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KRISTUS NAŠE „VYKÚPENIE“
V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti (Efezským
1:7).
Slovo „vykúpenie“ z horného verša je pôvodne preložené z gréckeho slova „apolutrosis“ čo v
preklade znamená vyslobodenie, spasenie ba čo viac zbavenie sa niečoho. Zatiaľ čo sa jedná o
synonymá apolutrosis je dôležité pochopiť že v tomto kontexte ide viac o význam zbavenia.
Biblia hovorí „Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!“ (Žalm 50:15). Tu
Boh uisťuje svoj ľud o vyslobodení. Boh ťa od niečoho zbaví a to bez ohľadu na problém do akého si
sa dostal. On ťa dokáže z neho vytrhnúť. Zbaví ťa ťažkostí.
Príslovia 12:13 uvádza „ … spravodlivý vyjde zo súženia.“ To naznačuje, že spravodlivý sa môže
dostať do ťažkostí pričom ale existuje garancia vyslobodenia: a tým je Kristus! Kristus znamená pre
dotyčného vyslobodenie! Neporiadok v akom si sa ocitol mohol byť spôsobený tebou samým, prípadne
výsledkom mylného úsudku. Kristus je však istota, že sa dostaneš von z problémov, lebo On ich
dokáže odstrániť. Sláva Bohu!
Kristus je tvoje vykúpenie čo znamená, že napraví (zdokonalí) to čo ostalo po tvojich chybách. Každý
omyl a každý hriech spočíva na Jeho starosť. On sa zaviazal zachrániť ťa. Pomôže ti z akejkoľvek
ľudovopovedané „kaše“. Dôvod nie je ten, že ty si sa pričnil svojimi skutkami či úsilím, ale v Kristovi
Ježišovi máš a nachádzaš výkupné. On vytrhne tvoje päty z močiara (Žalm 40:3). Aleluja!
Keď urobíš chybu prípadne sa dostaneš do problému, maj odvahu zavolať na Neho. On nie je
vystrašený tvojími ťažkosťami. Niet divu keď Žalmista povedal „Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a
z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočiskom v deň mojej
úzkosti“ (Žalm 59:16). On predstavuje tvoje vyslobodenie a zároveň sa stal tvoj vysloboditeľ ako aj
záchranca, ktorý ťa vytrhne z problému. Sláva Jeho menu naveky!
VYZNANIE
V Kristovi mám svoju spásu a vyslobodenie. Nezáleží aký problém príde do mojej cesty; takisto
nezáleží akým nepriateľom čelím, nič z toho nemá na mňa účinok odkedy Kristus je moje vykúpenie. On
vytrhol moje päty z bahna. Chválme Boha!
Rozšírené štúdium: Žalm 40:2 – 3 (študijná Biblia); Izaiáš 43:2 – 5; 1. Korintským 1:30
1.ročný Biblický plán: Skutky 15:22 – 35 & Ester 5 - 7
2.ročný Biblický plán: Lukáš 6:1 – 11 & 5. Mojžišova 29
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REČ KONTROLUJE TVOJ ŽIVOT
Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný
držať si na uzde aj celé telo (Jakub 3:2).
Kresťanská dokonalosť či dospelosť sa predovšetkým meria cez slová – spôsob ako komunikuješ. Ak
chceš v živote kráčať tým správnym smerom, potom tvoj jazyk bude slúžiť ako kompas. Ak slovami
urážaš, to znamená necelistvú komunikáciu, tvoj život sa ocitne v ohrození. Inýni slovami reč ťa
kontroluje.
Príslovia 18:21 uvádza „Smrť a život sú v moci jazyka, ...“ Ježiš povedal „ … Lebo z plnosti srdca
hovoria ústa“ (Matúš 18:21). Práve na základe myšlienok sa formuje tvoj charakter, pričom je
vyjadrený tvojou rečou a slovami. Spôsob ako uvažuješ sa odráža na tvojom charaktere. „Hovoriť“
predstavuje život. Až tak veľmi dôležité sú tvoje slová.
Rímskym 10:10 hovorí „ … a ústami vyznávame na spasenie.“ Taký je princíp. Boh povedal Józue
„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, ...“ (Józue 1:8).
Medituj na Božom Slove a nedopusť aby vykĺzlo preč z tvojho jazyka. Zakaždým potvrď Slovo. Bez
ohľadu na to čo sa naokolo deje, udržuj Slovo vo svojich ústach. Biblia hovorí „keď sú ľudia skľúčení
(zrazení k zemi), potom povieš prichádza povznesenie ...“ (Jób 22:29 ang KJV). Opäť sa kladie dôraz
na to čo vyslovíš.
Keď sa veci zdajú byť ťažké nečakaj ako niekto iný príde aby ťa pozdvihol; v sebe predsa máš silu na
pozdvihnutie, ona sa nachádza v tvojich ústach. Tvoj jazyk ťa dokáže katapultovať zo zabudnutia do
veľkých výšin! Dokážeš pozdvihnúť sám seba z vazalstva inflácie, úsporných opatrení či nedostatku
smerom k hojnosti. Je to o tom čo hovoríš! Prehlasuj ako veľmi si požehnaný, prospešný a kráčaš vo
finančnej hojnosti. Tvoj život sa potom uberie takým smerom.
Čo je tá vec akú chceš? Všetko sa nachádza v tvojich ústach. Povedz to a budeš to mať! Tak
počujeme rozprávať Ježiš v Markovi 11:23 „Veru vám hovorím: …. Keby niekto povedal … a
nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.“ Nech je požehnaný
Hospodin!
VYZNANIE
Moja reč je modelovaná v línii s Božími myšlienkami a smerovaním pre môj život. Prehlasujem
prosperita, víťazstvo, úspech, nárast a finančná hojnosť sú charakteristickou črtou môjho života.
Amen!
Rozšírené štúdium: Príslovia 6:2; Matúš 12:37; Jakub 3:3 – 6
1.ročný Biblický plán: Skutky 15:36 – 16:1 – 15 & Ester 8 – 10
2.ročný Biblický plán: Lukáš 6:12 – 19 & 5. Mojžišova 30
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DETI SLOVA
Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia (2. Korintským 3:2).
Každý Kresťan je narodený zo Slova a to znamená byť dieťa Slova. Biblia uvádza „veď ste živým a
večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena“ (1. Petrov
1:23). A tak ty si Slovo v tele!
Apoštol Pavol mal na mysli práve to keď sa zmienil o „živých listoch.“ V 2. Korintským 3:3 povedal
„Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom,
ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc“ Ak dnes chce niekto vidieť
Božie Slovo mal by sa pozrieť na teba, lebo ty si listom Kristovým! O tom je Cirkev – Slovo v tele!
Pán Ježiš bol Božie Slovo udomácnené v ľudskom tele. On bol Božím listom, ten list lásky vyslaný
od Hospodina do sveta. Biblia v 1. Jánovom 1:14 spomína ako sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi
nami.
To isté Slovo ktoré sa stalo telom porodilo aj nás: „o svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme
boli akousi prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). Ako veriaci sme potomkovia Slova. Narodili sme sa
vo sfére ducha, aby cez Slovo sme mohli byť ako Ježiš. Sláva Bohu!
Tvoj život je životom Slova a tak nie si obyčajný človek. Môžeš vyzerať ako ostatný ľudia no aj tak
sa odlišuješ. Ty si posolstvo Božie – Jeho Slovo! Preto nikdy nehľaď na seba ako na menejcenného.
Nenarodil si sa z pominuteľného semena muža, alebo z neporušiteľného semena Božieho. To je
hlavný dôvod prečo život v tebe je Boží život; je to život Slova. 1. Jánov 4:4 uvádza „Vy, deti, ste z
Boha ...“ vo význame narodiť sa z Boha. Pochádzaš od Neho. Boh a Jeho Slovo sú jedno. Aleluja!
VYZNANIE
Môj život je na slávu Božiu. Nie som obyčajný človek. Ja som živý list, napísaný nie atramentom ale
Duchom živého Boha, znalý a čítaný všetkými ľuďmi. Cez mňa prichádzajú mnohí k poznaniu Krista, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:3; 2. Korintským 3:18; Jakub 1:18 (študijná Biblia)
1. ročný Biblický plán: Skutky 16:16 – 40 & Jób 1 – 2
2. ročný Biblický plán: Lukáš 6:20 – 30 & 5. Mojžišova 31
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SME JEDNI S KRISTOM
Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba; padol na zem a počul hlas, ktorý mu
vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš,
ktorého ty prenasleduješ (Skutky 9:3 – 5).
Verš písma v úvode je čistou referenciou na neoddeliteľnú jednotu medzi Kristom a Cirkvou. Saul,
ešte pred svojim obrátením, spôsobil veľkú spúšť v časoch rannej Cirkvi keď prenasledoval kresťanov
až do momentu kým nestretol Pána, kotrý ho prerušil a opýtal sa „ …. Saul, Saul, prečo ma
prenasleduješ?“
Ježiš sa dôverne identifikoval s Cirkvou. Opäť si prečítaj Jeho slová smerované ku zlu páchajúcemu
Saulovi z Tarsu v našo čítaní z úvodu. Ježiš nepovedal „Saul prečo prenasleduješ mojich
nasledovníkov?“ Zobral to osobne, odkedy sme z tej istej odrody spolu s Ním. Útok na Cirkev je
útokom na Ježiša, pretože On je vinič a my ako (Cirkev) sme ratolesťami. Patrí nám Jeho samotný
život; Ježiš nás priniesol do spoločenstva k sebe.
Vždy si pamätaj to, nech čokoľvek robíš pre Cirkev, alebo proti Cirkvi robíš tak Kristovi.
Prenasledovať Cirkev znamená prenasledovať Ježiša, lebo On je hlavou Cirkvi: „a on je hlavou tela,
cirkvi, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý “ (Kolosenským 1:18
Roháčkov). Hlava aj telo nesú rovnaké meno – Kristus! My sme členmi tela Kristovho.
Ako znovuzrodený si bol pokrstený do tela Kristovho. 1. Korintským 12:27 uvádza „A vy ste telom
Kristovým a údami po čiastke.“ Ako člen tela Kristovho neodpovedáš na meno odlišné od hlavy a tela.
Tým menom je Kristus. To je na ilustráciu, ktorá by mala napomocť vidieť kto skutočne si, kde sa
nachádzaš a čo máš. Ty si jeden s Kristom.
Keď bol Kristus vzkriesený z mŕtvych, ty si bol vzkriesený spolu s Ním. Teraz keď je On usadený na
tróne, ty si usadený spoločne s Ním na mieste dominancie, slávy i autority. Preto panuj vo svete a
dominuj svojmu prostrediu so slávou Krista!
VYZNANIE
Usadený som spoločne s Kristom na mieste dominancie, slávy i autority kde kraľujem a panujem nad
okolnosťami a situáciami. Dominujem môjmu svetu mocou Ducha Svätého! Sláva Bohu naveky!
Rozšírené štúdium: Ján 15:5; Efezským 5:29 – 30; 1. Korintským 12:27
1. ročný Biblický plán: Skutky 17:1 – 15 & Jób 3 – 5
2. ročný Biblický plán: Lukáš 6:31 – 38 & 5. Mojžišova 32
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„OKÚP SA VSLOVE“
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril (Ján 15:13).
