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PRÍLIŠ POŽEHNANÝ BYŤ SKĽÚČENÝ
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala
všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali
účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť (2.Peter 1:3 – 4).
Niektorí kresťania sa vo svojej modlitbe nekonečne pýtajú Boha na jednu či druhú vec. Buď sú
chorí a prosia o zdravie, alebo chcú finančné požehnanie. Kebyže však študujú Božie Slovo a skutočne ho
prijali do svojho srdca, ich životy by sa totálne líšili.
Boh si ťa vybral za pomocníka; stať sa požehnaním pre iných ľudí. Nikdy nemal zámer aby si sa
ocitol v núdzi prípadne sa Ho pýtal na čosi iné. On ti už dal všetky veci. Tak o tom čítame v našom
úvodnom verši. Je úžasné mať zázrak finančného prísunu, ale čo tak byť v pozícii superhojnosti, v takej
miere kedy nemáš vedomie potreby prísunu?
Presne tak vyzerá naše postavenie a situácia v Kristovi! My sme Boží dedičia a spoludedičia s
Kristom (Rímskym 8:17). 1.Korintským 3:21 uvádza „ … všetky veci sú vaše ...“ Teraz si poďme prečítať
2.Korintským 9:8 z anglického AMPC prekladu a všímaj si Božiu túžbu pre teba. Hovorí sa tam „Boh je
schopný postarať sa o prísun všetkej milosti (každej priazne a pozemského požehnania) v hojnosti, aby si
vždy a pri každých okolnostiach, nech sa jedná o akúkoľvek potrebu ostal sebestačný [vlastnil dostatok bez
vyžadovania pomoci či podpory a bol zariadený v hojnosti pre každé dobré dielo a charitatívny účel.]
V momente keď odpovieš „Áno“ na verš ktorý sme práve čítali, dostane sa ti nového myslenia a
začneš žiť vyšší život v Kristovi. Existuje život prevyšujúci uzdravenie; nazýva sa to dokonalé božské
zdravie. Ten život patrí nám v Kristovi; narodil si sa s ním.
Pochop kto naozaj si ako nové stvorenie; ty si príliš požehnaný na to aby si ostal upadnutý! Svet
zaiste patrí tebe. Preto odmietni život žobrania a prosenia. Prečo sa pýtať Boha na niečo zo sveta s ktorým
ťa už predtým požehnal?
Ty máš predsa výhodu! Namiesto hľadania požehnania, vstúp do vedomia a porozumenia ako si
Abrahámov potomok a bol si požehnaný žehnať svet: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás požehnal s duchovnými požehnaniami na nebeských miestach v Kristovi.“ Sláva Jeho menu
naveky!
MODLITBA
Som požehnaný so všetkým duchovným požehnaním na nebeských miestach v Kristovi Ježišovi.
Všetky veci sú moje a ja žehnám môj svet s neprebádateľnými bohatstvami Krista a Jeho evanjeliom ktoré v
sebe nesiem, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:2 – 3; Galatským 6:9 – 10; Filemon 1:6
1.ročný Biblický plán: Efezským 6:10 – 24 & Izaiáš 31 – 32
2.ročný Biblický plán: Ján 2:12 – 25 & 1.Kráľ 6
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BUĎ AKTÍVNY V MIESTNEJ CIRKVI
Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac,
čím viac vidíme, že sa približuje ten deň (Židom 10:25).
Po prijatí spásy, jedna z prvých vecí akú Duch Boží pre teba urobí je privedenie ťa do Božieho
domu, kde sa staneš členom cirkvi. Členstvo v cirkvi je povinné. Nemôžeš byť „sťahovavý“ kresťan; musíš
byť stabilným členom miestneho zboru.
Cirkev predstavuje tvoje miesto útočiska a bezpečia. Biblia opisuje Cirkev ako pilier a základ
pravdy: „aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha,
(tento) stĺp a základ pravdy“ (1.Timoteovi 3:15). Jediným miestom kde sa dá počuť hlas pravdy a
povzbudenia je práve Cirkev.
Nepriateľ pozná moc a zmysel vyplývajúcu z aktívneho členstva v miestnej cirkvi. Tak sa pokúša
odstrihnúť ľudí od Cirkvi a zasiať nenávisť proti nej do ich sŕdc.
Nikdy nedovoľ protivníkovi ani komukoľvek inému postaviť ťa do pozície proti Cirkvi, pretože
práve odtiaľ vychádza tvoja sila. Tam sa vždy niekto za teba modlí.
Uvažuj na chvíľu: prví ľudia akých Boh použije na tvoje požehnanie sú tí, ktorí ťa poznajú alebo sú
inak prepojení s tebou ako napríklad tvoji bratia i sestry v Pánovi. Dokonca aj keď ťa nepoznajú osobne,
keďže sú pridružení k tebe, Boh vloží do ich úst slová požehnania pre teba. Pritom ako sa modlia v Duchu
Svätom, prihovárajú sa za teba v súlade s Božou vôľou za tvoj život (Rímskym 8:26 – 27).
Tvoje zaradenie v lokálnom zbore predstavuje silný podporný mechanizmus pre osobný duchovný
rast a účinnosť v Božom Kráľovstve. Preto buď aktívny člen čo je plný života vo svojom miestnom
zhromaždení.
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem že si ma urobil členom tela Kristovho – Cirkvi. Budem aktívny v
lokálnom zbore, napĺňajúc tak moju službu evanjelia s radosťou i nadšením; posilnený mocou Ducha
Svätého, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 4:16; Skutky 2:42; Židom 10:25
1.ročný Biblický plán: Filipským 1:1 – 30 & Izaiáš 33 – 34
2.ročný Biblický plán: Ján 3:1 – 8 & 1.Kráľ 7
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POROZUMIEŤ PRAVIDLÁM MODLITBY
A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať (Lukáš 18:1).
Prečo chce Boh aby sme sa vždy modlili? V Jeho záujme je vždy odpovedať na naše modlitby. To
by ťa malo nadchnúť pre modlitbu; využi toto privilégium a príležitosť modlitby čo v podstate znamená
komunikáciu Ducha s duchom vo svätom spoločenstve.
Smutné je však, že veľa ľudí pozná modlitbu iba v zmysle ako prosiť Boha o veci. Vnímajú
modlitbu ako nástroj prosenia či „naliehania“ na Boha aby čosi pre nich urobil. Nie, taký určite nie je účel
modlitby.
Hospodin nie je proti nám. Keď sa modlíme nemali by sme Ho presviedčať aby urobil čosi načo nie
je príliš naklonený. Miesto toho sme súčasťou toho ako Jeho vôľa vstupuje do existencie.
Navyše Biblia ukazuje ako je až niekoľko rozličných druhov modlitby, s rôznymi pravidlami
sprevádzajúce každé jedno z nich. Väčšina kresťanov je oboznámená s modlitbou viery. Tá je rýchla; je to
typ modlitby ktorý sa možeš modliť za chodu.
Svet je plný výziev a problémov, ktoré neodídu použitím modlitby viery. Spomínané situácie si
vyžadujú zanietenú neodbytnosť aby prišlo k vytúženej zmene. Čítame o tomto type modlitby v Jakubovi
5:16 – 18; srdcom precítená a pokračujúca modlitba.
Možeš si povedať „ale modlitba je predsa modlitba“ nie modlitba nie je iba modlitba. Nemôžeš
používať pravidlá určené k modlitbe viery na modlitbu príhovoru; nebude to fungovať. To je jeden z
dôvodov prečo ľudia nemajú odpovede na svoje modlitby; modlia sa nesprávne ohľadne svojej situácie.
Ak napríklad nejaký hráč okrem brankára počas hry úmyselne chytí loptu v pokutovom pásme,
tento hráč bude penalizovaný. Rozhodca neprehliadne takýto priestupok. Je nemožné predsa aplikovať
pravidlá hádzanej či basketbalu vo futbale.
Študuj Slovo aby si poznal a aplikoval tie správne pravidlá pre rozličné druhy modlitieb a zaiste
budeš mať výsledky. Zadováž si naše knihy s názvom „Ako sa efektívne modliť“ a „Modlitba správnym
spôsobom“ (poz. dostupné len v ang. jazyku) aby si sa viac naučil o rôznych typoch modlitby a ich
zodpovedajúcich pravidlách. Zaiste obohatia tvoj modlitebný život.
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za privilégium a príležitosť modlitby. Prehlasujem, Tvoje Slovo
mocne rastie a prevláda vo svete. Podlé činy, intrigy, nariadenia a plány satana sú zmarené. Dokonca aj
teraz, potvrdzujem cez Ducha Svätého, zem sa napĺňa s poznaním tvojej slávy tak ako voda pokrýva moria,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ester 4:16 – 17; Skutky 4:24 – 31; Skutky 12:1 – 5; 1.Tesalonickým 5:17
1.ročný Biblický plán: Filipským 2:1 – 18 & Izaiáš 35 – 37
2.ročný Biblický plán: Ján 3:9 – 21 & 1.Kráľ 8

4

Pastor Chris

JEHO MOC PRACUJÚCA V TEBE
Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to
podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až
naveky vekov. Amen (Efezským 3:20 – 31).
Duch Svätý je stvoriteľ; On je činiteľom Božej práce. Všetko čo Boh urobí prebieha cez moc Ducha
Svätého. On dnes žije v nás, a teda ostáva v nás i cez nás aktívny.
Odo dňa Letníc, kedy Duch Svätý prišiel na zem vykonať svoju službu, tu aj ostal. Dnes Boh už
nepracuje, ani pre nás z neba nič „nerobí.“ On spraví o čo prosíš a počomkoľvek od Neho túžiš podľa Jeho
sily pôsobiacej v nás. Biblia hovorí ako Hospodin odpočíva od všetkej práce (Židom 4:10).
A čo Ježiš, pracuje v nebi? Nie; On je usadený a odpočíva (Efezským 1:20). Znamená to, keď sa
ľudia modlia a pýtajú sa Boha na veci a veria ako On ide niečo s tým „robiť“ nerobí vlastne nič. Zároveň
ale chápeme, keď sa odohrá zázrak je to Jeho moc v činnosti.
