
1            Pastor Chris 

NAŠE SPOLOČENSTVO S BOŽSTVOM 

 Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše 

spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Jánov 1:3).  

 Aké je to mocné: naše spoločenstvo je s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom! To je tá najväčšia vec 

na Kresťanstve – naše spoločenstvo s božstvom. Kristovým účelom bolo vytvoriť spoločníkov podľa Božieho 

druhu. Ide o špeciálnu triedu bytostí so životom a charakterom Boha a to pre nás znamená možnosť mať 

spoločenstvo s Ním.  

 1.Korintským 1:9 hovorí „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, 

nášho Pána.“ Výsledkom tohto božského spoločenstva je, že čokoľvek patriace Otcovi patrí rovnako aj nám. 

Aká to je len blaženosť našej jednoty s Pánom! Je to hlbšie ako len asociácia či spolok a dokonca ešte väčšie 

ako byť v zmluve! On vidím sám seba v nás. Pán nie je nikdy spokojný, pokiaľ my nie sme spokojní. Naša 

radosť je i Jeho radosť a naopak. Niet divu keď apoštol Pavol napísal Timoteovi „ ... posilňuj sa milosťou, 

ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2.Timoteovi 2:1). Mali by sme využiť Jeho milosť v našom spoločenstve s Ním.  

 Potrebujeme vedieť, že Boh nás skutočne miluje, tak mocne, až ťa pričlenil k sebe. Všetko čo sa 

dotýka teba sa rovnako dotýka aj Jeho. Nepôsobíš mimo Pána ani oddelene od Neho. Buď si toho vedomý. To 

je dôvod prečo by ťa v živote nemalo nič rozrušiť. Zamysli sa nad tým: ako nám môže niečo chýbať keď sme 

v tej istej lige s Monarchom celého vesmíru? My sme synovia Boží, dedičia Boží a spoludedičia s Kristom! 

Sláva Jeho menu naveky!  

 Naplno využí Jeho lásku vo svojom živote a raduj sa z požehnaného spoločenstva do akého si bol 

privedený. Kráčaj s Ním, rozprávaj sa s Ním a naplno v Ňom ži. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Vzácny Otec, naveky sa teším z tvojho života a prirodzenosti  v mojom duchu čo robí možným pre mňa 

mať spoločenstvo s tebou, Bohom Najvyšším! To je tá najväčšia česť a privilégium kedykoľvek udelené. Som 

tak vďačný, že si ma urobil neoddeliteľným od  seba, aby som opravdu žil pre teba a naplnil moju vôľu a účel 

pre môj život na tvoju chválu a slávu, v Ježišovom mene. Amen.  

 Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:9; 1.Korintským 6:17; Židom 2:11 

1.ročný Biblický plán: Matúš 22:15 – 46   &   2.Mojžišova 22 – 23 

2.ročný Biblický plán: Skutky 14:8 – 18   &   Jób 34 – 35  
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BYŤ ZNOVUZRODENÝ  

 veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena 

(1.Petrov 1:23).  

 Keď raz pochopíš čo to znamená byť znovuzrodený, dostaneš krídla. Byť znovuzrodený znamená mať 

vo svojom duchu samotný charakter Boha. Máš aktívny život Krista v každom vlákne svojho bytia – v svojom 

duchu, duši a tele.  

 2.Korintským 5:17 hovorí „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a 

hľa, nastali nové.” Rozpomeň si na Ježišove slová v Jánovi 3:3 „ ... Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto 

nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ Neskôr vo verši 6 a 7 Pán riekol „Čo sa narodilo z tela, je 

telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť.“  

 Pokiaľ človek nie je znovuzrodený, to čo má je mravne skazený a upadnutý ľudský život a ten je 

náchylný k hriechu, úpadku, chorobe, nemoci a nakoniec smrti. Avšak pri „novom narodení“ dôjde 

k nahradeniu ľudského života s prirodzenosťou Boha. Aká je to veľká česť byť účastníkom na Jeho živote, 

nositeľom Jeho slávy, automatom Jeho milosti a vyjadrením Jeho spravodlivosti! Teraz keď sme znovuzrodení 

sú z nás Boží synovia (1.Jánov 3:2).  