Predstav si kresťana ako sa ráno zobudí, zapne televízor kde zistí že vysielajú program s
Pastorom Chrisom. Až do samého konca venuje vysielaniu náležitú pozornosť. Potom nasleduje
ďaľší program tento krát nevhodný pre kresťana. Napriek tomu ale pokračuje a sleduje televíziu
ďalej.
Keď dopozerá program a niekoľko ďaľších v poradí (všetky s nevhodným kontextom)
ostane príliš unavený aby sa modlil či študoval Slovo. Cíti sa nedobre a dokonca má pocit akoby bol
zrazu „nečistý“ navštíviť cirkev, mysliac si, že najskôr sa potrebuje „umyť.“ Začne sa modliť „Ó
Bože, prosím regeneruj ma.“
Pre tohto kresťana sa teraz návšteva Cirkvi stala veľmi nevyhnutná! Jeho, nazvyme to, nie
príliš osvetový skutok dokáže spomaliť napríklad duchovný vývoj ak by s tým naďalej pokračoval.
Z toho dôvodu potrebuje urgentný kúpel v Slove! Ani jeden človek nie je príliš „špinavý“ pre Boha.
V našom úvodnom verši Ježiš povedal „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril” (Ján 15:3).
Služba Slova ťa očistí od hriechu, viny a všetkej nespravodlivosti. Neostaň doma keď máš
byť v Cirkvi, a to len preto, lebo si myslíš že si urobil niečo z čoho si ostal „zašpinený“ z pohľadu
Boha. Choď do Cirkvi! On ťa úplne umyje! Robí tak cez Slovo.
Ježiš neprišiel kvôli perfektným ľuďom. Prišiel urobiť ľudí perfektných. On sa špecializuje
na premieňanie nedokonalých ľudí a uvedenie ich k dokonalosti. Vychoval „nestabilného“ človeka
ako bol Peter a transformoval škodlivú osobnosť v podobe Pavla a obaja z nich sa stali mocnými
apoštolmi Evanjelia. Ak to urobil s nimi, potom ťa môže takisto očistiť a vytrénovať aby bol z teba
ten najlepší pre Jeho slávu.
Poddaj sa k očisťujúcej sile Božieho Slova. Študuj a medituj nad Písmom. Možno si povieš
„Ja ani neviem kde začať čítať Bibliu.“ Tento materiál ti pomôže so začiatkom. Pokračuj so
študovaním vrátane všetkých referencí z Písma.
Naviac by si mal starostlivo nasledovať buď jednoročný, alebo dvojročný Biblický plán na
každý deň. Čoskoro uvidíš pozoruhodnú transformáciu vo svojom živote. Ľudia naokolo budú tiež
svedčiť o milosti a Božej sláve evidentnej v tvojom živote. Sláva Bohu!
VYZNANIE
Hriech nemá nadomňou prevahu. Kráčam v dokonalosti a excelentnosti, produkujem činy
a ovocie spravodlivosti. Božie Slovo má nadvládu nad mojou mysľou a ja mám víťazstvo nad
hriechom a jeho sprievodnými následkami. Žijem víťazne, kráčam v spravodlivosti a múdrosti
Krista. Nech je požehnaný Hospodin!
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:18; Rímskym 12:1 – 2; 1. Jánov 2:1 – 2
1.ročný Biblický plán: Skutky 17:16 – 34 & Jób 6 – 8
2. ročný Biblic:ký plán: Lukáš 6:39 – 49 & 5. Mojžišova 33
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SPRÁVNY ČAS NA MODLITBU A PȎST
Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji
učeníci sa nepostia? (Matúš 9:14).
Napomínajúc svojich učeníkov ohľadne pôstu, Pán Ježiš varoval „Keď sa postíte, nebuďte
zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru
hovorím vám: Majú svoju odmenu!“ (Matúš 6:16). Učiteľova poznámka bola podnetná a poučná
zároveň.
V Lukášovi 5:34 povedal „ … Či môžete rozkázať svadobníkom, kým je s nimi ženích, aby
sa postili? Ale prijdú dni, a keď bude odňatý od nich ženích, potom sa budú postiť v tých dňoch.“
Tu odkazoval na svoj návrak k Otcovi na nebi. Cirkev sa postí od čias Ježišovho vystúpenia do neba
– učeníci a apoštoly rannej Cirkvi sa postili. Modlitba a pôst predstavujú súčasť našej duchovnej
aktivity ako Kresťanov. Postíme sa keď je to nevyhnutné. Niekto sa chce opýtať „Kedy je
nevyhnutné sa postiť?“
Za prvé, keď tvoj miestny zbor alebo zhromaždenie vyhlási modlitebný a pôstny program, je
čas postiť sa. Nikdy neizoluj seba od takéhoto volania, lebo ide o súčasť nášho spoločenstva ako
skupiny. Existujú veci, ktoré robíme ako celok, napríklad chvály a mnoho iných vecí, ktoré sú
určené pre duchovný rast a budovanie; modlitba a pôsot patria medzi nich.
Za druhé, keď si zvolíš pôst a modlitbu, alebo vtedy keď ťa Duch Svätý vedie tak urobiť,
neignoruj to. Ide o ďaľšiu veľkú príležitosť, špeciálne ak je to Duch kto ťa vedie. Budeš to poznať
keď On naznačí čas pôstu.
Niektorí ľudia si dokonca navrhnú modlitbu i pôst ako prostriedok vlastného duchovného
cvičenia a to je úžasné. Preto akýmkoľvek spôsobom a v akomkoľvek čase si vedený postiť sa,
zober to seriózne. Urob pôst a modlitbu ako súčasť svojej osobnej duchovnej rutiny.
Ak v tvojom miestnom zbore ohlásia obdobie modlitby a pôstu, nepodnikni jednostranné
rozhodnutie nebyť súčasťou takého diania. Nevyberaj si sám od seba kedy ukončíš svoj pôst. Bolo
by to nesprávne. Maj disciplínu ostať zakaždým zapojený s vedomím, že benefity sú nevyhnutné
pre tvoj duchovný rast (1. Timotejovi 4:8).
Pamätaj si, cez pôst a modlitbu sa tvoja efektivita vo veciach Ducha vylepšuje. Tvoja
schopnosť počuť a prijať od Boha sa zaostruje a ty ostávaš naladený k tým jemnejším signálom či
inštrukciám od Ducha potrebné pre vyššiu úroveň života. Je to život pokračujúcej slávy a úspechu!
VYZNANIE
Ostávam citlivý k vedeniu Ducha i Jeho sprevádzaniu v mojom živote za účelom duchovného
rastu a rozvoja. Moje skutky služby v dome Pánovom budú inšpirovať mladých kresťanov k
oddanosti, rastu a rozvoju , a tak nikdy nezakopnú, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Nehemiáš 1:4; Skutky 13:2; Matúš 26:38 – 44
1. ročný Biblický plán: Skutky 18:1 – 23 & Jób 9 – 11
2. ročný Biblický plán: Lukáš 7:1 – 10 & 5. Mojžišova 34
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CIRKEV AKO „CESTA“ UČENIA
A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku
veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam
niektorých nájde … (Skutky 9:1 – 2).
V záverečnej časti nášho nosného verša vidíme ako Cirkev, v časoch apoštolov, už bola
nazvaná „toto učenie“. Je veľmi zaujmavé vidieť Cirkev nazvanú „toto učenie“ potom čo Ježiš v
Jánovi 14:6 povedal„ … Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze
mňa.“
Ukazuje to na našu neodeliteľnú jednotu s Ním. Ako je On, tak sme aj my na tomto svete.
Dnes predstavujeme CESTU k Otcovi, CESTU do Jeho prítomnosti. Aleluja! V Skutkoch 22:4
apoštol Pavol pri podávaní svedectva o jeho prenasledovaní Cirkvi povedal „až na smrť som
prenasledoval toto učenie; viazal som a vrhal do väzenia mužov a ženy“ Potom opäť v Skutkoch
24:14 povedal „Ale priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa učenia, ktoré nazývajú
sektou ...“
Rannú Cirkev nazývali „učenie.“ Pán pri svojom opise povedal „Ja som cesta“ (Ján 14:6)!
Nová a živá cesta bola odhalená v Ježišovi. A keďže sme teraz nositeľmi Jeho posolstva, my sme tá
cesta.
Toto je príliš silné pre náboženskú myseľ, ale pritom nám to Slovo jasne ukazuje. My sme
cesta k Otcovi! Nemáme za úlohu ukazovať ľuďom len prítomnosť Boha, ale takisto je nám
stanovené uviesť ich dovnútra. Nech je požehnaný Boh! Abdiáš 1:21 hovorí „Potom záchranci
vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ézavov. Potom bude kráľovstvo patriť Hospodinovi.“
Všimni si ako tam nepovedal „Záchranca vystúpi na vrch Sion.“ Namiesto toho sa spomína
„záchranci“ čo znamená, že na vrchu Sion bude mnoho záchrancov a my ako Cirkev sme tí
záchrancovia na vrchu Sion. Sme nositeľmi nebeského poriadku, doručitelia a sprostredkovatelia
večných právd. Chváľme Boha naveky!
MODLITBA
Nebeský Otče, ďakujem za kvalifikovanie ma byť Kristovým ambasádorom ukazujúc mužom
a ženám cestu do Kráľovstva. Rozumiem tomu ako ja som tá nádej a svetlo pre tento svet. Pôsobím
so službou zmierovania a to so všetkým kto som a čo mám. Veľa ľudí v mojom svete uvádzam do
Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 10:5 – 8; 2. Korintským 5:18 – 19; Židom 10:19 – 20
1.ročný Biblický plán: Skutky 18:24 – 19:1 – 7 & Jób 12 – 14
2.ročný Biblický plán: Lukáš 7:11 – 17 & Józue 1 – 2
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ENERGIA Z DUCHA
A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne (Kolosenským

1:29).
V našom úvodnom čítaní apoštol Pavol odkazuje na zdedenú schopnosť - energiu Ducha
pôsobiacu u neho. Nepatrí to výlučne len pre Pavla, ale pre každého z nás kto má Ducha Svätého.
Podobne ako Pavol, aj ty by si mal mať vedomie o tejto nebeskej energii pôsobiacej v tebe.
Bez ohľadu akým výzvam počas dňa čelíš; existuje sila – umocnenie – pracujúca u teba na
prevalcovanie všetkych zátaras. Jedná sa o energiu z Ducha. Apoštol Pavol sa v 2. Korintským 3:5
zmienil o rovnakej moci keď pod vedením Ducha vyslovil „Niežeby sme boli schopní vymyslieť
niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.“
U Božieho Ducha nachádzame dostatočnú schopnosť pôsobiacu v nás, odkedy v sebe
nosíme Božie svetlo. Biblia uvádza „ … Kristus vo vás, nádej slávy“ (Kolosenským 1:27). Božia
moc v tebe pracuje, doslova plynie cez tvoje celé bytie. Pestuj v sebe takéto vedomie.
Apoštol Pavol disponoval dobrým vedomím na predmet nebeskej energie pôsobiacej v jeho
vnútry. Slovo „pôsobí“ použité v našom verši z úvodu je z gréckeho slova „energeia“ s odkazom na
superľudskú energiu. Pavol naplnený s Duchom Svätým, rozoznal ako v ňom „pôsobí“ Božia sila a
to v plnej prevádzke. Aké mal len úžasné vedomie!