Uvažuj o tom takto: Keď vláda v krajine urobí niečo, zásluha alebo vina ide prezidentovi. Avšak
prezident nemal s tým v podstate nič spoločné; konkrétne úrady niesli zodpovednosť za vykonanie
samotnej práce a to na základe autority ktorá im od prezidenta prináleží.
Môžeme udeliť zásluhu prezidentovi, odkedy jeho návrhy a autorita sa o to postarali. V podobnom
duchu je prístupnená Božia moc aj pre teba. Boh je cez ňu schopný vykonať hojne a nadmieru všetko čo sa
opýtaš, alebo načo dokážeš pomyslieť. On vie zájsť ďaleko až za tvoje požiadavky, očakávania a
predstavivosť a to cez Jeho moc pôsobiacu v tebe.
Buď mysliaci o Bohu vo svojom vnútri. Rozoznaj a použi na svoju výhodu Jeho úžasnú moc
pracujúcu v tebe. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem, lebo si to Ty kto pracuje vo mne, aby som aj chcel aj činil na Tvoje dobré
potešenie. Som citlivý na tvoje vedenie i sprevádzanie. Nič pre mňa nie je nemožné pre milosť ducha. Cez
tvoju mocnú silu pôsobiacu vo mne môžem všetko, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:12 – 13; Filipským 4:13; Židom 4:10
1.ročný Biblický plán: Filipským 2:19 – 3:1 – 11 & Izaiáš 38 – 39
2.ročný Biblický plán: Ján 3:22 – 36 & 1.Kráľ 9
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SLOVÁ SÚ „VECI“
Žiadne z týchto vecí nepohnú so mňou, ani nepočítam svoj život za tak drahý, len nech dokončím
môj beh s radosťou a službou ktorú som prijal od Pána Ježiša a to je svedčiť evanjelium milosti Božej
(Skutky 20:24 ang KJV).
„Veci“ zmienené v úvodnom texte majú pôvod v gréckom „logos“ preložené ako „slovo“ v Jánovi
1:1 „Na počiatku bolo Slovo ...“ Nasledujúce riadky z nášho nosného verša zachytávajú prorocké „slová“ o
krutom prenasledovaní akému čelil apoštol Pavol pri kázaní evanjelia v Jeruzeleme.
Naprek všetkému čo bolo povedané, Pavol hovorí „ … žiadna z tých vecí mňou nepohne.“
Odkazoval na slová, ktoré boli interpretované ako „veci.“
Mohol jednoducho povedať „Ani jedno z tých slov ma nepohne.“ V Božom Kráľovstve sú slová
chápané ako veci; ide o duchovné častice; duchovná hmota čo má hmatateľnosť.
Každé jedno slovo vychádzajúce von z tvojich úst je ako „vec“ ktorá nikdy nebude zničená, pretože
má duchovný pôvod. Keď raz z teba vyjde nejaké slovo von, už ťa všade reprezentuje. Jediná vec ako ho
zničiť alebo urobiť bezmocným je ďaľšie slovo od teba.
Ježiš povedal „Za každé povedané slovo, aj to zbytočné, budeš sa zodpovedať v deň súdu“ (Matúš
12:36). To nám hovorí o sile a dôležitoti slov, ktoré majú duchovnú hodnotu. Ako ich formuješ a používaš
je na tebe a podľa toho sa budeš aj zodpovedať.
Preto ako Božie dieťa držíš život vo svojich rukách. Vytvoríš si vlastné situácie, buď dobré alebo
zlé. Ak napríklad vieš, že posledných desať rokov nebolo tak nádherných ako by ich pre teba chcel
Hospodin, môžeš teraz zmeniť veci a pretvoriť svojich nasledujúcich desať rokov tak, že budeš to čo Boh
pre teba určil.
Nie je podstatné aké trápenie si mal v živote; môžeš vytvoriť svoj svet cez slová. Ježiš povedal
budeš mať čo povieš (Marek 11:23). Tam spočíva tvoj život a moc formovať – cez slová! Rozprávaj tie
správne slová (Božie Slovo) o svojom živote a sitáciach.
VYZNANIE
Božie Slovo je v mojom srdci a ústach, dokonca aj slovo pravdy ktoré som prijal. Moje slová sú
potentné, vynášajú von zo mňa víťazstvá, navýšenie, povýšenie a hojnosť. Môj život je svedectvom Božej
milosti, slávy i dokonalosti. Chváľlme Pána!
Rozšírené štúdium: Józua 1:8; Rímskym 10:8; Príslovia 6:2
1.ročný Biblický plán: Filipským 3:12 – 4:1 – 3 & Izaiáš 40 – 41
2.ročný Biblický plán: Ján 4:1 – 9 & 1.Kráľ 10 – 11
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ŽIVOT KRISTA A JEHO VOLANIE NA TVOJ ŽIVOT
Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní,
vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske (Efezským 4:1 – 2).
Slovo „povolanie“ z nášho otváracieho verša vystihuje presne to čo hovorí podľa opisu. Keď si
prišiel ku Kristovi, odpovedal si pritom na volanie. Je to sväté a vysoké povolanie. Bol si oddelený od
zvyšku sveta a pridelený ku Kristovi. To je dôvod prečo sa Cirkev označuje za „vyvolených.“
Duch cez apoštola Pavla pripomína kráčať hodný svojho povolania v Kristovi. Máš žiť spôsobom,
ktorý predstavuje prínos pre tých, ktorých Boh vyvoli za svojich. Inými slovami, nažívaj ako kresťan!
Kto je kresťan? Ten v ktorom prebýva Kristus! Máš kráčať vo svetle tejto pravdy. Pamätaj si
„nebudeš kráčať hodný“ Jeho povolania ak dovolíš hriech, chorobu či zlyhanie. Musíš povedť týmto
veciam i všetkým diablovým činom púhe „nie“.
Ak dnes vo svojom zdraví alebo v iných oblastiach svojho života zažívaš výzvy, nie je to modlitba
čo potrebuješ. Jednoducho povedz „Nie“ diablovi a jeho skutkom v tvojom živote. Trvaj na tom ako je tvoj
život na Božiu slávu a pokračuj s vyznaním.
Biblia hovorí „(a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého,
ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi“ (Filemon 1:6). Potvrď ako samotný život Krista sa nachádza v tebe a
rovnako i Jeho volanie nad tvojím životom. 2.Tesalonickým 1:11 – 12 „Preto sa i modlievame vždy za vás,
aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý dobrý úmysel a dielo viery.“ Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ja napĺňam moje volanie a mocou Ducha Svätého kráčam na tvojej vopred pripravenej
ceste pre môj život. Som vedený múdrosťou a chodím v tvojej dokonalej vôle, v zdraví, sile, víťazstve i
prosperite, žijem nadprirodzený život v Kristovi a napĺňam tvoje dobré potešenie, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Petrov 2:9 (Študijná Biblia); 2.Timoteovi 1:9 – 10; Židom 3:1
1.ročný Biblický plán: Filipským 4:4 – 23 & Izaiáš 42 – 43
2.ročný Biblický plán: Ján 4:10 – 18 & 1.Kráľ 12
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BUĎ „BOH VO MNE“ MYSLIACI
Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo
svete (1.Ján 4:4).
Kresťan je Boží človek. Jeden v ktorom Kristus doslova a dopísmena prebýva a žije. Teraz keď to
vieš, musíš uvažovať v zmysle „Boh je vo mne.“ Ten väčší žije v tebe, a to znamená, viac sa nemusíš v
živote už ničoho obávať.
Takáto bola mentalita apoštola Jána a rovnako by si mal rozmýšlať aj ty. V 1.Ján 5:4 riekol
„pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom ….“
Nezáleží na tom čo sa nachádza alebo deje tam vonku vo svete; odkedy si narodený z Boha a
Kristus v tebe žije, premohol si všetko na tomto svete. Prekonal si každú silu i každú moc – všetko čo stojí
proti tebe.
Ježiš povedal v Jánovi 16:33 „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Božie Slovo znamená duchovný zákon. Ak Hospodin povie,
človeče premohol si svet aj s jeho problémami i ťažkosťami, úpadkami a temnotou, potom to naozaj tak je.
Uznaj to a kráčaj v realite tvojho božského života v Kristovi; všetko čím ťa On spravil a čo ti
odkázal. Kraľuj a panuj nad okolnosťami. Odmietni akúkoľvek vec, ktorá je v nesúlade s Kristovým
životom v tebe.
Postaraj sa aby dôkaz prebývajúceho Krista bol viditeľný v kvalite tvojho života aký žiješ. Nech sa
stane svedectvom pre tých vôkoľ teba ako skutočne v Kristovi existuje vyšší život a ty ho žiješ a raduješ sa
z neho. Aleluja!
VYZNANIE
Ďakujem Pane za nezničiteľný a nepremožiteľný život Krista akým mám. Všetko čím som a
reprezentujem vyžaruje zo mňa Kristov život. Ten väčší žije vo mne a ja žijem vyšší život v Kristovi. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:35 –37; Kolosenským 1:27; Filemon 1:6
1.ročný Biblický plán: Kolosenským 1:1 – 23 & Izaiáš 44 – 45
2.ročný Biblický plán: Ján 4:19 – 29 & 1.kniha kráľov 13
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TVOJE ÚSTA TO VŽDY ROZHODNÚ
Veru vám hovorím: Keby niekto povedal ... a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo
hovorí, stane sa mu (Marek 11:23).
Zo všetkých prirodzených darov, ktoré nám boli Bohom dané, schopnosť rozprávať či používať
slová predstavuje ten najväčší z nich. Práve reč kontroluje a určuje všetko ohľadne tvojho života. Stane sa z
teba to čo hovoríš; tvoje slová si ťa nájdu a určia kam pôjdeš.
V našom úvodnom texte sme čítali Ježišove slová kde povedal „Stane sa tým čo povieš.“ Príslovia
18:21 uvádza „Smrť a život sú v moci jazyka ...“ Či budeš žiť alebo zomrieš záleží na tvojich ústach a
slovách aké rozprávaš. Pán Ježiš potvrdil rovnakú vec. Povedal „….Lebo pre svoje slová budeš
ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“ (Matúš 12:37).