 Stali sme sa Božími deťmi tak ako v Ježišovom prípade. Jakub 1:18 hovorí „Zo svojej vôle splodil nás 

slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.“ Ježiš, ako hlava Cirkvi, je hlavou tohto nového 

druhu bytostí. On bol ako prvý znovuzrodený medzi špeciálnou rasou neobyčajných bytostí. 1.Petrov 2:9 

hovorí „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste 

zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného sveta.“ To si teraz ty ako 

znovuzrodený. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Som miestom kde prebýva Boh; hýbe sa vo mne i cez mňa. Hospodin cez mňa rozpráva a žehná. Som 

účastný na božskej prirodzenosti a prinášam realitu večného života. Ako znovuzrodený mám schopnosť učiniť 

v mojom svete zmeny, lebo Ten väčší žije vo mne. Sláva Bohu!  

 Rozšírené štúdium: 1.Jánov 4:4; 1.Jánov 5:11 – 13  

1.ročný Biblický plán: Matúš 23   &   2.Mojžišova 24 – 25 

2.ročný Biblický plán: Skutky 14:19 – 28   &   Jób 36 – 37  
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SPRAVODLIVOSŤ – DAR MILOSTI 

 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred 

Bohom (2.Korintským 5:21).  

 Keď si prijal do svojho srdca Krista, večný život bol automaticky vložený do tvojho ducha a s ním 

prišla i spravodlivosť. Spravodlivosť je charakter Boha produkujúc  v nás správnosť a právo stáť pred Ním. 

Ide o Boží dar v Kristovi určený pre teba; dar milosti udelený Ježišom Kristom. Ján 1:7 hovorí „Lebo zákon 

bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.“  

 Rímskym 5:17 uvádza „ ... tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo 

došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.“ Inými slovami, kto sa chopí spravodlivosti bude panovať. 

Znamená to uplatniť si v živote dominanciu. Keď máš raz o tom znalosť,  je na tvojej zodpovednosti zmocniť 

sa svojej spravodlivosti v Kristovi! Uvedomenie ako je z teba spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi ti dodá 

odvahu a dôveru modliť sa a očakávať odpovede. Dostaneš prevahu nad diablom, jeho obvinením 

i okolnosťami života.  

 Táto celá vec je nádherná, odkedy nemá dočinenie s tvojimi činmi alebo „výkonom“ pred Bohom. 

Tvoja spravodlivosť je jednoducho výsledkom Kristovho utrpenia a triumfálneho zmŕtvychvstania v našom 

zastúpení. Preto nezáleží aký bezbožný či tvrdohlavý si v minulosti bol. Nie je podstatné ako ďaleko si podľa 

vlastnej mienky odbočil od Boha, všetko čo potrebuješ je objať Jeho spravodlivosť.  

 Akceptuj dar, ktorý Hospodin sprístupnil a vyslov „Požehnaný Ježiš, ty si moja spravodlivosť. Verím, 

že si za mňa zomrel a Boh ťa vzkriesil z mŕtvych pre moje ospravedlnenie.“ Aleluja! Pamätaj, ty si sa Ho 

nepýtal predtým ako ti On udelil svoju spravodlivosť. Navyše Jeho spravodlivosť nejde vylepšiť. Jedná sa 

o spravodlivosť človeka, Ježiša Krista, jediného bezhriešneho ktorý kráčal na povrchu zeme. To znamená, že 

my už nebudeme viac spravodliví v nebi ako sme v Ňom teraz.  

 V Božej prítomnosti sme na slobode. Žiaden strach, odsúdenie či podradenosť! Patrí nám sloboda 

vyjadriť samých seba pritom ako uctievame a máme spoločenstvo s Pánom. Máme právo stáť s Hospodinom. 