Dorazil si vo svojom živote do bodu kedy vieš a sebavedomo dokážeš povedať ako v tebe
pracuje nadľudská sila? Mal by si o tom vedieť. Nenamáhaj sa a nebojuj svojou fyzickou silou či
ľudskou dômyselnosťou. Rob tak použitím energie z Ducha.
Tá energia o ktorej hovoríme nie je u tebe v malom množstve. Máš jej naozaj hojne čo
značí, že sa nedá vyčerpať! Aký je to len úžasný život! Teraz dokážeš hlbšie porozumieť Pavlove
podvolonie sa k Duchu v 2. Korintským 4:16 „Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek
hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň.“
VYZNANIE
Moje potenciály sú neobmedzené. Disponujem nebeskou výbavou pre život slávy, podľa
Božej sily pôsobiacej vo mne! S tou nadprirodzenou schopnosťou vo mne, dosahujem výsledky
prevyšujúce fyzické schopnosti. Duch Svätý žije vo mne, On vo mne pracuje! Vykonáva svoju službu
cez mňa. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Filipským 2:13; Filipským 4:13; Micheáš 3:8
1. ročný Biblický plán: Skutky 19:8 – 41 & Jób 15 – 18
2. ročný Biblický plán: Lukáš 7:18 – 35 & Józue 3 – 4
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CESTA DO OTCOVEJ PRÍTOMNOSTI
Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze
mňa (Ján: 14:6).
Najsmutnejší deň v histórii ľudstva bol keď Adam, potom ako zhrešil proti Bohu, bol
vyhostený z Božej prítomnosti a to spoločne aj s jeho ženou Evou.
Človek mal pôvodne spoločenstvo so Stvoriteľom, pretože bol stvorený na Boží obraz a
Jeho podobu. Biblia hovorí ako Boh vyslal anjela vyzbrojeného ohnivým mečom, aby stál pred
vchodom a zabránil Adamovi od opätovného vkročenia do záhrady Eden.
V tú chvíľu človek (Adam) niečo zistil: bohaté spoločenstvo aké mal s Bohom sa zrazu
skončilo. To znamenalo začiatok náboženstva. Odvtedy začal človek robiť všetko čo mohol pre
opätovné získanie nebeskej prítomnosti.
Všetky náboženstvá vo svete dnes vyhľadávajú rovnakú vec: stratenú prítomnosť. Do
momentu pokiaľ neprišiel Ježiš, človek nemal šancu vrátiť sa späť do tej prítomnosti. Bol to práve
On kto podal prekvapivé stanovisko keď vyhlásil „ Ja som CESTA … Nik neprichádza k Otcovi, ak
len nie skrze mňa!“ (Ján 14:6). On je tá cesta k „stratenej prítomnosti.“
Presne to potreboval Adam a rovnako aj Abrahám, Mojžiš i židovské kňažstvo: cestu do
Otcovej prítomnosti! Ježiš je tá cesta! „touto novou a živou cestou, ktorú nám otvoril cez oponu, to
jest cez vlastné telo“ (Židom 10:20).
Už viac neexistuje závoj, separácia medzi nami a Otcom. Priviedol nás do Božej prítomnosti
a Biblia uvádza „V Jeho prítomnosti je plnosť radosti“ (Žalm 16:11 ang KJV). Nikde inde nenájdeš
takú radosť ako tá čo je v Hospodinovej prítomnosti. Aký úžasný život nachádzame v Kristovi!
Ak si ešte nenašiel cestu do Jeho prítomnosti, ak ešte nie si znovuzrodený, teraz je tvoj
moment! Už viac nie je potreba ostať v hriechu, porážke a nevedomosti. Jediné čo musíš urobiť je
vyznať Pána Ježiša nad svojim životom a tvoj duch sa pretvorý. Budeš uvedený do pulzujúceho
života v Hospodinovej prítomnosti naveky.
MODLITBA
Drahý Otče, som naveky vďačný za tvoju nepodmienečnú lásku, ktorú si na mňa vylial ako
aj úžasné privilégium byť reálnym členom tvojej nádhernej rodiny. Teším sa z požehnaní a výhod
mojej jednoty s tebou. Mám vedomie o tvojej slávy v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 16:11; Efezským 2:18 – 19; Rímskym 5:1 – 2
1. ročný Biblický plán: Skutky 20:1 – 16 & Jób 19 – 21
2. ročný Biblický plán: Lukáš 7:36 – 50 & Józue 5
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BUDOVANIE PÁNOVHO CHRÁMU
A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu (Matúš 16:18).
V Starej Zmluve sme počuli ako Mojžiš postavil prvý svätostánok. O niečo neskôr Šalamún
vybudoval druhý. Potom nasledoval tretí a tento krát bol staviteľ Herod, pričom išlo o naozaj
impozantný chrám.
Keď prejdeme do Nového Zákona, Pán Ježiš predstavuje prvý chrám. V Jánovi 2:19
odkazujúc na seba povedal „ … zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Druhý chrám si ty,
pretože Biblia spomína v 1. Korintským 3:16 „Či neviete, že ste chrám Boží …?“ Nakoniec, tým
tretím chrámom je Cirkev.
Tak ako Herod (nežid) a Židia za čias jeho vlády vybudovali spomínaný tretí nádherný
chrám, aj dnes je treba „Židov“ a „Grékov“ ktorí prišli ku Kristovi na vybudovanie tretietho chrámu
– tým je Cirkev. Každý jeden z nás je zodpovedný za budovanie tretieho chrámu, súčasnej Cirkvi.
Za každú jednu dušu privedenú ku Kristovi prikladáš ďalší materiál na budovanie chrámu.
Skrášľuješ Boží dom. O tom je sponzorstvo a distribúcia Rapsódie Reality ako aj všetkych našich
evanjelizačných aktivít všade vo svete! Budujeme Boží chrám. Aleluja!
To je práca pre každého jedného z nás. Sme spolupracovníkmi s Pánom pri budovaní Jeho
chrámu: „Lebo my sme pracovníkmi spolu s Bohom ...“ (1. Korintským 3:9 ang KJV). Zober svoju
službu evanjelia na vyšší stupeň. Nedopusť žiaden rušivý moment. Odvráť svoju myseľ mimo
seba. Zamýšľaj sa viac o Ňom o expanzii, raste, šírení a vplyve pre Jeho Kráľovstvo.
V Matúšovi 6:33 povedal „ … Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a
všetko toto bude vám pridané.“ Tebe už bolo všetko sprístupnené nevyhnutné pre život a zbožnosť
(2. Petrov 1:3). Preto zameraj celú svoju energiu a vášeň na pripojenie sa k Pánovi pri budovaní
Jeho Cirkvi. Dotýkaj sa životov vo svete a premieňaj ich. Chváľme Boha!
VYZNANIE
Nehanbím sa za Kristove evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu každému kto uverí.
Ostávam oddaný k šíreniu evanjelia, vyprevádzam ľudí von z tmy a uvádzam ich do úžasnej slobody
synov Božích. Mením a transformujem životy každý deň na Kristovu slávu. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 3:9 – 16; Matúš 28:19
1.ročný Biblický plán: Skutky 20:17 – 38 & Jób 22 – 24
2.ročný Biblický plán: Lukáš 8:1 – 10 & Józue 6
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SME ZNAMENIAMI A OBDOBÍM
Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech
budú znameniami na určovanie období, dní a rokov (1.Mojžišova 1:14).
Aký silný je úvodný verš! Nepojednáva doslovne len o slnku, mesiaci či hviezdach. Izaiáš
8:18 napomáha s objasnením keď spomína „Ajhľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a
znameniami …”
V Novej Zmluve Židom 2:13 – 14 odkazuje na predošlé proroctvo Izaiáša o tom ako sme
znakmi a divmi; znamením a obdobím. Čo to znamená? Ježišove slová v Lukášovi 10:5 pomáhajú k
vysvetleniu. Povedal „Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv: Pokoj domu tomuto!”
To znamená, že ty prinášaš do toho domu sezónu pokoja! Kde bol problém, kríza a nepokoj, potom
ako sa ty ukážeš, nastane kľud. Aleluja!
Šiesty verš uvádza „A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom …” (Lukáš 10:6).
Všimni si ako povedal „Tvoj pokoj spočinie na nich“a to z dôvodu, lebo ty si nositeľom pokoja
Ježiša Krista. V Jánovi 14:27 povedal „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, …”
Pokoj znamená mať silu nad krízou. Kamkoľvek vkorčíš utíšiš búrku a vyvoláš zmenu.
Možno ľudia pred tvojim príchodom mali úzkosť. V momente ako sa ukážeš, veci sa začnú meniť.
Príde na radosť a víťazstvo! Príde na prosperitu! Aleluja!
To ešte nie je všetko. Takisto prinášaš aj zdravie. Sezónu zdravia! Pokračujúc s veršom 9
Lukášovho evanjelia 10 Ježiš povedal „A uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, …” Na miesto kde
bola choroba a bolesť ty prinesieš zdravie! Ježiš nepovedal „Modlite sa za chorých, ktorí sú v ňom.“
On povedal uzdravujte ich! Neskôr zopakoval rovnakú pravdu v Matúšovi 10:8 keď vyslovil
„Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte ...“
Ty nie si obyčajný. Je z teba nositeľ a automat nebeských právd. Maj takéto vedomie
kamkoľvek ideš. Nesieš sezónu pokoja, sezónu lásky, sezónu zdravia, nádeje a radosti. Je to
obdobie požehnania a zázrakov! Aleluja!
VYZNANIE
Ako kážem evanjelium, Duch svedčí so znameniami a divimi ako aj rozličnými zázrakmi i
darmi Ducha Svätého podľa Jeho vôle. Kamkoľvek idem, vnášam obdobie požehnania, mnohých
obnovujem a robím ich silných, pevných a vytrvalých! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 52:7; Matúš 10:7 – 8; Marek 16:17 – 18
1. ročný Biblický plán: Skutky 21:1 – 16 & Jób 25 – 28
2. ročný Biblický plán: Lukáš 8:11 – 18 & Józue 7
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POTREBUJEŠ HO PRE FUNGOVANIE
Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa
ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť (Ján 15:5).
Je dôležité pochopiť, že bez Boha nič nepracuje. Nezáleží aké je dnes tvoje povolanie, ak
Boh v tebe nečiní, skončí to zlyhaním. Človek je bez Hospodina odsúdený na zlyhanie. Ježiš bol
plný Ducha Svätého a rovnako aj pracoval s Duchom Svätým. Taktiež sa postaral, aby ten istý Duch
Svätý dnes žil v nás.
Nik nemôže mať Kresťanský život a činiť Božiu prácu bez Ducha Svätého, lebo je napísané
„ … Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností“ (Zachariáš
4:6). Neobyčajný život i slávna budúcnosť začínajú momentom keď uznáš osobu a službu Ducha
Svätého vo svojom živote. Ježiš Ho pomenoval „Otec, ktorý prebýva vo mne“ (Ján 14:10).
Ten istý Ducha Svätý porodil i nás. On je našim Otcom – Otec prebývajúci v nás! Tvoje
uvedomenie o Jeho prebývajúcej prítomnosti pomôže s ozrejmením ako sú všetky veci možné. Veci
nemožné s ľuďmi sú možné s Pánom. On z teba spraví absolútny úspech a víťaza naveky.