Provoradým účelom tvojich úst je viesť svoj život podľa Božieho smeru určeného pre teba. Dnes sa
nachádzaš buď v prosperite, zdraví a hojnosti alebo v chudobe, chorobe či stave potreby a to všetko ako
výsledok slov ktoré si hovoril. Biblia sa zmieňuje o celistvom jazyku ako o strome života (Príslovia 15:4).
1.Petrov 3:10 prehlasuje „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od
zlého a ústa od ľstivých rečí.“ Je to tak jednoduché: ak správne používaš svoj jazyk, môžeš mať super
život a radovať sa zo svojich dní v Božom požehnaní i dobrote. Je to celé o tom čo hovoríš.
Vydávaj zo seba len zdravé slová, ktoré sú zhodné s tvojou prirodzenosťou a dedičstvom v Kristovi.
Nezáleží v akom stave sa tvoj život teraz nachádza; svoj svet môžeš pretvoriť. Pán nám už ukázal ako
máme nasledovať. Prečítaj si 1.Mojžišovu 1 kde uvidíš ako Boh priviedol usporiadanosť a sformoval až do
toho času chaotický svet a to všetko cez silu reči. To odhaľuje čo my dokážeme a mali by sme to spraviť so
slovami.
Ty si stvorený na Boží obraz a podobu. Preto ak sa domnievaš ako v určitej časti tvojho života
existuje niekde temnota, prehlás Slovo. Božie Slovo je svetlo a pritom ako ho rozprávaš, Božie svetlo sa
prejaví a kompletne presvieti tmu.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za dar a moc reči. Môj život je nádherný, dokonalý a plný slávy. Moje slová
sú usporiadané aj zdravé, pretože som Duchom naučený hovoriť život a múdrosť v každom čase. So slávou
napĺňam svoj účel pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 13:3; Jakub 3:3 – 5; 1.Petrov 3:10 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Kolosenským 1:24 – 2:1 – 5 & Izaiáš 46 – 47
2.ročný Biblický plán: Ján 4:30 – 42 & 1.kniha kráľov 14
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EVANJELIUM ŽIVOTA A SPRAVODLIVOSTI
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému
veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru …
(Rímskym 1:16 – 17).
Z nášho otváracieho verša si všímame ako evanjelium Ježiša Krista predstavuje Božiu moc na
vynesenie hriešnikov z hriechu a uvedenie ich do života spravodlivosti. Jeho spravodlivosť je odhalená v
evanjeliu. Mimo evanjelia neexistuje pre človeka iná cesta ako byť uvedený do Božej spravodlivosti,
pochopiť a prijať ju.
Preto evanjelium Ježiša Krista je evanjeliom spravodlivosti. Čo je spravodlivosť? Je to charakter
Boha, a ten si prijal pri novom narodený, pričom ide o jeden z najdôležitejších darov od Boha (Rímskym
5:17). Naviac nám Biblia hovorí ako cez evanjelium bol na svetlo uvedený život s nesmrteľnosťou
(2.Temoteovi 1:10). Na aký druh života odkazuje? Je to večný život, teda Boží život.
1.Jánov 5:11 – 12 hovorí „ … a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život ...“ Tento
nadprirodzený život vrátane daru spravodlivosti v Kristovi bol cez evanjelium vložený do teba. Podľa
veršov Písma si prestúpil zo smrti do života, zo smrteľnosti do nesmrteľnosti, zo starnutia do bezvekovosti.
Aké je to hlboké!
Večný život je životom bezvekovosti. Vek spôsobuje starnutie tela, slabosť a nakoniec smrť. Avšak
dôsledkom večného života sa tvoja sila obnovuje deň za dňom; rastieš ale nestarneš. Ide o súčasť úžasného
dopadu a požehnania Kristovho života v tebe. Aleluja
VYZNANIE
Som spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi a mám v sebe Boží život. Môj duch, duša i telo sú
oživené skrz na skrz mocou a účinkom spravodlivosti i plnosťou Božieho života aký som prijal cez
evanjelium. Kráčam v realite môjho nebeského dedičstva v Kristovi. Ostávam vedomí si Jeho milosti a
úžasnej prítomnosti v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:11 – 12; Rímskym 1:16 – 17; Ján 3:36
1.ročný Biblický plán: Kolosenským 2:6 – 23 & Izaiáš 48 – 49
2.ročný Biblický plán: Ján 4:43 – 54 & 1.kniha kráľov 15
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MÁME PLNOSŤ KRISTA
a aj vy ste kompletní v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci (Kolosenským 2:10 ang

KJV).
Keď si prijal Ducha Svätého, dostal si zároveň plnosť Boha. Nie je nič ohľadne Boha čo by v tebe
malo byť a ešte tam nie je. Skutočne vznešená pravda! Nečudujme sa ako je nemožné ťa premôcť. Ty
predsa nie si len tak obyčajný človek. Tvoja ľudská stránka bola nahradená životom a charakterom Boha.
V dnešných dňoch máme niečo, čo proroci a kňazi Starej Zmluvy nemali: Kapacitu uchovať plnosť
Ducha. Ty si Boží svätostánok; keď sa pohneš je to Boží Duch kto sa v tebe hýbe. Tvoje ruky sa stali Jeho
rukami a tvoje prsty Jeho prstami; si ponorený do Neho a On do teba. Pozerá sa cez tvoje oči, rozpráva cez
tvoje ústa a hýbe sa v tvojom tele. Rovnako cez teba mení životy! Aleluja!
Biblia hovorí v Jánovi 1:16 „ … Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.“ V
celej plnosti sme v Kristovi Ježišovi prijali všetko od Boha. Nie je to len miera, ale aj kvalita a
rôznorodosť potenciálov aké sú v Ňom sprístupnené. Kompletná moc, sláva, sila, i múdrosť – každú jednu
vec akú On reprezentuje a je obsiahnutá v Kristovi – to všetko sme prijali!
Predstav si ako by asi vyzeral tvoj život keby každý deň žiješ s takýmto vedomím kedy si skutočne
preplnený s Bohom a plný Boha! V Jánovi 5:26 Ježiš povedal „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj
Synovi, aby mal život v sebe.“ Ježiš nepotreboval od Boha viac života, patril Mu vrodený Boží život. Ešte
raz si pripomeň náš úvodný verš čo sa v ňom hovorí „vy ste kompletní v Ňom“ znamenajúc všetko čo má
On si prijal aj ty.
Prijal si z Jeho schopnosti, múdrosti, poznatkov, slávy a stal sa spoločníkom Božej triedy. Niet divu
ako sa Ján podvolil „ … aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“ Sláva Bohu!
MODLITBA
Požehnaný Otec, aké nádherné je to byť naplnený s tvojou plnosťou a prijať z tvojej schopnosti,
múdrosti, milosti, moci i sily. Je to naozajstná česť byť nositeľ a automat všetkého božského a nebeského. S
mocou a prevahou tvojej spravodlivosti ktorú nesiem, robím vplyv v mmojom svete, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:19; Kolosenským 2:9 – 10; 1.Korintským 3:16
1.ročný Biblický plán: Kolosenským 3:1 – 4:1 & Izaiáš 50 – 51
2.ročný Biblický plán: Ján 5:1 – 9 & 1.Kráľ 16
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TRI DÔLEŽITÉ FAKTORY PRE ÚSPECH
Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním napĺňajú sa komory, všelijakým
vzácnym a milým imaním (Príslovia 24:3 – 4).
Nosný verš pre dnes vystihuje tri nevyhnutné elementy na vybudovanie úspešného života: múdrosť,
rozumnosť a poznanie. Hovorí s múdrosťou „budeje sa dom“ pričom v tomto kontexte to môže byť
prirovnané k tvojmu životu, podnikaniu, kariére, rodine a podobne. Pokračuje ďalej hovoriac, keď dom už
stojí, upevni ho s rozumnosťou; a potom poznaním prinesieš do neho imanie.
Múdrosť znamená náhľad do poznania, náhľad do tajomstiev a záhad života. Biblia v Prísloviach
4:7 uvádza ako je múdrosť tá hlavná (principiálna) vec, potrebný kapitál pre dosiahnutie toho čo v živote
chceš: „Počiatok múdrosti je: Získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť!“
Všimni si že to nekončí inštrukciou nadobudnúť múdrosť; pokračuje ďalej hovoriac „popri múdrosti
získaj rozumnosť.“ Duchovná rozumnosť je rovnako dôležitá ako múdrosť pri budovaní úspešného života.
Môžeš mať múdrosť niečo začať, ale potrebuješ k tomu rozumnosť na upevnenie a potom poznanie ako
trvalo robiť pokrok zo slávy do slávy.
V Kolosenským 1:9 sa Duch cez apoštola Pavla modlil za naše naplnenie s poznaním Božej vôle vo
všetkej múdrosti a duchovnom porozumení. Poznanie v tomto prípade je konkrétne či úplné poznanie
Boha. Cez tento druh poznania spravíš svoj život slávny; tvoj život (dom) bude naplnený so vzácnym a
milým imaním.
Múdrosť, rozumnosť a poznanie idú spolu ruka v ruke. Potrebuješ všetky tri aby si bol efektívny a
žil nadprirodzený život úspechu, dominancie, víťazstva a dokonalosti aké Hospodin pre teba určil.
MODLITBA
Vzácny Otec, ďakujem za udelenie mi Ducha múdrosti, rozumnosti a poznania. Teraz som naplnený
s poznaním tvojej vôle i duchovným chápaním aby som v živote pojednával dokonale, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:9 – 10; Príslovia 8:1 – 14
1.ročný Biblický plán: Kolosenským 4:2 – 18 & Izaiáš 52 – 53
2.ročný Biblický plán: Ján 5:10 – 18 & 1.kniha kráľov 17 – 18
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TVOJA VIERA JE VÍŤAZSTVO
… a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera (1.Jánov 5:4).