Všetky tieto veci sú výsledkom Jeho superhojnej milosti; je to dar Jeho dokonalej spravodlivosti. Aleluja!  

MODLITBA 

 Požehnaný Otec, ďakujem za udelenie daru tvojej spravodlivosti, inšpirujúc vo mne tak vedomie 

dominancie. V živote kraľujem a panujem ako kráľ. Držím sa chápadiel tvojej milosti ako sa radujem z mojej 

vznešenej slobody, lebo ide o dar  dokonalej spravodlivosti v Kristovi Ježišovi. Amen.   

 Rozšírené štúdium: Rímskym 5:20 – 21; Efezským 2:8 – 9; Filipským 3:7 – 9 

1.ročný Biblický plán: Matúš 24:1 – 35   &   2.Mojžišova 26 – 27 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:1 – 11   &   Jób 38 – 39 
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NEKOMPLIKUJ TO 

 A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť 

budú vyslyšaní (Matúš 6:7).  

 Niektorí ľudia sa domnievajú, že silná modlitba, je to čo potrebujú v ťažkej situácii. O čom vlastne je 

taká modlitba? Pre niektorých to znamená mnohopočetnosť slov, prípadne ako nahlas dokážu pri modlitbe 

kričať.  To čo v skutočnosti produkuje výsledky nie je intenzita tvojho kriku ani mnohorakosť slov. Skôr je to 

celé  o tvojej viere v Pána a Jeho Slove – tvoja dôvera smerom k Hospodinovu, ku ktorému sa modlíš.  

 To spraví tvoju modlitbu nielen zaujmavou, ale takisto ju udrží v jednoduchosti. Presne tam vidíme 

esenciu Majstrovho nepomenutia z úvodného verša. Povedal „Nemodlite sa ako pohania, ktorí sa domnievajú, 

že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní.“ Boh nie je nahluchlý. Biblia hovorí, On pozná všetko čo 

potrebuješ ešte predtým ako sa Ho opýtaš (Matúš 6:8). Nauč sa modliť ako Ježiš. On sa modlil a konal 

jednoducho. Rozpomeň si na prostú modlitbu pri hrobe Lazára. Biblia uvádza „ ... Ježiš, pozdvihnúc oči k 

nebu, riekol: Otče, ďakujem Ti, že si ma vyslyšal.
42

 Ja som vedel, že ma vždy vyslýchaš, ale pre ten zástup, 

ktorý tu stojí, som (to) povedal, aby verili, že si ma Ty poslal:
43

 A keď to povedal, zavolal silným hlasom: 

Lazár, poď von!“ (Ján 11:41 – 43).   

 V Markovi 11:23 – 24 Ježiš riekol „Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa 

a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám 

hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“ To je celé! Zachovaj 

svoje modlitby v jednoduchej forme. Modli sa s vierou a s presvedčením Otcovej lásky smerom k tebe. V Jeho 

prítomnosti máš garanciu byť vypočutý.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za tvoje Slovo v mojom srdci. Ono vychádza z mojich úst v modlitbe, aby činilo 

zmieny v okolnostiach a situáciach vôkoľ mňa. Moc Ducha Svätého pracuje vo mne a v mojom živote prináša 

transformáciu zo slávy na slávu, v mene Pána Ježiša. Amen.  

Rozšírené štúdium: Filipským 4:6; Lukáš 18:1; Jakub 5:15 – 18 

1.ročný Biblický plán: Matúš 24:36 – 51   &   2.Mojžišova 28  

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:12 – 21   &   Jób 40 – 41   
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VÝNIMOČNÝ ROD ŠAMPIÓNOV 

 A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, 

Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali 

zasľúbenie, zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa, unikali ostriu meča, z nevládnych sa stávali mocnými, 

zmužnievali v boji, zaháňali šíky cudzích vojsk ... (Židom 11:32 – 35).  

 Kresťan nie je narodený po prvom, ale po druhom a poslednom Adamovi, Ježišovi Kristovi. Prvý 

Adam upadol, ale druhý Adam, na obraz ktorého sme sa narodili a podobu ktorého zdielame, je večný víťaz. 