Uvažuj nad tým ako ani Ježiš nedokázal fungovať bez Ducha Svätého. Potreboval Ho pre
svoje pôsobenie. Všetky tie veľké činy aké Majstro vykonal boli cez Ducha Svätého. Ak Ježiš
potreboval Ducha Svätého, potom to znamená, že ty bez Ducha nič nezmôžeš. Nečudujme sa keď
nás Boh chce mať vždy naplnených s Duchom. Efezským 5:18 – 21 odhaľuje ako byť neustále plný
Ducha.
Duch Svätý je Hospodin pôsobiaci v nás, budujúci svoju Cirkev práve cez nás. Rozoznaj Ho
za svojho pomocníka a Jeho schopnosť sa stane tvojou schopnosťou. Jeho sila bude tvojou silou. S
Ním nikdy nezlyháš ani nestratíš. On predstavuje Tvoju garanciu života absolútneho úspechu,
víťazstva a prevahy.
MODLITBA
Vzácny Duchu Svätý, potvrdzujem tvoju službu v mojom živote. Ďakujem za tvoju schopnosť,
silu a múdrosť čo vo mne silne pôsobí. Ďakujem sa sprevádzanie ma vo všetkých smeroch. Kráčam
v zdraví, víťazstve, sile, prosperite a úspechu, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:5; Ján 14:10 – 11
1.ročný Biblický plán: Skutky 21:17 – 36 & Jób 29 – 31
2.ročný Biblický plán: Lukáš 8:19 – 25 & Józue 8
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HORLIVÝ KONAŤ DOBRO
V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať
(Galatským 6:9).
Dnes stretávame ľudí, ktorí sa rozhodli nebyť viac milí a nápomocní k ostatným. Prečo?
Mali nedobrý zážitok, prípadne videli iných ľudí ako im bolo ublížené a ostali využití pri ich snahe
niekomu inému pomôcť.
Naša spoločnosť sa stáva viac a viac krutá až tak, kedy veľa ľudí nepozná zľutovanie. Veľa
rokov dozadu, keď si šoféroval a videl ako sa niekomu pokazilo pri ceste auto, bolo celkom bežné
zastať a rýchlo ponúknuť svoju pomoc. Avšak pre veľa zla v dnešnom svete, mohých ľudí viac trápi
nebezpečenstvo spájané s pomocou cudziemu človeku. Toto všetko je zapríčinené zlom.
Zlo zatvrdlo srdcia mnohých ľudí. Aj by chceli pomôcť, ale nechcú skončiť ako obeť. Ako
vidíš nikdy sa nesmieš vzdať činiť dobro. Nepreukazuj neochotu pomôcť, lebo v tebe spočíva sila
čo ďaleko prevýši všetky sily zla spočítané dohromady.
Väčší je On, ktorý je v tebe ako ten čo je vo svete. Neostal si bez pomoci. Uvažuj o Ježišovi:
služobník Veľkňaza Ho prišiel zatknúť pričom Biblia uvádza „Ale Ježiš vedel všetko, čo malo prísť
na Neho, a vyjdúc riekol im: Koho hľadáte?“ (Ján 18:4). Odpovedali „Ježiša Nazaretského“ na čo
im On odvetil „Ja som“ (Ján 18:5). Okamžite došlo na vypustenie Božej moci a všetci padli pod tou
silou! Prečo sa tak stalo?
Len krátko predtým v Matúšovom evanjeliu 26 sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade a
moc Ducha Svätého prúdila cez Jeho celé bytie. Keď povedal „Ja som“ to slov vyšlo von v plnej
sile. Ježiš neostal prázdny. To isté platí aj o tebe. Tvoje slová sú naplnené so silou, lebo v sebe nosíš
božský element.
To čo potrebuješ je napomenutie od Ducha z Efezským 5:18 „A neopíjajte sa vínom, v
ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ Keď si naplnený s Duchom nikdy sa nemusíš
trápiť nad tým ako ostaneš využitý pri snahe pomôcť.
Predtým ako vykročíš von z domu a pustíš sa do každodenných aktivít, naplň sa s Duchom
Svätým! On ťa bude sprevádzať a viesť cez všetky dobré veci aké vložil do tvojho srdca na
vykonanie. Nik nebude schopný ublížiť ti ani ťa odstrašiť. Chválme Boha!
MODLITBA
Drahý Pane, ďakujem za moje požehnanie a urobenie ma požehnaním aby som v každej
situácii mal všetko to čo potrebujem pre dobré dielo. Nikdy nie som unavený z konania dobrého.
Ostávam sprevádzaný Duchom, aby som aj naďalej bol požehnaním pre môj svet, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 6:9 – 10; Židom 13:16; Príslovia 3:27 – 28
1.ročný Biblický plán: Skutky 21:17 – 37 – 22:1- 21 & Jób 32 – 35
2.ročný Biblický plán: Lukáš 8:26 – 39 & Józue 9
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JEHO LÁSKA AKO HNACIA SILA
Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci
umreli (2.Korintským 5:14).
Vedel si ako na konci všetkého jediná vec čo zostane je tvoja láska k Pánovi Ježišovi? Ak si
prežil celý život pre získanie uznania od ľudí, bol slávny a mal všetko čo peniaze dokážu kúpiť,
pričom ale evanjelium Ježiša Krista nebolo hnacím agregátom v tvojom živote, potom si prežil
veľmi prázdny život.
Pán Ježiš povedal v Markovi 8:36 „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí
škodu na svojej duši?“ Neskôr v Matúšovi 6:33 povedal „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a
Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Pre čo iné by kresťan mal žiť, ak nie pre
Krista a Jeho evanjelium? On je všetkým čo sa počíta, radosť nebies a zeme.
Ako Kresťania by sme nemali byť pohnutí ničím iným, jedine Kristom a Jeho večným
Slovom. To znamená, že Jeho Slovo neprichádza k tebe bez toho aby nezapríčinilo určitý dopad.
Prináša presvedčenie do tvojho srdca a poháňa ťa k činu urobiť veci čo tešia Otca. Niet sa čomu
diviť, keď Pán Ježiš povedal v Jánovi 14:15 „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.“
Záleží na tom aby si bol pohnutý Kristovou láskou konať veci aké robíš tu na zemi. Apoštol
Pavol nám v úvodnom čítaní ukazuje osobnú motivačnú silu stojacu za jeho ohromnou vášňou pre
evanjelium. Bola to Kristova láska. Táto láska ho donútila kázať evanjelium a urobiť všetko čo
urobil pre šírenie evanjelia.
Aj ty by si mal mať rovnaké vedomie. Nech sa Ježiš stane tvojim hlavným zameraním a tak
si ostal pohnutý Jeho láskou vo všekom čo spravuješ.
MODLITBA
Drahý Pán Ježiš, milujem ťa s celým mojim srdcom. Ďakujem za privilégium byť strážcom
evanjelia, lebo ono sa stalo hnacou silou v mojom živote. Vždy som zapálený pre evanjelium, žiarim
jasnejšie a jasnejšie ako svetlo v mojom svete. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:5; Ján 14:15 (študijná Biblia); 2.Korintským 5:14
1.ročný Biblický plán: Skutky 22:22 – 23 & Jób 36 – 39
2.ročný Biblický plán: Lukáš 8:40 – 56 & Józue 10
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ON NEBERIE PREČ CEZ SMRŤ
Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť (1.Korintským 15:26).
Vo väčšine náboženských kruhov, keď prebieha pohreb, je bežné počuť ako služobník
prípadne (rečník vykonávajúci obrat) vysloví „Pán dal, a Pán zobral preč; nech je požehnané meno
Pánovo.“ Avšak Pán „neberie preč“ vo forme smrti. On ako autor dáva život a smrť teda
nepochádza od Neho.
Biblia nám vykresľuje smrť ako nepriateľa, pričom hovorí o nej ako o poslednom
nepriateľovi ktorý bude zničený. Ako nám ukazuje Písmo, smrť už bola porazená.
Boh nikdy neberie smrťou. Jediných ľudí, ktorých odstránil z tohto sveta boli vzatí zaživa.
Enoch, ako sa zmieňuje Biblia, kráčal s Bohom a zrazu ho Boží Duch vzal preč zo zeme – to
znamená byť zaživa prenesený do neba (1. Mojžišova 5:24). Elijáš bol takisto zobratý zaživa (čítaj
2.Kráľov 2:11).
A čo Ježiš? Aj On bol rovnako vzatý zaživa! A tí, ktorí v Neho veria, budú vytrhnutí zaživa.
Aleluja! 1.Tesalonickým 4:16 – 17 uvádza „lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia
trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme
nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále
s Pánom.“ To je spôsob ako Boh „berie preč“ a teda nie smrťou. Nazýva sa to prenesenie.
Naviac tých, ktorých Hospodin zobral preč vedeli o tom ešte pred tým ako k tomu prišlo.
Enoch, ako Biblia hovorí, pred svojim vytrhnutím, mal svedectvo čo potešilo Boha. Elijáš vedel ako
bude vzatý preč a diskutoval o tom s Elizeom (2.Kráľ 2:9 – 11). Pán bol na stretnutí so svojimi
učeníkmi a po skončení debaty sa začal vznášať smerom nahor (Skutky 1:9). Dopredu im povedal
ako odíde.
Pre nás ostatných platí, že aj my budeme mať vo svojom duchu rovnakého svedka keď bude
náš odchod nablízku. Budeme o tom hovoriť. Nastane urgencia v duchu a budeme kázať evanjelium
s väčšou vrúcnosťou, nabádať ľudí aby uverili v Ježiša Krista. Pokiaľ to budeme činiť, zrazu zaznie
povel a my budeme vzatí z tohto sveta. Sláva Bohu!
MODLITBA
Ďakujem vzácny Otče, lebo ty si zrušil smrť a cez evanjelium priniesol život a nesmrteľnosť
na svetlo. Ďakujem za udelenie mi večného života v Kristovi, akým teraz večne žijem v tvojej
prítomnosti a na tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timotejovi 1:8 – 10; Ozeáš 13:14; 1.Korintským 15:51 – 54
1.ročný Biblický plán: Skutky 23:12 – 35 & Jób 40 – 42
2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:1 – 9 & Józue 11

16

Pastor Chris

MUSÍME KÁZAŤ EVANJELIUM
Priložte srp, lebo dozrela žatva! Poďte, sídite, lebo preš je plný, pretekajú kade, pretože ich
zlosť je veľká (Joel 3:13 Roháčkov).
Nevraživosť a zlo aké vidíme vo svete sú zároveň pre nás príležitosťami ako zažiariť so
svetlom evanjelia. Čím tmavší je svet o to jasnejšie musí zažiariť naše svetlo, lebo my
predstavujeme svetlo v tmavom svete (Filipským 2:15).
Hriešny a ubolený svet nám predstiera príležitosti na vybudovanie Kristovej spravodlivosti.
O tom presne je naše volanie a musíme ho naplniť! Ako veriaci nesieme so sebou svetlo evanjelia.
Potrebujeme obrátiť ľudí od temnoty na svetlo a z moci satana k Bohu.
Uvažuj na malý moment o požehnaní ktoré evanjelium predstavuje pre úbohých a
zatratených; sužovaných i útláčaných aký sľub pre nich len znamená! Ak človek, ktorý nič nie je,
príjme Krista stane sa z neho princ moci (1.Samuel 2:8).