V živote máme nepriateľov. Ježiš povedal v Jánovi 16:33 „ … Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja
som premohol svet.“ Nie je podstatné o akú situáciu sa jedná; využi Božiu neobyčajnú silu na prekonanie
životných protivenstiev tým keď vyjadríš svoju vieru. Tvoja viera je víťazstvo čo premáha svet.
Pozor však na nevyslovenú vieru, tá nebude prevládať. Jakub 2 verš 17 a 26 nám dáva poznať ako
viera bez zodpovedajúcich skutkou nemá účinku: „Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera
bez skutkov“ (Jakub 2:26). Svoju vieru vyjadruješ slovami i skutkami. Ako príklad nám slúži Markove
evanjelium 10:46 – 52 kde sa píše o slepom Bartimaiosovi, ktorý opakovane nariekal k Ježišovi pre
uzdravenie. Očakávali by sme, že ho Učiteľ okamžite udraví, to sa však nestalo.
Keď Ježiš nakoniec stretol slepca z očí do očí, opýtal sa ho „Čo chceš aby som pre teba urobil?“
Pán jednoznačne videl, že ten muž bol slepý, no napriek tomu potreboval od neho aby konal na svoju vieru.
Ak študuješ službu Ježiša prídeš k záveru ako zakaždým chce od ľudí vyjadriť ich vieru. Preto keď
mu slepec povedal „chcem vidieť“ Pán pristúpil a uzdravil ho. Nenariekaj ani sa nesťažuj pred Bohom
ohľadne svojej situácie; namiesto toho vyjadri svoju vieru!
Ježiš povedal ak máš vieru o veľkosti horčičného zrniečka, môžeš dosiahnuť čokoľvek; nič ti
nebude nemožné (Matúš 17:20). A ty už máš vieru. Biblia hovorí, On udelil každému jednému z nás porciu
viery (Rímskym 12:3). Konaj na Slovo. Keď sa modlíš, raduj sa vediac, že si prijal. O tom je viera!.
Odkedy Hospodin pozná ako z nás urobil premožiteľov, nevadia Mu výzvy prichádzajúce do našej
cesty. 1.Jánov 4:4 uvádza „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás,
ako ten, čo je vo svete.“ Hlavu hore! Víťazstvo je už tvoje. Aleluja!
VYZNANIE
Nech je požehnaný Hospodin! V Kristovi mám víťazstvo; premohol som svet aj s jeho systémom a
ekonomikami. Cválam v nekončiacom sa víťaznom pochode. Cez mňa, sa Kristove poznanie všade šíri. Môj
triumf viery rozptyluje na každom mieste zamenitú vôňu Hospodinovej slávy. Pritom ako žijem v Božom
Slove, ostávam inšpirovaný a sprevádzaný Pánovou múdrosťou k naplneniu Jeho dokonalej vôle pre mňa, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4 – 5; Marek 11:22 – 24
1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 1 – 2:1 – 16 & Izaiáš 54 – 56
2.ročný Biblický plán: Ján 5:19 – 27 & 1.kniha kráľov 19

13

Pastor Chris

VOLANIE CTI
A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil,
tých aj oslávil (Rímskym 8:30).
Teraz keď si znovuzrodený, Božie volanie na tvoj život je o pocte. Biblia uvádza „Lebo mnoho je
povolaných, ale málo vyvolených“ (Matúš 22:14). Ty patríš medzi vyvolených Pánom. Tak nepremrhaj
volanie od Boha na svoj život; je to jediná poistka pre tvoju budúcnosť.
Veľa ľudí dnes hľadá poctenie na nesprávnych miestach. Židom 5:4 hovorí „A nikto si nemôže sám
vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona.“ Jedine Pán ťa môže povolať do cti. Nezáleží o akú
česť ide, ba ani to kde sa ju snažíš pre seba získať, nebude to pracovať; nemôžeš predsa poctiť sám seba.
Ctihodnosť vychádza zo slúžby pre Pána, oddaným životom pre Neho a ctením toho čo On sám ctí.
Buď stále nadšený a plný chvál za poskytnuté možnosti slúžiť. Nič z toho neber na ľahkú mieru, pretože
tvoj celý život je práve o tomto jednom povolaní.
Ak robíš veci v nesúlade s týmto volaním, skončí to úplne márne. Jediné na čom Bohu záleží je
Jeho volanie na tvoj život a to ako ho splníš. Všetku česť akú máš a ktorú môžeš získať je o tomto volaní.
Venuj pozornosť Božiemu Slovu a Hospodinovmu volaniu na svoj život aby si to všetko dokázal
naplniť. Rozhodni sa nasledovať Ducha a nie svoje telo či svet a osobné túžby. Slúž Pánovi úprimne a z
celého srdca. On naplní tvoj život s Jeho krásou, milosťou, slávou a poctou. Aleluja!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za volanie ma do svätého povolania. Ako sa oddávam pre štúdium
Slova a k modlitbe, ostávam bez výčitky ešte viac osvietený pre naplnenie môjho božského účelu v tebe.
Odkedy počujem tvoj hlas, žiaden z mojich krokov sa nepošmykne, lebo práve ten ma smeruje podľa tvojej
dokonalej vôle, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:20 – 21; Židom 3:1 – 2; 1.Petrov 2:9 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 2:17 – 3:1 – 13 & Izaiáš 57 – 58
2.ročný Biblický plán: Ján 5:28 – 32 & 1.kniha kráľov 20
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BOŽÍ ZÁSOBOVACÍ SYSTÉM
Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý
učinil nebesia i zem (Žalm 121:1 – 2 Roháčkov).
Keď dôjde na tvoje financie, musíš vnímať Pána ako svoj zdroj, inak sa budeš po finančnej stránke
trápiť. Potrebuješ pochopiť, že ty ako Boží dedič a spoludedič s Kristom ostávaš pripojený k nekonečnému
prísunu; nikdy neuvažuj o nedostatku ani o ňom nehovor. Maj vedomie prísunu. Nehovorím o prísune od
ľudí ako je napríklad tvoj zamestnávateľ či vláda, ale hovorím o prísune od Boha. Jeho systém prísunu
funguje nonstop. Ak sa však sústredíš na ľudí alebo svoj plat, zmení sa to celé na upadajúci systém.
Mnohí sa ocitli v depresívnej situácii lebo ich „zdroj“ zlyhal a prísun sa jednoducho zastavil; to ale
neplatí s Božím zásobovacím systémom. Uvažuj o Elijášovi: Hospodin mu dal inštrukcie odísť preč z
Achábu a ukryť sa pri potoku Kerít. Keď tam došiel, Boh nariadil havranom kŕmiť Elijáša každé ráno a
večer, zatiaľ čo vodu pil z potoka.
Keďže v tej zemi dlho nepršalo, zakrátko potok vyschol (1.Kráľ 17:7). Predstav si keby Elijášova
dôvera miesto samotného Hospodina spočívala na havranoch a potoku. Pravdepodobne by ostal veľmi
frustrovaný keď sa vytratila voda.
V tom čase pripravoval Boh v Sarepte jednu vdovu a ona sa mala postarať o Elijáša (1.Kráľ 17:9).
Niečo nám to musí naznačiť: zodvihni svoj zrak preč od ľudí, zamestnania či podnikania; všetko sú to iba
prostredky. Boh je tvoj zdroj; zameraj sa na Neho, pretože On sa rozhodne ktorý z tých kanálov použije.
Ak napríklad spoločnosť poskytujúca káblovú alebo satelitnú televíziu sa rozhodne odpojiť tvoju
domácnosť, nezáleží na tom ktorý kanál chceš sledovať, nebude to jednoducho fungovať. Boh je tvoj
„poskytovateľ“ preto sa zameraj na Neho a nie kanály. On orchestruje veci pre tvoju priazeň a bude
sledovať ako vytrvalo kráčaš v hojnosti.
Používaj Slovo pre svoje financie. Dávid povedal „Hospodin je môj pastier, nebudem mať
nedostatku“ (Žalm 23:1). Tebe patrí neobmedzený prístup k Božím nevyčerpateľným bohatstvám. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za tvoj veľkodušný prísun pre každú moju potrebu podľa tvojho bohatstva v
sláve v Kristovi Ježišovi. Ty si môj zdroj; bohatstvo a česť prichádzajú jedine od teba samotného. Tvoja
nebeská moc mi poskytla všetko potrebné pre život a zbožnosť. Som napojený do nonstop zásobovacieho
systému, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 8:6 (študijná Biblia); 2.Korintským 9:8 – 11; Žalm 121:1 – 2
1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 4:1 – 18 & Izaiáš 59 – 60
2.ročný Biblický plán: Ján 5:33 – 47 & 1.Kráľ 21
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NAPLŇ SVOJE VOLANIE
A povedzte Archipovi: Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi (Kolosenským 4:17).
Každý kresťan je povolaný Bohom s úlohou naplniť nebeské určenie. Neznamená to, že všetci do
jedného sme povolaní do úradu päťnásobnej služby: apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastorov a učiteľov.
Každý jeden z nás je ale povolaný naplniť službu evanjelia.
Ježiš povedal v Markovi 16:15 „ … Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“
Tvoja jednota s Kristom a partnerstvo s Ním v evanjeliu znamená tú najväčšiu vec na zemskom povrchu; je
to ďaleko viac ako čo sa dá kúpiť za peniaze.
Preto je dôležité poznať Hospodina pravdivo a slúžiť Mu so svojim duchom. Teš Pána a napĺňaj
Jeho určenie pre svoj vlastný život, o tom by malo byť tvoje životné snaženie. Podobá sa to čo sme čítali o
Mojžišovi. Biblia hovorí ako „ … pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady.
Lebo mal pred očami odmenu“ (Židom 11:26).
Mojžiš nežil v Ježišových časoch, ale mal zjavenie o svojom božskom volaní. Práve cez neho, Boh
vyviedol (zachránil) deti Izraela von z Egypta. Pán počíta s tebou a zároveň ti zveril toto úžasné evanjelium
do tvojich rúk. Povolal ťa do služby zmierenia. 2.Korintským 5:18 – 19 hovorí „ … zveril nám službu
zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil
medzi nami zvestovanie zmierenia.“
Bez ohľadu na okolnosti, viac ako poklady tohto sveta si váž Jeho volanie získvať duše a žiť pre
Neho; naplniť to!
VYZNANIE
Žijem pre účel evanjelia. Moje srdce udiera s vášňou zasiahnuť a získať duše do Kráľovstva.
Zapálenie pre evanjelium a expanzia Božieho Kráľovstva ma úplne skonzumovali. Mocou Božieho Ducha
slávne napĺňam toto volanie; s evanjeliom mením životy ľudí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58 (študijná Biblia); Židom 11:24 – 26
1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 5:1 – 28 & Izaiáš 61 – 63
2.ročný Biblický plán: Ján 6:1 – 14 & 1.Kráľ 22
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ODMIETNI SA URAZIŤ
Múdrosť človeka mu dáva trpezlivosť; je na jeho slávu vedieť prehliadať urážky (Príslovia 19:11
ang NIV).
Každý deň sú nám prezentované rôzne príležitosti ako sa nechať uraziť. Urážky, ako uvádza Biblia,
zaiste prídu. Ľudia budú robiť veci, ktoré ťa môžu raniť, ale rozhodnutie či sa nahneváš alebo nie spočíva
na tebe.
V Markovi 7 Sýrofeničanka, ktorej mladá dcéra mala nečistého ducha, sa mohla uraziť nad
Ježišovým stanoviskom. Nariekala k Pánovi pre pomoc a Ježiš v ich nasledujúcom dialógu povedal „ ... nie
je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteňatám“ (Marek 7:27).
Žena mohla zareagovať „Ako ma mohol nazvať psom, len preto že prosím o pomoc? Takto sa On
rozpráva s ľuďmi?“ Avšak táto žena bola naozaj chytrá. V pozoruhodnom prejave ľudskosti odpovedala
„ … Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch“ (Marek 7:28). Tak nakoniec získala
svoj zázrak!
Ako to, že sa neurazila nad prejavom Majstra? Mala totiž srdce skutočného ctiteľa! Ako pravdivý
ctiteľ sa netrápiš nad tým ako ťa pomenuje niekto iný, ani to čo povedia o tebe; nezaujímaš sa ako s tebou
zaobchádzajú. Jediné na čom ti záleží je tvoja láska pre Pána a túžba potešiť Ho.
Vždy si pamätaj ako je prospešné na tvoju slávu vedieť prehliadať urážky. Nehovor „Zo žiadneho
dôvodu nemôžem strpieť tú urážku!“ Ty si ozdobený so cťou a kráľovskou dôstojnosťou; nik a nič ťa
nedokáže potupiť.
Také bolo chápanie apoštola Pavla keď vyslovil „Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach,
súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista ...“ (2. Korintským 12:10). Sláva Bohu!
MODLITBA
Milujúci nebeský Otec, ďakujem za radu v tvojom Slove. Komplet celý sa oddávam k tvojmu Slovu,
a tak navždy kráčam v tvojej spravodlivosti, preukazujem tvoju nebeskú cnosť vo mne. Ozdobil si ma s
poctou a kráľovskou dôstojnosťou, moje srdce ostáva plné lásky a pokory. Tvoj charakter a osobnosť sú
kontinuálne odhalené vo mne a cez mňa, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:7 (študijná Biblia); Príslovia 12:16; 1.Peter 5:6
1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 1:1 – 22 & Izaiáš 64 – 66
2.ročný Biblický plán: Ján 6:15 – 21 & 2.Kráľ 1 – 2
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VYHNI SA NEVHODNÝM ZDRUŽENIAM
Prosím vás však, bratia: pozor na tých, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s
učením, ktorému ste sa naučili. A odvráťte sa od nich! (Rímskym 16:17).
Pre teba ako kresťana je dôležité vyhýbať sa zlým spolkom. Drž sa mimo tých ľudí, ktorí sa
pokúšajú negativizmom pokríviť tvojho ducha, lebo to pôsobí ako jed. Biblia nás nabáda „ … Nedajte sa
klamať! Zlé reči kazia dobré mravy“ (1.Korintským 15:33).
Častokrát práve tvoj okruh ľudí môže určiť či budeš produktívny alebo naopak. K tomu aby si v
živote urobil posun, musíš dať bokom veci alebo ľudí vedome spôsobujúcich rozptýlenie. Ak udržiavaš
styky s mrmlošmi a večnými sťažovateľmi, ocitneš sa tam kde sú aj ony. Preto „neseď kde sedia takíto
ľudia “ odlíš sa. Buď pozitívny a nadšený zo života.
Existujú rozličné cesty cez ktoré satan vstúpi do života ľudí za účelom páchania zla; môže prísť vo
forme rozptýlenia prípadne nedobrého okruhu ľudí. Preto je dôležité chrániť svojho ducha od korupčných
vplyvov.
Vyhýbaj sa ľuďom, ktorí roznášajú klebety, zlé správy a vo všetkom vidia iba tú negatívnu stránku.
Keď sa oddelíš od rozptýlenia, ostaneš viac zameraný a tvoj vzťah s Duchom Svätým sa obohatí. Je to ako
„očistené zlato“ kedy po roztavení treba odstrániť zvyšky nečistoty aby vynikla krása čistého zlata.
Ako identifikuješ a eliminuješ zdroj rozptýlenia vo svojom živote, ten bude pre teba viac
inšpirujúci. Stane sa z teba zdroj pokroku a prosperity pre ostatných. Chválme Boha!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za nápravu a sprevádzanie aké dostávam z tvojho Slova. Pomocou
tvojho Ducha, dokážem identifikovať každé združenie, ktoré by mohlo zamedziť môjmu rastu vo veciach
Ducha. Ďakujem za udelenie mi povzbudenia a dôvery na ich elimináciu, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 5:11; 1.Korintským 15:33 – 34 (študijná Biblia); Príslovia 14:7
1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:1 – 17 & Jeremiáš 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Ján 6:22 – 29 & 2.Kráľ 3
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ON REAGUJE NA VIERU
A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás (1.Jánov

5:14).
Náš úvodný verš nehovorí o tom či je tvoja požiadavka v súlade s vôľou Otca alebo nie. Skôr hovorí
o tom ako nás Otec vysliší. Ak sa modlíš podľa Božej vôle pre modlitbu – Jeho vôle ako prosiť – budeš
vypočutý.
Boh má vôľu – návrh alebo plán – pre modlitbu. Ten spočíva v tom aby si sa modlil v mene Ježiš;
inakšie nebudeš vypočutý dokonca ani vtedy ak nariekaš dňom i nocou.
Spomeň si na udalosť v Matúšovi 9 kde dvaja slepí muži nasledovali Ježiša a kričali „Syn Dávidov
zmiluj sa nad nami“ (Matúš 9:27). Ježiš im nič nepovedal. Títo dvaja ako nasledovali Ježiša tak trúchlili a
kričali, no aj napriek tomu im neodpovedal. Nakoniec sa ich opýtal „Veríte, že som to schopný urobiť?“
Obidvaja slepci odpovedali „Áno Pane, veríme“ (Matúš 9:28).
Biblia hovorí „Nato sa im dotkol očí a povedal: Staň sa vám podľa vašej viery!“ a odkráčal preč
(Matúš 9:29). Mohli by sme si myslieť ako im Učiteľ okamžite vyhovie; ale nie. On je pohnutý tvojou
vierou a nie slzami.
Pri inej udalosti, žena kričala na Ježiša až tak silno, že učeníci ostali vyrušení a prosili Ho „Odbav
ju, lebo kričí za nami“ (Matúš 15:23). Ježiš ju ignoroval až pokým neprestala nariekať a začala Ho
uctievať (Matúš 15:25). Nie je to o tom ako veľmi nariekaš; musíš konať na Slovo.
Môžeš nariekať pri uctievaní a spoločenstve zatiaľ čo smeruješ svoje emócie k Bohu a tak je to v
poriadku. Avšak nariekať od bolesti, choroby alebo ako výsledok problému vo svojom zamestnaní či
podnikaní dúfajúc ako Boh odpovie, nič z toho sa nezmení.
Znalosť Jeho Slova je to čo potrebuješ, pretože Pánova vôla je zjavená v Jeho Slove. Čím viac
hovoríš v jazykoch a študuješ Slovo, tak o to viac sa k tebe odhalí Hospodinova vôľa. Chváľme Pána!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za privilégium a príležitosť modlitby. Tvoja vôľa je cez Slovo odhalená
priamo do môjho ducha. Mám dôveru odkedy tvoja láska a istota pracujú vo mne, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Petrov 3:12; Rímskym 8:26 – 27; Lukáš 12:32
1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 3:1 – 18 & Jeremiáš 3 – 4
2.ročný Biblický plán: Ján 6:30 – 40 & 2.Kráľ 4
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VYLEPŠI SLUŽBU ANJELOV VO SVOJOM ŽIVOTE
Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; ale je
pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec (Galatským 4:1 – 2).
Častokrát keď ľudia čítajú horný verš, domnievajú sa ako odkazuje iba na ľudských lídrov, pritom
zahŕňa i anjelov. Anjeli ochraňujú a dbajú aby bolo o teba dobre postarané a zodpovedajú sa za to Otcovi na
nebi. Avšak keď kresťan kráča v tele a proti Slovu, anjeli majú takisto právo použiť palicu nápravy.
V Lukášovom evanjeliu opisuje pre nás Biblia návštevu archanjela Gabriela u Zachariáša, otca Jána
Kristiteľa. Anjel mu povedal ako bude mať syna, ale Zachariáš pochyboval o tom hovoriac „ … Po čom to
poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch“ (Lukáš 1:18).
Odpoveď vyprovokovala anjela a ten uvalila na Zachariáša nemotu až pokiaľ sa nenarodilo dieťa.
Anjel dal Zachariášovi lekciu disciplíny, lebo si dovolil zapochybovať o jeho posolstve. Anjeli nám slúžia;
prinášajú posolstvá no zároveň majú autoritu vykonať určité činy.