To presne robí náš Boh a evanjelium. Ani jedna jama nie je príliš hlboká. Ani jeden hriech
príliš tmavý. V Izaiášovi 1:18 povedal „ … Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak
sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna.” Aleluja!
Teraz keď sa pozeráš na svet vôkol seba už máš novú myseľ, lebo Ježiš prišiel nie pre
spravodlivých ale kvôli hriešnikom. On prišiel zachrániť hriešnikov a urobiť z nich synov Božích.
My sme nositeľmi dobrého posolstva.
Dnešný svet sa stal úplne beznádejný. Ľudia stratili nádej v budúcnosť; stratili nádej asi vo
všetko. Avšak v Kristovi máš nádej. Pritom ako túto nádej slúžime, nedávame ľuďom žiadnu
falošnú nádej, nie. Pán dokazuje svoju realitu v posolstve ktoré my kážeme.
Nikdy tak nerobíme osamote. Keď hlásame, Pán potvrdzuje Slovo. Biblia uvádza „Oni však
vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali.
Amen” (Marek 16:20). Zúžitkuj každú príležitosť na kázanie evanjelia.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem, lebo ma počítaš za hodného a verného, zaradil si ma do služby
zmierenia a zveruješ mi evanjelium pokoja. Pritom ako v mojom svete žiarim so svetlom evanjelia,
tvoja milosť je adresovaná na spásu a do mnohých ľudí je vštepený večný život, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 9:16; 2.Timotejovi 4:2
1.ročný Biblický plán: Skutky 24:1 – 27 & Žalm 1 – 6
2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:10 – 17 & Józua 12
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PRIBÚDAJÚCI VEK BEZ STARNUTIA

Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa
na deň (2. Korintským 4:16).
Večný život je o živote bez starnutia. Potom čo si prijal ten život, prestúpil si zo smrti do
života; z prostredia kde funguje čas do nadčasového prostredia; z veku do bezvekovosti. V Kristovi
rastieme pričom nestarneme.
Je dôležité aby si to pochopil, pretože generácia Cirkvi ktorá dokáže vstrebať túto pravdu je
generiáciou slávy. Ľudské telo nebolo navrhnuté aby zostarlo a nakoniec zomrelo. Podľa záznamov
v Biblii niektorí ľudia žili aj vyše deväťsto rokov, iní osemsto a zas niektorí ďaľší sedemsto rokov a
podobne. Avšak počet rokov ktoré človek prežil na zemi sa postupne znižival pre hriech tak to
spomínajú verše Písma.
Biblia uvádza ako Ježiš Kristus prebral na seba potrestanie za naše hriechy a zomrel aby nás
tým zachránil. Ak je to naozaj pravda; ak skutočne položil svoj život za nás práve kvôli našim
hriechom potom to znamená, že záležitosť okolo hriechu už bola vysporiadaná. V takom prípade by
účinok hriechu viac nemal pokračovať.
Ako výsledok by z človeka už nemal byť obeť starnutia. Jeho roky by viac nemali byť
limitované na 70, 80 alebo 120. Byť znovuzrodený znamená byť uvedený do Jeho slávy a teda
nažívať životom slávy. Nič na zemi by z teba nemalo urobiť obeť, dokonca ani vysoký vek. Keď
vstúpiš do bezvekovej zóny môžu ti ďalej pribúdať roky no bez starnutia.
Za príklad uveďme Mojžiša o ktorom Biblia hovorí ako mal stodvadsať rokov no jeho zrak
napriek tomu nebol zakalený dokonca ani fyzický vzrast degradovaný: „Mojžiš mal stodvadsať
rokov, keď zomrel. Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila nezmizla“ (5 Mojžišova 34:7). Dokonca
aj keď jasne videl ako je z neho starý muž, jeho fyzická postava zostala pevná.
Mojžiš nebol jediný. Vo veku osemdesiat päť Káleb vyslovil „teraz mám osemdesiatpäť
rokov. Ešte aj dnes som taký silný; Preto mi teraz daj toto pohorie“ (Józue 14:7 – 12). Aleluja!
Naberaj na veku ale nestarni! Nebuď ako tí, ktorí majú štyridsať dva a povedia „Vieš, už
viac nie som taký mladý.“ Kristus ťa robí naveky živým, silným a účinným. Máš večný život čo
znamená nachádzať sa v bezvekovej zóne. Nech je požehnaný Hospodin!
MODLITBA
Spravodlivý Otče, ďakujem za udelenie mi večného života a katapultovanie ma do
bezvekovej zóny kde rastiem, napredujem a excelujem zo slávy na slávu, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 11:25 – 26; Rímskym 8:11
1.ročný Biblický plán: Skutky 25:1 – 12 & Žalmy 7 – 10
2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:18 – 27 & Józue 13
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TRI DÔLEŽITÉ OTÁZKY

Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze
mňa (Ján 14:6).
Ľudia sa pýtajú na tri podstatné otázky. Niekedy sa pýtajú nahlas inokedy vo svojom srdci.
Prvá z týchto otázok je ohľadne večného života. Nachádzame ju v Lukášovi 18:18 kde sa istý
správca opýtal Ježiša „ …Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života?“ Ten
človek určite niečo vedel o večnom živote; bol to Žid a počul Ježiša kázať na tento predmet a tak sa
chcel dozvedieť niečo viac.
Druhú otázku nachádzame v Jánovi 18:38. Ježiš bol v tom čase zatknutý a prednesený pred
Piláta po obvinení z rúhania. Biblia uvádza „Pilát Mu povedal: Čo je pravda? ...“ Aká mocná
otázka! Pilát sa opýtal tú otázku na základe toho čo Ježiš vyriekol v predchádzajúcom verši.
Poďme si to prečítať: „Spýtal sa Ho teda Pilát: Tak predsa si kráľ? Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že
som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.
Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas“ (Ján 18:37).
Tretiu dôležitú otázku pozorujeme v Jánovi 14:5 pričom ju položil jeden z Jeho učeníkov,
Tomáš. Povedal „ … Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?“ Podobá sa to čo
dnes trápi mnoho ľudí: „Existuje tak veľa ciest k Bohu; ako vieme ktorá je tá správna? Je tak veľa
cirkví, ako máme poznať tie pravdivé?
Pán Ježiš zodpovedal na všetky z týchto troch otázok v Jánovi 14:6 keď povedal „ … Ja
som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Ježiš bol pri svojej
odpovedi veľmi konkrétny. Hovoril špecificky čo znamená toto je ono! Nie je žiadna iná voľba.
Odstránil príležitosť pre iné možnosti. Mohol povedať „Ja som jedna z tých ciest“ On to však
nevyslovil. Nechal sa počuť „Ja som tá cesta. Ja som tá pravda. Ja som ten život.“ Sláva Jeho menu
naveky.
Ak to pochopíš napraví sa celý tvoj svet. Tvoj život bude kompletne pozmenený. Budeš
vyžarovať smelosť a výsledky v tvojom živote budú vynikajúce a úžasné. Aleluja!
MODLITBA
Požehnaný Ježiš, ty si CESTA, PRAVDA a ŽIVOT; okrem Teba nie je žiadna iná cesta. Aké
úžasné je vedieť, že v tebe som kompletný, nič mi nechýba ani nič nepotrebujem. Ty si moje všetko.
Tebe samotnému patrí všetka sláva, česť a chvála naveky. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:12; Ján 11:25 – 26; Ján 14:6 (Študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Skutky 25:13 – 26:1 & Žalm 11 – 16
2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:28 – 36 & Józue 14
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SLOVO A TVOJA ODPOVEĎ

… Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať …
(Židom 13:5 – 6).
Je dôležité porozumieť ako narábať s Božím Slovom. To nie je len o kázaní a schopnosti
dobre citovať. Dôležité je žiť podľa Slova. To čo sa počíta je tvoja odpoveď k tomu čo povedal
Boh. Presne to sme čítali v našom úvodnom verši. Odhaľuje to dôležitý princíp: Hospodin
prehovoril a dal nám Jeho Slovo za účelom reakcie. Zakaždým by si mal smelo odpoveď voči
Slovu.
Neznamená to však „recitovať“ rovnakú vec ako povedal Hospodin čo si niektorí myslia.
Napríklad „Neopustím ťa, ani nezanechám“ nepovedal Pán, aby si ty parafrazoval „On ma nikdy
neopustí ani nezanechá.“ Potrebuješ reagovať. Boh tak povedal, aby si ty mohol odpovedať na
základe čo On vyslovil. Preto otázka znie, aká je tvoja odpoveď k Hospodinovi?
Tá mocná vec na Božom Slove je práve tvoja odpoveď. V prípade ak nezareaguješ, Slovo
pre teba nič dobré neurobí. Musíš povedať niečo v súhlase s tým čo povedal Hospodin. Napríklad
On vyslovil „Ja som vždy s tebou“ aká je tvoja odpoveď k tomu? Malo by si povedať „Áno, Pán je
môj pastier a ja nebudem nič chcieť a nič mi nebude chýbať. Prosperujem na každom mieste a vo
všetkých veciach, lebo Pán je so mňou a naviac On vo mne žije! To je moja istota víťazstva a
zakaždým prospešného života slávy. Aleluja!“
Nehovor „Ó Pane povedal si ako budeš so mňou a teraz naplň všetky moje potreby. Povedal
si ako budeš so mňou, prečo teda prechádzam týmto všetkým?“ Ten kto rozpráva takýmto štýlom
používa nesprávne kódy. Neodpovedá ale sťažuje sa a sťažovatelia nedosiahnu nič.
Nesťažuj sa ohľadne svojej situácii; odpovedaj so Slovom. To je Kresťanstvo. O tom je život
viery: odpoveď ľudského ducha na Božie Slovo. Keď začuješ Božie Slovo venuj mu odpoveď.
Tvoje osobné vyznanie Slova predstavuje odpoveď čo dokáže zmeniť tvoj život a okolnosti.
Chváľme Pána naveky!
VYZNANIE
Mám život trvalého víťazstva. Odmietam byť znechutený alebo vystavený ochromeným
princípom sveta. Ja žijem ďaleko a vysoko nad tým všetkým. Pán ma priviedol na veľké miesto
bohatstva plného hojnosti. Som úspešný. Dnes a každý deň víťazím, odkedy ten Väčší žije vo mne.
Nech je požehnaný Hospodin!
Rozšírené štúdium: Jakub 1:22 – 25; Rímskym 10:9 – 10; 2.Korintským 4:13
1.ročný Biblický plán: Skutky 26:2 – 18 & Žalm 17 – 18
2.ročný Biblický plán: Lukáš 9:37 – 48 & Józue 15

20

Pastor Chris
BOH V ĽUDSKOM TELE

Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek,
robíš Bohom (Ján 10:33).
Mnoho veriacich nechápe pojmu „Syn Boží.“ Myslia si, že to znamená byť narodený z
Boha. Je to viac ako len to. „Syn Boží“ znamená Boh v ľudskom tele. Teraz, keď čítaš Matúšovo,
Markovo, Lukášovo a Jánovo evanjelium už dokážeš lepšie pochopiť prečo na Ježiša odkázujú ako
na „Syna Božieho.“
Židia tomu dobre chápali. To bol dôvod prečo pri istej udalosti chceli na smrť ukameňovať
Ježiša a takisto jeden z dôvodov prečo Ho nakoniec aj ukrživali. Nechali sa počuť „Ty si človek, ale
robíš sa Bohom“ (Ján 10:33 – 36). V Lukášovi 22:70 sa Ho všetci opýtali „ …. Si teda Syn Boží?