To je dôvod prečo ako kresťan musíš byť opatrný vo svojom živote. Odmietni byť hrubý, hrdý či
arogantný. Potrebuješ si vážiť duchovnú autoritu a inštrukcie. Anjeli sa mračia nad podobnými vecami.
Biblia nám špecificky hovorí o rešpektovaní autority kvôli anjelom. Mnoho ľudí, vo svojom živote, čelí
určitým výzvam ktoré sa nevytratia a to len preto lebo kráčajú proti Božiemu Slovu. Pokiaľ neurobia
zmenu, nepríde na vyriešenie danej situácie.
Kráčaj v Božej múdrosti tým, že konáš na Slovo. Uctievaj a váž si tých, ktorých Pán umiestnil nad
teba pre učenie a duchovnú výchovu. Rýchlo konaj na duchovné inštrukcie. Kráčaj v láske. Toto všetko
posilní tvoju duchovnú efektívnosť a vylepší službu anjelov v tvojom živote.
MODLITBA
Drahý Otče, tvoje Slov ma silno buduje a tvoja múdrosť je evidentná pri mojej dennej chôdzi. Bežím
za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Kráčam v spravodlivosti a opravdivej
svätosti. Mojou túžbou je vo všetkých veciach výlučne tešiť teba, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 1:11 – 20; Židom 1:7
1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 1:1 – 20 & Jeremiáš 5 – 6
2.ročný Biblický plán: Ján 6:41 – 51 & 2.Kráľ 5
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KŔM SVOJU VIERU NIE STRACH
… Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst
Božích (Matúš 4:4).
V dnešnom svete sú ľudia obzvlášť špecifický ohľadne toho čo konzumujú. Zatiaľ čo niektorí jedia
dobré jedlo aby ostali zdraví, nájdu sa aj takí, ktorí konzumáciou nekvalitnej stravy priviedli svoje zdravie
do rizika. To isté platí aj duchovne. Ako kresťan sa potrebuješ kŕmiť tými správnymi informáciami. Musíš
sýtiť svoju vieru s Božím Slovom. Niektorí kresťania, miesto toho aby nasýtili svoju vieru radšej pestujú
strachy. Robíš tak vždy keď dávaš pozornosť zlým a škodlivým informáciam.
Pokrmom pre ľudského ducha je Božie Slovo. Ježiš povedal „Nie samým chlebom bude človek žiť,
ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích“ (Matúš 4:4). Zatiaľ čo Božie Slovo dokáže oživiť
ľudskéo ducha – nabudí ho pre vieru, nádej i lásku – nezdravé slová dokážu ľudského ducha otráviť a
zničiť.
Účinok vstrebávania zlých informácii sa v živote kresťana nemusí prejaviť za jednu noc; ale časom
sa takýto človek stane duchovne slabší a slabší. Zanedlho už viac nemá tú horlivosť v duchovných veciach
ako zvykol mať. Jeho život následne naberie kompletne odlišný smer od pôvodného Božieho plánu.
Dávaj pozor na tie správne informácie. Opevni a nabuď svojho ducha Božím Slovom pre úspech.
Sily života sú natrvalo zabývané v tvojom duchu; ako sýtiš svojho ducha podľa Slova, budeš schopný zo
svojho vnútra produkovať každú dobrú vec akú v živote potrebuješ. Ježiš povedal „Dobrý človek vynáša
dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu“ (Matúš 12:35).
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za príležitosť počuť a prijať tvoje Slovo. Moja vášeň pre Slovo narastá a
produkuje vieru, poznanie i radosť do môjho ducha. Výsledkom čoho pracuje vo mne tvoja múdrosť, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; 1.Peter 2:2; Kolosenským 3:16
1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 2:1 – 15 & Jeremiáš 7 – 8
2.ročný Biblický plán: Ján 6:52 – 60 & 2.Kráľ 6
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OSTAŇ ZAMERANÝ A ZAPÁLENÝ PRE PÁNA
Žiadne z týchto vecí mňou nehýbu, takisto nepočítam svoj život drahý pre seba, len nech s radosťou
dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej (Skutky 20:24).
Náš otvárajúci verš je inšpirujúci i poučný zároveň. Odhaľuje druh mysliania aký musíš mať keď
čelíš nepriateľovi. 2.Timoteovi 3:12 hovorí „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú
prenasledovaní.“
Keď si raz v Božích veciach efektívny, nájdu sa tí, ktorí ťa zaiste budú kritizovať a hovoriť
ponižuúce veci o tebe. Ty však potrebuješ ostať smelý. Odmietni dovoliť ich kritizovaniu alebo
zlomyselným skutkom uhasiť tvoje nadšenie pre Pána a Jeho dielo. Ostaň zameraný a nažhavený pre Pána
a pokračuj s tým k čomu ťa práve On povolal.
Ty si ako mesto na vrchole kopca, ktoré nemôže byť skryté (Matúš 5:14), čo znamená že by si mal
privádzať pozornosť. Zatiaľ čo niektorí budú inšpirovaní tvojou vášňou a oddaním pre Pána, niektorí iní
môžu tebou za to opovrhovať, no vôbec na tom nezáleží. Len pokračuj so svojou službou k Pánovi a
neochabuj.
Názory iných ľudí o tebe sa nepočítajú; jediné čo by ťa malo zaujímať je Pán a Jeho Slovo týkajúce
sa teba. On nechce aby si bol zaťažený výzvami aké prídu do tvojej cesty. Miesto toho hovorí „Moji bratia,
považujte to za výlučnú radosť kedykoľve ste obklopení a postretnutí rôznorodým súžením a upadnete do
všelijakých pokušení“ (Jakub 1:2 ang AMPC).
Podobne ako apoštly rannej cirkvi, aj ty maj pôžitok z každej príležitosti byť kritizovaný alebo
prenasledovaný za svoju oddanosť k Ježišovi Kristovi. Ide o náznak, že si účinný a robíš nesmierny pokrok
v smere Jeho volania na tvoj život. Biblia hovorí potom ako zbili apoštolov a vyhrážali sa im, odlišli z rady
plesajúc že boli počítaní za hodných znášať potupu pre Ježišove meno (Skutky 5:40 – 41).
Dokonca aj Pán Ježiš bol kritizovaný zákonníkmi, farizejmi a sadukajmi, no On sa nedal tým
pohnúť. Ako usilovne slúžiš Pánovi, satan rozdúcha problémy proti tebe, ale podobne ako apoštol Pavol
prehlás „Nič z toho mňou nehýbe“ a tlač ďalej zo slávy do slávy. Amen.
MODLITBA
Požehnaný Otec, ty si pre mňa všetkým; moje srdce bije aby som ťa mohol viac poznať a viac ti aj
slúžil s mojim životom. Preto nie je podstatné aký nepriateľ príde do mojej cesty, ostávam neochvejný
vediac, že v tebe mám víťazstvo. Som viac ako len premožiteľ, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 50:7; Skutky 20:18 – 24
1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 4:1 – 16 & Jeremiáš 11 – 12
2.ročný Biblický plán: Ján 7:1 – 10 & 2.Kráľ 9
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SI ODLIŠNÝ
Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké
je spoločenstvo svetla s tmou? (2.Korintským 6:14).
V hornom verši apoštol Pavol používa zaujmavú analógiu na odlíšenie nášho vzťahu s neveriacimi.
Povedal „Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi ...“
Pri vystavení určitej situácii, napríklad keď dva kusy dobytka (kravy) sú zapriahnuté za pluch, vtedy
ide o „rovnaké“ jarmo. Avšak pri situácii kde je zapriahnutá krava a kôň ide o „nerovnomerné“ jarmo.
Jeden z nich bude pravdepodobne ťahať a zamedzovať postup tomu druhému. Presne to sa Pavol snaží
vysvetliť.
Ako kresťan by si nemal mať za svojho najsilnejšieho spojenca alebo najspolahlivejšieho dôverníka
niekoho kto je neznovuzrodený; ide o nesprávne združenie a teda neadekvátne zapriahnutie. „ … aké
spoločenstvo má spravodlivosť a neprávosť (2.Korintským 6:14). Kresťan je nazvaný ako spravodlivý,
zatiaľ čo nekresťan je nazvaný „neprávosť.“ Aby sme ďalej objasnili tento rozdiel, nekresťan je
pomenovaný ako tma, zatiaľ čo kresťan je nazvaný svetlo.
Ak si stále nemyslíš že je to silné a dostatočne odlišujúce prečítaj si verš pätnásť kde je nekresťan
nazvaný „Beliál“ čo reprezentuje diabla, zatiaľ čo Cirkev ktorou si aj ty súčasťou je nazvaná Kristus. Sláva
Bohu!
Nie si teraz nadšený byť znovuzrodený? Odlišuješ sa od zvyšku sveta. Pozeráš sa s očami Boha.
Myslíš Božie myšlienky. Prešiel si za telesnú úroveň života. Ty si Boží človeka; nositeľ Jeho
spravodlivosti, slávy a milosti. Predstavuješ odlišný druh (rasu); si božský druh.
Ako Biblia uvádza „ … Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa ...“ (2.Korintským 6:17). Ty si bol
posvätený Duchom, oddelený k Bohu na Jeho božské použitie; ostávaš svätý a nepoškvrnený.
To je dôvod prečo kážeme evanjelium a modlíme sa za nekresťanov vo svete. Je to o tom aby mohli
byť konvertovaní a prenesení do rovnakého úžasného života aký máme v Kristovi. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem že si ma vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby som stál pre tebou v láske
svätý a bez viny podľa dobrého potešenia na tvoju vôľu. Urobil si ma svetlom sveta a tak žiarim zakaždým
jasnejšie. Nielen že sú ľudia pritiahnutí k lúčom tvojej spravodlivosti vo mne, sú takisto obrátení z temnoty
na svetlo a do slobody synov Božích, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 6:17 – 18; 1.Peter 2:9 – 10
1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 5:1 – 25 & Jeremiáš 13 – 14
2.ročný Biblický plán: Ján 7:11 – 19 & 2.Kráľ 10
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TVOJ ZÁKLAD PRE VEĽKÝ ŽIVOT
Zlodej prichádza len za účelom kradnúť, zabíjať a ničiť. Ja som prišiel aby mohli mať život, tešili sa
z neho a mali ho v hojnosti (v plnosti, až pretečie) (Ján 10:10 ang AMPC).