On odpovedal „ … Vy hovoríte, že som.“
Následne zareagovali „ … Načo potrebujeme ešte svedectvá? Veď sme (to) sami počuli z
Jeho úst!“ (Lukáš 22:71). Za ten výrok zobrali Ježiša preč a ukrižovali Ho, pretože „Syn Boží“
znamená manifestáciu Boha v tele. Nedokázali to jednoducho vstrebať.
Keď vyslovíme Ježiš Kristus je Syn Boží, ide o pozitívnu deklaráciu Jeho Božstva.
Hovoríme o nebeskom aspekte; On sám o sebe je Boh. A teraz predsedá novému stvorenstvu,
narodeného zo Slova a zaradeného do Božej triedy ako Jeho spoločníci.
Biblia hovorí Slovo (s odkazom na Ježiša) sa stalo telom a prebývalo medzi nami (Ján 1:14).
Keď Ježiš kráčal po zemi, hoci Ho registrovali v tele človeka, On niesol v sebe život a prirodzenosť
Boha. Ježiš bol sto percent Boh a sto percent človek – aká je to nádherná realita!
Teraz ako znovuzrodený máš pôvod po Ježišovi. Ako v Jeho prípade aj ty máš život a náturu
Boha v sebe. Biblia hovorí ako je On, tak sme aj my na tomto svete (1.Ján 4:17). Aleluja!
MODLITBA
Požehnaný Otče, ďakujem za obohatenie ma s poznaním tvojho Slova. Môj život je viac a
viac nádherný a ja kráčam vo víťazstve, úspechu a prosperite pritom ako tvoje Slovo prevláda vo
mne a cez mňa nad okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:32 – 34; Ján 14:8 – 11
1. ročný Biblický plán: Skutky 26:19 – 32 & Žalm 19 – 20
2. ročný Biblický plán: Lukáš 9:49 – 62 & Józue 16 – 17
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JEŽIŠ ZAPLATIL ZA VŠETKO

Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život ako obeť za vinu, mal by
vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin (Izaiáš 53:10).
Pán Ježiš prežíval muky, strpel bolesť a potopu na kríži, a to nie kvôli Jeho hriechu ani nie
za seba, ale za nás. On prebral naše miesto a tú bolesť podstúpil za nás.
Keď bol na kríži niesol ťarchu našich hriechov pričom v mukách zakričal „ … Eloi, Eloi,
lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Marek 15:34).
Keďže naše hriechy ležali na Ježišovi, Boh sa Mu otočil chrbtom. Abakuk 1:13 nám hovorí ako je
Boh svätý pričom nestrpí zlo.
V očakávaní svojho procesu sa Ježiš modlil v Getsemanskej záhrade: „ … Otče môj, ak je
možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty“ (Matúš 26:39). Biblia
špecificky zaznamenáva ako z Jeho tela vyšiel pot veľký ako kvapky krvi.
Modlil sa vo veľkej úzkosti s agóniou na duši. Nebol ochotný oddeliť sa od svojho Otca, tak
veľmi Ho miloval, ale Otec chcel aby sa z Ježiša stala obeta za hriechy sveta.
Ježiš zomrel na kríži, zostúpil do pekla a tam bol za nás potrestaný Bohom. Nielen že išiel
do pekla, ale takisto prežíval smútok a podľa úvodného verša bol to Boh kto to spôsobil v našom
záujme. Pritom ako Ježiš znášal to nevyhnutné potrestanie, Biblia nám hovorí Ježiš Kristus bol
ospravedlnený v Duchu (1. Timoteovi 3:16).
Dnes, výsledkom Jeho utrpenia a obety v našom zastúpení, hriech i s jeho následkami nemá
dominanciu nad tebou. Biblia uvádza ako sme boli ospravedlnení cez Neho – prehlásení za
spravodlivých! Teraz máš slobodu slúžiť Pánovi a prežiť celú večnosť radostne v Jeho prítomnosti a
to všetko pre Ježiša.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za vyslanie Ježiša aby zomrel v našom mieste a tak zaplatil celú
pokutu za naše hriechy. Radujem sa vediec ako Jeho obeta za hriech predstavovala konečnú obetu.
Teraz stojím ospravedlnený v tvojej prítomnosti a som uvedený do tohto nového života
spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:8 – 10; 2. Korintským 5:21
1. ročný Biblický plán: Skutky 27:1 – 26 & Žalm 21 – 22
2. ročný Biblický plán: Lukáš 10:1 – 9 & Józue 18
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POZNAŤ JEHO VÔĽU

… kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti
(Kolosenským 1:9).
Ak sa ocitneš v ťažkej situácii a disponuješ vedomosťou o svojom zaradení priamo v centre
Božej vôle, nebudeš vykoľajený a to bez ohľadu aké výsledky sa dostavia. Avšak ľudia ktorí
nepoznajú vôľu Boha sa nechajú často vyrušiť okolnosťami. Skončia ustráchaní a podráždení keď
čelia výzvam.
V každom čase je dôležité poznať a kráčať v perfektnej vôle Boha. Možno sa chceš opýtať
„Je sktuočne možné poznať vôľu Božiu?“ Absolútne! Ty si Jeho potomok. Ježiš povedal ako máš
udelené poznať vôľu Otca – tajomstvá Kráľovstva. Povedané inými slovami, je to tvoje právo
poznať ju (vôľu).
Navyše ako študuješ Slovo, Otcove srdce, Jeho myšlienky, plány a účel všetko z toho budeš
mať zjavené. Jeho svetlo zasvitne v tvojom srdci, dôjde na odhalenie pravdy a udelenie zjavenia.
Boží Duch, modliac sa cez apoštola Pavla v našom úvodnom čítaní, vyjadruje Božiu túžbu
pre Jeho deti. Nechce aby ani jeden z nás mal pochybnosť o čom je Jeho vôľa. Hospodinovi ide aby
sme disponovali plným, hlbokým a jasným poznaním Jeho vôle a to znamená žiadne zmätenie
ohľadne života.
Veľké množstvo ľudí je frustrovaných, má strach a úzkosť lebo nevedia čo urobiť; aké kroky
podniknúť. Avšak to by nemalo platiť pre teba. Biblia hovorí v Ozeášovi 6:3 „Poznávajme, snažme
sa poznať Hospodina! ...“
Usilovne študuj Božie Slovo. Ako tak robíš, Duch Svätý, odhaliteľ tajomstiev ti udelí náhľad
do záhad a tajomstiev úspechu. On je Duch pravdy a uvedie nás do vecí aké nastanú (Ján 16:13).
Po prijatí Ducha Svätého máš kapacitu a silu poznať plnú, konkrétnú i presnú vôľu Otca. On
takisto udeluje pochopenie ako aplikovať získanú vedomosť.
Skús stráviť viac času v Božom Slove. Ako medituješ na Slove, Duch Svätý ti v osobnom
živote ozrejmí realitu v tom pravom svetle.
MODLITBA
Vzácny Pane, aký vďačný som za privilégium mať Ducha Svätého nažive vo mne na pomoc
potešenia sa z tých požehnaní aké mám v Ježišovi Kristovi. Odkedy som vedený a sprevádzaný
Duchom, prehlasujem ako kráčam v tvojej dokonalej vôle, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:15 – 17; 2. Peter 1:3
1. ročný Biblický plán: Skutky 27:27 – 44 & Žalm 23 – 25
2. ročný Biblický plán: Lukáš 10:10 – 24 & Józue 19
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VYVOLAJ DOBRÉ VECI
Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu. Ale
hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň
(Matúš 12:35 – 36).
V Prísloviach 16:29 – 30 Biblia uvádza „Násilník … klopí oči, zmýšľa prevrátené veci, kto
zatína pery, už vykonal zlo.” Zamysli sa nad tým! Verš sa zmieňuje ako násilník zatvára svoje oči a
pripravuje zlo; hýbe perami aby to dostal von zo seba. Inými slovami používa svoju predstavivosť
na zosnavanie zlomyselnosti pričom buduje základ použitím svojich úst. Spomína princíp meditácie
a tá môže fungovať v pozitívnom ako aj negatívnom slova zmysle.
Hospodin nám ukazuje ako dokáže pracovať zlá myseľ no zároveň i dobro. Tak ako zlý
človek narába s hore uvedeným princípom, rovnako aj dobrý človek môže takisto dosiahnuť
pozitívne výsledky. Znamená to, že ty môžeš použiť svoju predstavivosť; zatvoriť si oči a
koncipovať mocné a prekrásne veci.
Precvičuj to. Tvoja moc dokázať si predstaviť znamená tvorivú schopnosť. Pravidelne
zatvor svoje oči a medituj. Vyobraz si veľké veci, aké sú možnosti v Božom Slove a začni ich
artikulovať. Používaj tento princíp na vytvorenie prekrásneho života pre seba i ľudí vôkol teba.
Ide o jeden z mnohých dôvodov a výhod modlitby, pretože pri modlitbe máš videnie Ducha.
Keď dostaneš víziu zaznač si ju a vyvolaj cez vierou naplnené prehlásenie.
V našom úvodnom verši čítame ako dobrý človek vynáša z hojnosti svojho srdca dobré veci.
Všetko to dobré po čom v živote túžiš sa nachádza už teraz v tebe. Nájdi a vynes to svojimi slovami
von. Tie veci už existujú vo sfére ducha, ale tvoje slová im poskytnú hmatateľnosť.
VYZNANIE
Moc dokázať predstaviť si je moja tvorivá schopnosť. Ako sa modlím v duchu, obrázky
úžasného života v Kristovi zaplavujú moju myseľ a keď rozprávam tie veci sa stávajú reálne. Pre
mňa neexistujú nemožné veci. Žijem skvelým a triumfálnym životom v Kristovi. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21; Príslovia 4:23 – 24; Matúš 12:35 – 37
1. ročný Biblický plán: Skutky 28:1 – 16 & Žalm 26 – 29
2. ročný Biblický plán: Lukáš 10:25 – 37 & Józue 20 – 21
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DAJ HLAS VIERE NIE STRACHU
Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s
tebou; nenechá a neopustí ťa! (5. Mojžišova 31:6).
Mnoho ľudí sa dnes nachádza v neistej situácii kvôli prepadnutiu do strachu. Uvažuj na
chvíľu o Jóbovom zážitku ako dôležitej lekcii Starého Zákona. Jób bol spravodlivý muž, Pánov
verný služobník, avšak cez strach dal satanovi príležitosť spôsobiť vo svojom živote spúšť.
Satan bol pôvodne neúspešný pri atakovaní Jóba, keďže mal nebeskú ochranu. Vôkoľ neho
pôsobil akýsi duchovný múr (Jób 1:8 – 10). Avšak slová samotného Jóba zaznamenané v (Jób 3:25)
odhaľujú ako bol Satan nakoniec schopný preniknúť cez tú stenu a zaútočiť. Jób povedal „Ten môj
najhorší strach sa naplnil, čoho som sa najviac obával nastalo“ (ang MSG).
Napriek Božej ochrane nad vlastným životom, ako to overil aj satan, Jób dal hlas strachu. V
dvadsiatom šiestom verši povedal „Nemám tíš, nemám pokoj, nemám odpočinok; prišiel nepokoj.“
Jób prebýval v bezpečí pokiaľ neprelomil ochranný plot. Hovoril v protiklade s Božím Slovom.
Boh ho už legálne nemohol chrániť po uvedenom výroku. Je to podobné mnohým ľuďom aj dnes,
keď rozprávajú strach alebo dajú hlas slovám inšpirovaným zo strachu.
Nikdy, pri zachytený zlej správy, neurob ústupky zo strachu. Nedobrá správa znamená
hocičo
nesúladné s ustanovením Evanjelia; čokoľvek popierajúce tvoje práva, privilégia,
schopnosť a dedičstvo v Ježišovi Kristovi. Napríklad, nezáleží na tom čo hovorí prognóza alebo
dialíza o tvojom zdravotnom stave, odmietni mať strach. Prehlasuj ako žiješ v zdraví.
Snaž sa byť ako Káleb a Józue. Z dvanástich lídrov vyslaných Mojžišom na preskúmanie
Kanánu, iba títo dvaja smelo vyznali svoju vieru. Biblia hovorí ako sa ostatní vrátili s nedobrou
správou plnou strachu o obroch, jedine Káleb a Józue prehlásili „ … lebo budú naším chlebom.
Odišla od nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich!“ (Numeri 14:9).
To je hlas viery a tvoja viera znamená víťazstvo čo premáha svet (1.Jánov 5:4).
MODLITBA
Vzácny Otče, tvoje Slovo je môj život i moja skala, zem na ktorej pevne stojím. Nie som
pohnutý tým čo cítim, vidím alebo počujem; pohnutý som jedine tvojím Slovom. Preto som ako
strom pri brehu rieky, prospešný a vždy plodný, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:1; Józue 1:8; Židom 13:5 – 6
1. ročný Biblický plán: Skutky 28:17 – 31 & Žalm 30 – 31
2. ročný Biblický plán: Lukáš 10:38 – 42 & Józue 22
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DRŽ SATANA POD KONTROLOU
Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás (Jakub 4:7).
Nie len tak pre nič za nič nám Biblia hovorí v Efezským 4:27 nedať satanovi, nášmu
protivníkovi, žiaden priestor. On je extrémne zlomyselný a zúfalo podlý. Pracuje bez akejkoľvek
milosti. Preto musíš proti nemu stáť v pozícii útoku a držať ho na míle od seba. Nikdy neostaň
nedbanlivý čo sa neho týka; vyháňaj ho von, pretože sa nedá povedať ako ďaleko dokáže ísť ak mu
ty dovolíš. Slovo nám nariaďuje „Nedávajte miesto diablovi“ (Efezským 4:27).
Satan nehrá férovú hru. Vidíme jeho zlomyselnosť v tom ako zaobchádzal s Jóbom.
Akonáhle Jób prelomil ochranný múr jediným negatívnym vyznaním, Satan sa pustil do činnosti a
prvým útokom zruinoval Jóbov majetok. Zatiaľ čo Jób stále nariekal nad stratou celého svojho
bohatstva, Biblia uvádza „ … prišiel iný a povedal: Tvoji synovia a tvoje dcéry jedli a pili víno v
dome svojho prvorodeného brata, a hľa, veľký vietor sa dovalil spoza púšte, udrel na štyri rohy
domu, ten padol na mladých ľudí, takže zomreli. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil“
(Jób 1:18 – 19). Jób startil všetky svoje deti a podnikanie jediným útokom od satana.
Jób bol neznalý ako to bol práve diabol kto útočí proti nemu; myslel si že je to Boh a
odpovedal „Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa tam navrátim; Hospodin dal, Hospodin aj
vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo“ (Jób 1:21).
Tú istú chybu robí dnes aj mnoho kresťanov. Ostanú postihnutí satanom a myslia si, že je to
vôľa Božia. Nie je to tak! Božia vôľa pre teba je žiť v Jeho sláve, kráčať v dokonalom nebeskom
zdraví, pokoji, hojnosti a radosti. Všetko z toho nám zapečatil cez smrť, pochovanie a vzkriesenie
Ježiša Krista. Preto zastav diabla od zahrávania sa s tvojim zdravím radosťou, prosperitou, pokojom
a podobne. Čo musíš urobiť je povedať mu nie a vykročiť do Božieho svetla.
Biblia hovorí ako sa nedáme oklamať satanovými nástrojmi (2. Korintským 2:11).
Kedykoľvek sa ukáže, nedaj mu žiaden priestor. Nedovoľ mu nič vziať čo tebe patrí. Pán Ježiš
povedal „ … v mojom mene budú vyháňať démonov ...“ (Marek 16:17). Neotálaj a vyžeň ho preč,
paralyzuj jeho aktivity vo svojom živote, rodine i prostredí.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za autoritu do akej si ma obliekol na udržanie satana i jeho kohorotov
pod kontrolou. Ukončujem ich zlo a prehlasujem ako jedine tvoj pokoj a prosperita kraľujú a vo
mne a vôkoľ mňa. Ďakujem za udelenie mi dominancie nad satanom a silami temnoty, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Jánov 4:4; Ján 14:30; 1. Peter 5:8 – 9
1. ročný Biblický plán: Rímskym 1:1 – 17 & Žalm 32 – 34
2. ročný Biblický plán: Lukáš 11:1 – 13 & Józue 23
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OSLOBODENÝ OD SMRTI

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti
(Rímskym 8:2).
Z úvodného verša vidíme ako existujú dva zákony: zákon životodarného Ducha a zákon
hriechu a smrti. Ten druhý zákon funguje v každom jednom neznovuzrodenom človku; akceleruje
smrť a úpadok. Choroba i smrť idú spolu ruka v ruke, pretože keď choroba atakuje fyzické tele,
smrť sa tým pádom usadí a začne ničiť telo, bez ohľadu ako pomaly celý proces prebieha.
Avšak zákon života je mocnejší ako zákon smrti a tento zákon pracuje v nás (novom
stvorení). Bol aktivovaný pri tvojom znovuzrodení. A tak smrť už viac nepracuje v tebe; znamená to
byť oslobodený od smrti. Nech je požehnaný Boh!
Pozri sa na to takto: keď povieme určitý predmet ako napríklad náramkové hodinky sú
vodotesné, znamená to že pri ponorení do vody tie hodinky neutrpia škodu. Ak je nejaká vec
vzduchotesná, znamená to, že buď nevypustí alebo nevpustí žiaden vzduch. Ak si bez dlhov, potom
nie si nikomu zaviazaný, lebo nič nedlžíš. Preto teraz ako oslobodený od smrti nemáš v sebe smrť.
Opäť si prečítaj náš úvodný verš, lebo je skutočne mocný. Ukazuje ťa oslobodeného od
smrti a zákona hriechu. Sláva Bohu! Smutné je, že niektorí kresťania prinášajú „smrť“ do svojho
života, podnikania, do svojho tela, rodiny a tak podobne naprogramovaním seba cez negatívne
vyznanie. Pokiaľ však prehlasuješ „na mojej ceste nie je smrť“ potom budeš kráčať po ceste života.
Maj takéto vedomie a zariaď sa podľa toho. Udržuj sa na ceste života práve cez svoje slová.
Pamätaj si smrť a život spočívajú v moci jazyka (Príslovia 18:21).
VYZNANIE
Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ma urobil slobodným od smrti a zákona
hriechu! Som absolútne slobodný od smrti. Zákon života pôsobiaci vo mne, znamená byť mimo
chápadiel smrti! Ako dieťa Božie ráčam v tejto úžasnej slobode a rozdávam život v mojom svete.
Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1. Jánov 3:14; Rímskym 8:11; Ján 5:24
1.ročný Biblický plán: Rímskym 1:18 – 32 & Žalm 35 – 37
2.ročný Biblický plan: Lukáš 11:14 – 26 & Józue 24
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BYŤ SMELÝ V JEHO PRÍTOMNOSTI
Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na
pomoc v pravý čas (Židom 4:16).
V Lukášovi 18:9 – 14 Pán Ježiš rozpovedal podobenstvo o farizejovi, ktorý bol posadnutý
vlastnou bezúhonnosťou a „nábožnosťou“ v protiklade s vyberačom daní ktorý sa v pokore opýtal
Boha na milosť. Farizej pýšiac sa vlastnou spravodlivosťou povedal Bohu „ … ďakujem Ti, že nie
som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím
sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám ...“ (Lukáš 18:11 – 13).
Zatiaľ čo publikán mal pocit nekvalifikácie čo i len stáť pred Bohom, vyslovil „Hospodin
maj milosť s hriešnikom.“ Povedané slovami Majstra, publikán odišiel ospravedlnený zatiaľ čo
farizej bol odsúdený za svoju hrdosť. Komu adresoval Ježiš toto podobenstvo? Bolo to mierené k
Židom. Učil ich nedôverovať ich samozvanej spravodlivosti, ale pokore pri modlitebe.
Dnes, v referencii s týmto podobenstvom, nachádzame kresťanov, ktorí sa modlia s
prístupom „žobráka“ pričom odsudzujú samých seba pred Otcom. Boh to tak nechce. Publikán sa
modlil takým spôsobom, lebo žil pod Starým Zákonom. Ježiš ešte nenaplnil dielo spásy. Dnes
potom čo tak už urobil, máme byť smelí s pocitom istoty pred našim nebeským Otcom. Jeho
sprostredkovaná obeta v našom mene nám dáva spravodlivosť. Ostávame smelo a bez zahanbenia
stáť v láske pred Ním.
Už sa viac nemodli „Prosím Otče, viem že nie som hodný požehnania na aké sa pýtam, ale
Pane zmiluj sa nadomňou.“ Nie! On už predsa ukázal k tebe milosť a požehnal ťa so VŠETKÝMI
duchovnými požehnaniami na nebeských miestach v Kristovi Ježišovi (Efezským 1:3). Jedno z tých
požehnaní je spravodlivosť, schopnosť stáť pred Bohom bez pocitu viny, strachu, odsúdenia alebo
podradenosti. Môžeš rozprávať k Bohu priamo a mať s Ním spoločenstvo v láske, lebo On je tvoj
milujúci, láskavý, nebeský Otec. Aleluja!
Pán Ježiš je naša schopnosť stáť v prítomnosti Boha bez strachu, lebo On je našou
spravodlivosťou (1. Korintským 1:30). Dal nám právo mať odvahu v prítomnosti Boha; preto sa
nemodli ako niekto nekvalifikovaný byť v Jeho prítomnosti. Buď smelý.
Opäť si všimni náš úvodný verš: hovorí tam „prijali milosť“ a nie „pýtali sa na milosť“ čo
znamená chytiť do rúk! Nech túžiš o čomkoľvek Jeho milosť to urobila dostupným; preto sa v
smelosti natiahni za tým a zober si to! Sláva Bohu!
VYZNANIE
Mám odvahu a prístup s istotou vo viere Ježiša Krista, u ktorého som získal dedičstvo. Som
predurčený podľa Jeho nebeskej vôle. Odkedy som spoločník v Božej triede, žijem nad okolnosťami.
Aleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 3:11 – 12; Rímskym 8:16 – 17; Židom 4:16
1. ročný Biblický plán: Rímskym 2:1 – 29 & Žalm 38 – 41
2. ročný Biblický plán: Lukáš 11:27 – 36 & Sudcov 1
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VYPÚŠŤAŤ TIE SPRÁVNE ZVUKOVÉ KÓDY
A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti
sa približovali jedna k druhej (Ezechiel 37:7).
Prorokovať znamená hovoriť slová božského zjavenia a potencie; slová ktoré dávajú a majú
život. Ezechiel tomu chápal ako sa nejednalo len o púhe vyrieknutie slov, ale o vypustenie slov s
tým správnym zvukovým kódom – slová Ducha. Povedal „prorokoval som, ako som dostal príkaz.“
Pritom ako prorokoval, Biblia zaznamenáva, nastal šum a kosti sa usporiadali dokopy jedna
k druhej. To je dosť silné, lebo to značí o tom ako každá jedna kosť mala kód a v momente ako bolo
vydané slovo, kosti sa vedeli bezchybne zoradiť.
Boží dizajn je vypúšťať energiu cez slová, pričom ale potrebuješ mať tie správne slová.
Dôvod prečo služba Ducha i spoločensto s Ním je nevyhnutné v našich životoch. Koniec koncov je
to vlastne Duch kto pozná kódy. Načúvame Ducha Svätého aby sa nám dostalo od Neho
smerovanie. On nám presne hovorí čo povedať. Môže ti niečo ukázať, avšak ty musíš povedať ako
to On povedal inak tá vec nebude pracovať.
Nechaj Ducha nech ťa sprevádza. Keď nastane kríza alebo skľučujúce výzvy povedz
„Duchu Svätý, použi ma na tú správnu modlitbu, lebo sa neviem modliť ako treba.“ Potom sa začni
modliť v jazykoch. Spievaj a uctievaj Pána v jazykoch. Rob to intenzívne a pritom všetkom
nasmeruj svoju myseľ na účel ktorý aktuálne riešiš.
Ako pokračuješ v jazykoch zakrátko sa v tebe nabudí dar proroctva na prorokovanie a
urobíš prehlásenie ako to bolo v prípade Ezechiela kedy vydáš zo seba tie správne zvukové kódy.
Takto uskutočníš zmeny aké chceš vo svojich financiách, zamestnaní, podnikaní, rodine a čokoľvek
iné čo ťa trápil. Prijmi od Ducha ten precízny zvukový kód a vyslov ho. Dokážeš zmeniť
beznádejné situácie a vyvolať pozitívne zmeny v svojom živote cez tvorivú moc Božieho Slova na
svojich ústach.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za schopnosť hovoriť cez Ducha slová moci; život a účel meniace
zvukové kódy garantujúce priniesť výsledky. Aj teraz prehlasujem ako je môj život na tvoju slávu.
Moja budúcnosť je o úspechu, posune napred a prosperite v evanjeliu Ježiša Krista! Kontinuálne
žijem v pokoji, dokonalom zdraví a tvojej milosti, mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26; Izaiáš 59:21; Joel 2:28
1. ročný Biblický plán: Rímskym 3:1 – 31 & Žalm 42 – 44
2. ročný Biblický plán: Lukáš 11:37 - 44 & Sudcovia 2 – 3
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VIAC AKO DOSTATOČNÝ PRÍSUN NA KAŽDÝ DEŇ
Chlieb náš každodenný daj nám dnes! (Matúš 6:11).
Úvodný verš tvorí súčasť modlitebného formátu ktorý dal Ježiš učeníkom pred dovřšením
svojho spásonosného diela. Hlavná myšlienka v modlite naznačuje podnet ako v mysli Boha, na
každý deň, je pre teba pripravené požehnanie; dostatočný prísun smerom k tebe na každý deň.
Bohu nejde len o jednorazové „zaopatrenie“ ide Mu o „zásobovanie“. On neposkytuje len to
potrebné, ale zabezpečí prídel všetkého čo vyžaduješ. To znamená trvalý prísun do tvojho života.
Hospodin chce aby si mal dosť, nielen pre seba, ale aj na pomoc ostatným. A tak na každý deň v
Božom kalendáry, v Jeho plánoch a štruktúre vecí existuje pre teba požehnanie; prísun rezervovaný
pre teba.
Žalm 68:20 ang KJV hovorí „Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás obsypáva
výhodami a úžitami. Boh je naša spása. Sela.“ Potrebuješ sa ocitnúť v stave očakávania. Každý
jeden z nás vlastní nebeský účet. Avšak veľa z nás nikdy z neho nečerpalo a preto je tam
akumulované bohatstvo s odkazom na tvoje meno. Môžeš zavolať na svoju zásobu dokonca aj teraz.
Aleluja!
Ježiš povedal „Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí
chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada?“ (Matúš 7:9 – 10). Potom uzavrel „Keď teda vy,
hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo
Ho prosia!“ (Matúš 7:11).
Niektorí ľudia odvtedy ako sa stali kresťanmi, nikdy nepožiadali o to čo im patrí. Majú
zvyšky „denného chleba“ akumulované za dosť dlhé obdobie. Celý ten čas nariekali k Bohu aby im
poskytol peniaze na nájomné prípadne jednu vec za druhou. Pritom mali dostupný prítok z neba, čo
je viac ako len naplnenie potreby dočasnej chvíle; no nevedeli o tom.
Nastal čas čerpať z tvojho nebeského účtu. Ako? Vierou nasýtením vyhlásením. Tvoje
vyznanie Slova! Prehlás „odmietam mať nedostatok či prázdne vrecká. Na každý deň mám
pripravený prídel. Patrí mi nadprirodzený prísun a kráčam v hojnosti. Aleluja!
VYZNANIE
Nech je požehnaný Pán, ktorý mi denne prideľuje benefity, Boh mojej spásy! Dnes došlo u
mňa na zaliatie priazňou a hojnosti, všetko z toho si beriem. Nikdy v živote nebudem mať prázdne
vrecká, lebo Pán mi zabezpečuje prísun všetkého čo požadujem pre život a zbožnosť podľa
bohatstva Jeho slávy v Kristovi Ježišovi. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 9:8 (študijná Biblia); Filipským 4:19; Žalm 23:1 – 2
1. ročný Biblický plán: Rímskym 4 & Žalm 45 – 48
2. ročný Biblický plán: Lukáš 11:45 – 54 & Sudcovia 4
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UVER A OČAKÁVAJ ZÁZRAK
Ak sa ma opýtate na čokoľvek v mojom mene, ja (to) urobím (Ján 14:14 ang KJV).
Nedáva celkom zmysel veriť v Boha a neveriť na zázraky. Kresťan, ktorý neverí v zázraky
nevie kto je Boh. Zázrak predstavuje nadprirodzenú intervenciu Boha v prirodzených záležitostiach
človeka. Zásah čo presahuje ľudské uvažovanie, schopnosti, vedu a logiku.
Takže uveriť v Boha a neočakávať zázraky je protirečením. Preto uver a očakávaj zázraky.
Kresťanský život je denno-denný zážitok a cesta v nadprirodzenom. Keď rozprávaš, tvoje slová nie
sú obyčajné, pretože obsahujú moc. Ide o zázračný element na ovplyvnenie a zasiahnutie tvojho
sveta a vyvolania zmien. Ježiš povedal Markovi 11:23 „Budeš mať čo povieš.“ V našom úvodnom
verši povedal „Ak sa ma opýtate na čokoľvek v mojom mene, ja (to) urobím.“
Dôraz sa kladia na slovo „urobím“ po grécky „Poiēō“ čo znamená „spraviť“. Ježiš hovorí
„Urobím to v mojom mene; dokonca aj keď tá vec neexistuje, postarám sa aby tak nastalo.“ Vidíš
to ako nás miluje! Pán má potešenie požehnať ťa a spraviť dobré veci pre teba. Robí Mu to radosť
odpovedať na tvoje modlitby a udeliť túžby srdca. V Lukášovi 12:32 povedal „Neboj sa, malé
stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.“ On môže a urobí čokoveľvek pre
teba, lebo veríš.
Ak napríklad máš vo svojom tele nádor, prehlás „Nádor v mene Ježiš, nemôžeš ostať v
tomto tele, vyrezávam ťa, choď preč!“ Ak máš problém so srdcom, prikáž mu normálne fungovať v
mene Ježiš. Ak sa to týka tvojich financií, nariaď zmenu a bude tak. Prehlás to čo chceš. Daj hlas
svojmu zázraku. Vytvor a udržuj svoj víťazný život vierou naplnenými slovami.
VYZNANIE
V tomto živote panujem a kraľujem, kontinuálne kráčam v nadprirodzenom! Všetko čo
vyžadujem pre život a zbožnosť je mi voľne dostupné! Odkedy pôsobím Duchom, môj život je denné
vyjadrenie nadprirodzeného. Nech je požehnaný Hospodin!
Rozšírené štúdium: Ján 16:23 – 24; Marek 11:23 – 24; Skutky 19:11 – 12
1. ročný Biblický plán: Rímskym 5:1 – 11 & Žalm 49 – 51
2. ročný Biblický plán: Lukáš 12:1 – 12 & Sudcovia 5
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DETI SVETLA
Veď vy všetci ste deťmi svetla a deťmi dňa. Nepatríme noci ani tme (1. Tesalonickým 5:5
ang KJV).
V hornom verši píše Duch cez apoštola Pavla adresujúc kresťanom. Rozpráva k tebe a volí
pritom priame slová na tvoj opis. Hovorí ty si svetlo! Narodil si sa z Boha, Jeho Slova, ktoré je
svetlom a to značí ako je z teba potomok svetla.
Duch vyjadruje rovnakú myšlienku v Efezským 5:8 kde hovorí „Veď ste boli kedysi tmou,
ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.“ Aké je to zaujmavé! Nehovorí ako si bol v
temnote; hovorí bol si tmou, ale teraz si svetlom. Znamená to, že môžeš smelo prehlásiť ako to
urobil Ježiš „Pokiaľ som vo svete, som svetlo sveta!“
Svetlo iluminuje. V tomto živote máš určité volanie, ktoré spočíva v prinesení svetla do
tvojho sveta. Filipským 2:15 uvádza „aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie
uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo
vesmíre .“ Svetlo poskytuje vedenie a smerovanie; dáva opis. Ty si ten kto má ukázať svetu ako
treba žiť, čo urobiť, ako byť úspešný a to bez ohľadu na všetku temnotu vo svete.
Nezáleží na temnote a problémoch vo svete, ty si nádej a riešenie aké svet potrebuje.
Problémy a ťažkosti vo svete dnes sú tvoje príležitosti na zažiarenie a manifestovanie Božej slávy.
Nažívaj s týmto podvedomím každý deň.
VYZNANIE
Ja som dieťa svetla a dieťa dňa. Preto nadmieru vyžarujem a osvecujem môj svet slávou a
cnosťou. Nespasení počujú a akceptujä svetlo úžasného evavanjelia práve cez mňa. Dochádza k ich
transformovaniu z temnoty do Božieho prekrásneho svetla, a z moci satana k Bohu. Chváľme
Hospodina!
Rozšírené štúdium: Matúš 5:14 – 16; Efezským 5:13; Obdiáš 1:21
1. ročný Biblický plán: Rímskym 5:12 – 21 & Žalm 52 – 55
2. ročný Biblický plán: Lukáš 12:13 – 21 & Sudcovia 6