Namáhanie a stres akým prechádzajú niektorí kresťania nie sú nevyhnutné. Uvažuj znova o našom
úvodnom verši; Ježiš povedal ako prišiel aby si ty mohol mať život a radoval sa z neho. Aká je to len
útecha!
Znamená to, že skutočne môžeš mať nádherný deň a to každý deň bez ohľadu na to čo robíš a
situáciu akej čelíš. Je to voľba akú musíš urobiť. Naviac musí v tebe dôjsť na hlbokú a intímnu vášeň pre
poznanie a pochopenie Božieho Slova.
Nebudeš mať úžasný život len preto, že púho povieš „V poriadku, rozhodol som sa žiť dobrý život“
nie. To nie je o pozitívnom myslení; je to o Božom Slove; tvoja odpoveď a použitie Slova pri jednoduchých
životných záležitostiach. Slovo musí predstavovať tvoj základ pre ten väčší život inak sa to nestane.
Ježiš nám povedal podobenstvo o človeku, ktorý postavil svoj dom na piesku a ďaľšom ktorý ho
postavil na skale. Dom postavený na piesku nevystál tvrdé životné nátlaky; ostala z neho veľká ruina.
Avšak dom postavený na skale bol nedobytný pred životnými krízami (Matúš 7:24 – 27).
Zriadenie tvojho života musí byť solídne a postaraj sa aby ním bolo Božie Slovo. Nemôžeš si želať
stať sa doktorom a neštudovať pritom medicínu; nikdy z teba nebude doktor. Podobne, na to aby si bol
úspešný, musíš študovať a porozumieť princípom života odhaleným v Božom Slove.
Biblia hovorí „ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním
rástli na spasenie“ (1.Peter 2:2). Tam to začína: narastať Slovom. Od toho bodu postupuješ k dospelosti:
„Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova
základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha“ (Židom 6:1). Aleluja!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za úžasný život spravodlivosti, zdravia, bohatstva, prosperity a
úspechu aký mám v Kristovi. Môj život je vybudovaný Slovom a na Slove. Preto som naveky víťaz a Duch
Svätý mi poskytuje výhodu vo všetkých veciach, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; 2.Timoteovi 3:14 – 17; Matúš 7:24 – 27
1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 6:1 – 21 & Jeremiáš 15 – 16
2.ročný Biblický plán: Ján 7:20 – 31 & 2.Kráľ 11 – 12
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NEZÁVISLÝ OD EXTERNÝCH TLAKOV
Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám (Filipským

4:11).
Grécky preklad slova „ pristať na“ z nášho úvodného verša je „Autarkes“ čo v preklad vlastne
znamená sebestačnosť. Autarchia je taktika ekonomickej nezávislosti na vonkajších silách; teda znovu
sebestačnosť. V 2.Korintským 9:8 (ang AMPC) vidíme ako je to Božia vôľa pre nás kráčať na takejto
úrovni sebestačnosti. Hovorí sa tam „A Boh je schopný sprístupniť všetku milosť (každú priazeň a
pozemské požehnanie) k tebe v hojnosti, aby si vždy a za všetkých okolností nech je potreba už akákoľvek
bol sebestačný [vlastnil dostatok bez vyžadovania pomoci či podpory a bol zaopatrený v hojnosti pre každé
dobré dielo a charitatívny príspevok].“
Keď skutočne vieš kto je kresťan, tak predchádzajúci verš je naozaj jednoduché prijať, uveriť mu a
pochopiť ho: v kresťanovi prebýva Kristus a Kristus je všetko. Keď máš Krista, potom si plný; dorazil si;
máš všetko. Avšak nie veľa ľudí dorazilo do takéhoto porozumenia.
Ja som sa k predchádzajúcemu veršu dostal ešte ako teeneger a rozhodol som sa aby ma to v živote
pomáňalo. Zvolil som si kráčať vo svetle toho verša a odvtedy môj život aj tak vypadá. Rozhodni sa aj ty
žiťv požehnaní a hojnosti, pretože je to život aký nám Boh dal v Kristovi.
Odmietni dovoliť životným okolnosťiam aby diktovali tvoju odpoveď. Ži jedine Božím Slovom.
Buď absolútne nezávislý na okolnostiach, až tak bez ohľadu čo sa stane, vždy budeš navrchole. Všade
naokolo môže byť chaos, ale ty ostávaš kľudný; robíš posun a hýbeš sa napred. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za udelenie mi všetkých vecí týkajúc sa života i zbožnosti. Nič dobré mi
nechýba, lebo svet patrí mne. Ostávam vytrvalý a nepohnutý, vždy sa hemžím v Pánovej práci. Som
posilnený Duchom Svätým v mojom vnútornom človeku a zakaždým víťazím, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:35 – 39; 1.Jánov 4:4; 1.Korintským 3:21 – 22
1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 1:1 – 18 & Jeremiáš 17 – 18
2.ročný Biblický plán: Ján 7:32 – 44 & 2.Kráľ 13 – 14
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MODLITBA ZNAMENÁ OVEĽA VIAC
V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste
za všetkých svätých (Efezským 6:18).
Modlita je viac ako len pýtanie sa Boha na naše potreby. Pojem „modlitba“ je všeobecné slovo, ale
väčšina ľudí sa sústreďuje iba na jedno zo synoným a to je opýtať sa alebo vyžadovať. Avšak modlitba je
predovšetkým spoločenstvo s Otcom cez Ducha.
Cez modlitbu máme privilégium a príležitosť uplatniť našu autoritu v Kristovi. Pomáha nám to
aktivovať a kráčať s vedomím božskej prítomnosti a vymôcť si vôľu Otca na zemi. Z toho pohľadu
modlitba predstavuje výcvik ľudského ducha.
Kvôli mylnej domnienke ohľadne účelu modlitby, mnohí veriac nepochopili Markovo evanjelium
11:24 kde sa Ježiš zmienil „Preto vám hovorím: všetko počom túžite, keď sa modlíte, verte, že ste dostali a
budete to aj mať.“ (anglický preklad). Učiteľ nepovedal „všetko načo sa pýtate“ miesto toho vyriekol „ …
po akýchkoľvek veciach túžite keď sa modlíte ...“
Ježiš nás v tomto verši vyučuje o sile viery, nádeje a lásky. Otec nás tak veľmi miluje a Ježiš chce
od nás dôverovať Otcovej láske. V čase modlitby môžeme ostať uistený o tom ako naše túžby ktoré vzišli z
nádeje sú nám udelené bez toho aby sme sa musli pýtať.
Biblia hovorí „ … Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte“ (Matúš 6:8). On pozná
tvoje srdce. Naozaj prečo by si sa Ho mal pýtať na čokoľvek pre seba keď už raz povedal „ … všetky veci
sú vaše“ (1.Korintským 3:21)? Využi svoj modlitebný čas na príhovor a iné vyššie účely modlitby.
MODLITBA
Požehnaný Otec, ty si milostivý a láskavý; tvoja sláva napĺňa nebesia a vernosť je naveky istá.
Ďakujem za tvoju večnú lásku a za spoločenstvo s Duchom Svätým. Tvojou slávou si krášlil môj život a
preto teba uctievam, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26 – 27; Rímskym 8:32; Matúš 6:31 – 33
1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 2:1 – 26 & Jeremi83 19 – 22
2.ročný Biblický plán: Ján 7:45 – 53 & 2.Kráľ 15 – 16
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VYZNANIE JEHO PANSTVA
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho (Ján 3:16).
Opýtaj sa niektorých ľudí otázku „Ako vieš, že si spasený?“ Odpovedajú ti „vyznal som svoje
hriechy“ to však nie je Biblický spôsob ako prijať spásu. Princíp spásy nie je o vyznaní tvojich hriechov,
ale o Panstve Ježiša Krista nad tvojim životom. Na žiadnom mieste v Písme nenachádzame zmienku o tom
ako po vyznaní svojich hriechov budeš spasený. Ako je vôbec možné, rozpamätať sa na všetky spáchané
hriechy a následne ich vyznať?
To čo potrebuješ je nové stvorenie a staneš sa ním pri vyznaní Pansta Ježiša so svojimi ústami a
uverním vo svojom srdci, že Boh Ho vzkriesil z mŕtvych. Rímskym 10:9 – 10 hovorí „Ak ústami vyznávaš
Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na
spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“ Tieto slová nás vnesú do nového života v Kristovi.
Jeden z najpozoruhodnejších príbehov spásy je o Saulovi Terzanskom v knihe Skutkov 9. Pred
svojim obrátením, Saul pustošil rannú Cirkev a všade prenasledoval kresťanov až pokým mu Pán jeden deň
neskrížil cestu. V 1.Timoteovej 1:13 dokonca označil svoje ukrutné zaobchádzanie s kresťanmi pred
obrátením, pričom sám seba nazval rúhačom, prenasledovateľom a škodcom. Tento istý apoštol, ktorý sa
neskôr stal Pavlom, nám dáva spásonosný princíp v Rímskym 10:9 – 10.
Ako máme možnosť vidieť v knihe Skutkov 8:35 – 39, Etiópsky enuch privedený k spáse Filipom,
nevyznal svoje hriechy, ale vieru v Ježiša Krista. Preto musíme ľuďom pomôcť pochopiť ako tá pravá
Biblická cesta k prijatiu spásy je vyznaním Lordstva Ježiša Krista.
Možno toto čítaš a ešte nikdy si nebol znovuzrodený, klikni na modlitbu spásy v menu lište tejto
stránky a pomodli sa ju, pričom všetky vyslovené slová mysli s celým svojim srdcom.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za udelenú milosť prijať a uveriť Kristovmu evanjeliu, lebo ono predstavuje
moc na spásu každého kto uverí. Podielam sa ako účastník na božskom zážitku; ako tvoj partner v
privádzaní nespasených do tohto úžasného života spravodlivosti! Ďakujem za takéto nádherné požehnanie
a privilégium, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:18; Rímskym 1:16 – 17; Rímskym 10:13
1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 3:1 – 17 & Jeremiáš 23 – 25
2.ročný Biblický plán: Ján 8:1 – 11 & 2.Kráľ 17 – 18
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ODLESK JEHO SLÁVY
V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí
sme aj my v tomto svete (1.Jánov 4:17).
Ježiš Kristus je žiarou Otcovej slávy a samotným vyobrazením Jeho osobnosti (Židom 1:3). On z
nás spravil presne to isté; sme žiarou Jeho slávy, lebo je napísané tak ako je On – slávou Otca – tak sme aj
my na tomto svete (1.Jánov 4:17).
Ježiš povedal „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme“ (Ján
17:22). Toto je naozaj mimoriadne. Keby si len každý deň dokázal žiť s takýmto vedomím! 2.Korintským
3:18 to vysvetľuje o niečo viac: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď
Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“
Zrkadlo odráža všetko čo pred ním stojí a Božie Slovo je opísané ako zrkadlo. Obraz, ktorý teba
reflektuje sa nazýva „Božia sláva.“ V Jánovi 17:22 čítame o tom ako Hospodin drží Jeho zrkadlo aby si sa
ty videl ako účastník na Jeho sláve.
Keď Ježiš kráčal po zemi, robil tak v sláve. On žil a manifestoval Božiu slávu. Prechádzal sa na
vode, prehovoril k vetru i vlnám, odblokoval hluché uši, otvoril slepé oči, uzdravil chromé nohy, obnovil
zmrzačené končatiny a dokonca aj vzkriesil mŕtvych. My máme v sebe tú istú schopnosť rovnako činiť.
Ten istý Duch Svätý, ktorý pôsobil ako sila a esencia Ježiša, žije dnes v nás.
Práve to nás v skutočnosti odstránilo z triedy obyčajných ľudí; je z teba spoločník v Božej triede.
Boh si ťa vybral na preukázanie Jeho chvály a manifestovanie Jeho slávy tu na zemi : „ale vy ste vyvolená
generácia, kráľovské kňažstvo, svätý národ, jedineční ľudia; aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý
vás povolal z tmy do svojho predivného svetla“ (1.Peter 2:9 ang KJV).
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za tvoju slávu v mojom živote. Potvrdzujem, môj život je manifestáciou tvojej
múdrosti a milosti, naviac tvoja spravodlivosť je odhalená a evidentná vo mne. Urobil si ma svetlom v
tmavom svete a toto moje svetlo všade žiari. S tvojou spravodlivosťou, múdrosťou i láskou robím dnes
dopad v mojom svete, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9 (študijná Biblia); Rímskym 8:30
1.ročný Biblický plán: 1.Temoteovi 4:1 – 22 & Jeremiáš 26 – 28
2.ročný Biblický plán: Ján 8:12 – 21 & 2.Kráľ 19 – 20
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VYJADRUJ LÁSKU BEZ OHĽADU ČO SA DEJE
a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť
nádeje v nášho Pána Ježiša Krista (1.Tesalonickým 1:3).
Pritom ako preukazujeme lásku smerom k ostatným, nehľadíme nato čo získame späť. Je to celé o
tvojej láske k Bohu a túžbe činiť Jeho vôľu. Preto aj vo chvíli keď je to nevyhovujúce musíš kráčať v láske.
Dokonca aj v situácii keď ľudia ktorých miluješ opovrhujú tebou, miluj ich ďalej. Povedz sám sebe
„Budem kráčať v láske, bez ohľadu o čo ide.“
Efezským 5:2 ang KJV hovorí „a kráčajte v láske, ako aj Kristus miloval nás a seba samého vydal
za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ Kráčať s Bohom, znamená dokázať milovať tak akon miluje
On. 1.Jánov 4:7 – 8 uvádza „Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa
narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“
Chodiť v láske je dôkazom toho, že miluješ Boha. Preto dovoľ nech sa tvoj život stane odleskom a
žiarou nebeskej lásky.
Pomôž ľuďom, ktorí sú vôkoľ teba pevne stáť a zlepši ich životy. Ty si povolaný byť požehnaním
pre svoj svet. Dnes vedome vyhľadávaj príležitosti na vyjadrenie Božej lásky.
MODLITBA
Ďakujem ti drahý nebeský Otče. Požehnal si ma vo všetkých veciach a spôsobil si aby som žil v
hojnosti. Urobil si zo mňa prílev lásky a požehnania pre tých, ktorí sa pohybujú vôkoľ mňa. Moj život je o
vyjadrení tvojej lásky a spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5:1 – 2; Ján 13:34; 1.Tesalonickým 3:12 – 13
1.ročný Biblický plán: Títov 1 – 2 & Jeremiáš 29 – 30
2.ročný Biblický plán: Ján 8:22 – 32 & 2.Kráľ 21 – 22
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DEDIČIA HOJNOSTI
A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29).
2.Korintským 8:9 uvádza „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý,
schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.” Čo vlastne znamená tento verš? Po prvé pochop,
že Ježiš nebol nikdy duchovne chudobný. A tak predošlí verš je odkazom na fyzické, materiálne i finančné
požehnanie. Ježiš schudobnel pre teba, aby si mohol zdediť blahobyt.
Dá sa tomu ľahko porozumieť v línii so dielom Krista v zastúpení. Boh položil na Ježiša naše
hriechy keď vysel na kríži, zatiaľ čo nám zveril Jeho spravodlivosť pri vzkriesení. Rovnako prebral Ježiš
našu chudobu a urobil z nás dedičov svojej hojnosti.
Všetko Hospodinove bohatstvo a zdroje patria tebe, lebo Biblia spomína „ … A ak ste Kristovi, ste
potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29). Rímskym 8:17 hovorí „Ale ak sme deti,
sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi …” Prečítaj si čo povedal Hospodin v Aggeus 2:8
„Moje je striebro, moje je zlato - znie výrok Hospodina mocností.” Ak striebro a zlato vo svete patrí Jemu,
potom patrí takisto aj tebe; uver tomu, lebo taká je pravda.
V Žalme 50:10 – 12 povedal Všemohúci „Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na
vrchoch. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poli …môj je svet i všetka jeho náplň.”
Nečudujme sa keď v 1.Korintským 3:2 vyslovil „ ...veď všetko je vaše.” Ako to môže niekto prečítať a stale
ostať v biede? Ty vlastníš tento svet a rovnako aj všetko v ňom. Ozrejmi si túto skutočnosť.
Odmietni chudobu a zvoľ si radostný a prospešný život v Kristovi. Nevnímaj svoje zamestnanie či
podnikanie ako zdroj obživy, ale skôr ako médium na požehnanie ostatných. Tvoja prosperita je
uzrozumený fakt. V Kristovi si bol prinesený do života superhojnosti. Potvrď a raduj sa zo svojho
dedičstva.
MODLITBA
Drahý Otec, potvrdzujem moje veľké dedičstvo v Kristovi ako aj miesto hojnosti na ktoré si ma
priviedol. Kráčam v spravodlivosti, zdraví, víťazstve a úspechu, lebo také je moje dedičstvo v Kristovi, v
mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:11; Kolosenským 1:12
1.ročný Biblický plán: Títov 3:1 – 5 & Jeremiáš 31 – 32
2.ročný Biblický plán: Ján 8:33 – 43 & 2.Kráľ 23
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NEMȎŽEME ICH NECHAŤ OSAMOTE
Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil boh tohto sveta myseľ
neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží (2.Korintským 4:3 –
4).
Keď niekedy uvažujeme o ľuďoch nachádzajúcich sa v určitom stave, očakávame že chcú zmenu,
avšak nie vždy to aj tak platí. Niektorí ti povedia „Nechajte ma tak, nepotrebujem žiadne evanjelium; som v
poriadku.“ My však vieme, že nie sú v priadku a preto ich nemôžeme nechať len tak odísť. Rozumieme ich
problému; z nášho úvodného verša je to úplne jasné: „ … boh tohto sveta zatienil mysle tých čo neveria
….“
Môžu sa pokúsiť o všetko možné len aby nás zastavili od prinesenia posolstva priamo k nim, no my
sa aj tak nevzdáme. Budeme pokračovať v modlitbe za nich a vyhľadávať každé možné prostriedky ako k
nim doručiť toto spásonosné posolstvo.
Hospodin povedal v knihe proroka Ezechiela 3:17 „Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela.
Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene.“ Boh ťa učinil za strážcu hriešnikov v tvojom
svete. Preto dovoľ aby túžba získavať duše horela v tvojom srdci ako žeravý oheň zovretý v tvojich
kostiach (Jeremiáš 20:9).
Nikdy sa neobráť chrbton na ľudí, ktorí sú vôkoľ teba a ešte stále nespasení. Pán počíta s tebou
ohľadne ich spásy. Niektorí z nich môžu byť nevraživí a nenaklonení k učeniu, no aj tak sa nevzdávaj.
Pre veľa z nich to čo ešte treba je len trochu zatlačiť; o niečo viac kázania a čas príhovoru z tvojej
strany! Zaiste jeden deň tak ako to bolo v našom prípade, budú vytrhnutí z temnoty a prenesení do svetla a
úžasnej slobody synov Božích. Aleluja!
MODLITBA
Milostivý Otec, ďakujem že si ma urobil účinným služobníkom spravodlivosti. Prehlasujem ako
satan, princ mocností vzduchu, je pokarhaný a jeho vplyv prelomený nad životmi tých ľudí, ktorým dnes
tvoje deti po celom svete kážu evanjelium. Ďakujem za svedectvá spásy zaznamenané po celom svete, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Tesalonickým 3:1 – 2; 2.Petrov 3:9; 1.Timoteovi 2:1 – 4
1.ročný Biblický plán: Filomenovi 1:1 – 25 & Jeremiáš 33
2.ročný Biblický plán: Ján 8:44 – 59 & 2.Kráľ 24 – 25