On vedie novú líniu šampiónov. Keď sa raz chopíš tejto pravdy, nikdy nebudeš uvažovať o zlyhaní nech už 

robíš čokoľvek. Je tomu preto, lebo život ktorý nám On dal, ten konkrétny život ktorý máš v sebe jednoducho 

nemôže zlyhať. Slovo „nemôže“ ani neznie dostatočne silne: ten život nezlyháva! Nezdar či neúspech nie sú 

súdružné s tebou.  

 Zamysli sa nad tým takto: Mačky neštekajú, pretože to nie je v súlade s ich náturou. Keby si aj jednu 

štekajúcu našiel, nebolo by to celkom normálne. Rovnako platí aj s kresťanom ktorý neuspel, nie je to 

prirodzené. My sa nevzdávame! Nie je podstatné aká hlboká je roklina, dostaneme sa vždy na vrchol hory. 

Odkedy sme vyvolený  národ a neobyčajní ľudia, svet nás nedokáže len tak zložiť. Aleluja!  

 Patríš do generácie „viac ako premožiteľov“ a preto dokonca i teraz nahlas vyslov: „Viem kto som. 

Našiel som svoje miesto a dečistvo v Kristovi. Navždy zažívan úspech. Choroba, chudoba, odradenie a strach 

nie sú zhodné s mojou prirodzenosťou. Mám a uplatňujem prevahu nad všetkými okolnosťami ako aj 

protivenstvami života. Nech je požehnaný Boh!“  

 Ježiš nezomrel len tak pre nič za nič. On nezomrel aby priniesol zlyhanie, slabochov a obete. Zomrel 

za účelom vychovať vyvolenú generáciu, kráľovské kňazstvo, svätý národ a výnimočný národ víťazov. 

Aleluja!  

MODLITBA 

 Vzácny Otec, ďakujem že si ma vybral pre život úspechu! Odkedy som našiel svoje miesto v Kristovi, 

žijem úžasný a nadprirodzený život. Viem kto som: vyvolená generácia, kráľovské kňazstvo, Bohom vykúpený 

špeciálny človek, predurčený pre život dokonalosti a prinášajúci ovocie spravodlivosti, v Ježišovom mene. 

Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Petrov 2:9 (študijná Biblia); Títov 2:14; 5.Mojžišova 14:2 

1.ročný Biblický plán: Matúš 25:1 – 30   &   2.Mojžišova 29 – 30 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:22 – 31   &   Jób 42  
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POZERAŤ MIMO SEBA 

 Všetky veci môžem cez Krista, ktorý ma posiľňuje (Filipským 4:13).  

 Ježiš povedal v Matúšovi 17:20  „ ... nič vám nebude nemožné“ inými slovami, dokážeš čokoľvek. 

Ako vidíme v úvodnom verši, apoštol Pavol dodáva tejto skutočnosti dôveryhodnosť. Rovnako 2.Korintským 

3:5 ide ešte o krok ďalej hovoriac „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo 

seba, ale naša schopnosť je z Boha.“ Nehovorí o ľudskej dostatočnosti či schopnosti, ale o Božej spočívajúcej 

v tebe. Inými slovami pozeraj mimo seba.  

 Pri znovuzrodený si prijal samotný život a charakter Boha čo znamená mať a pôsobiť s božskými 

schopnosťami. Presne toto poskytlo Pavlovi odvahu vysloviť „Všetko môžem cez Krista!“ To isté platí 

o každom jednom z nás. Veľa ľudí však nie je schopných pozerať mimo seba či svojich zdanlivých 

nedostatkov a tak dopustia zlyhanie a porazenie. To však neplatí u teba; ty si narodený z Boha a tak 

pripravený na akúkoľvek úlohu.  

 Prečítaj si verš v 2.Korintským 3:5 v rozšírenom anglickom preklade, kde je tento verš podaný 

v lepšom svetle: „Nieže by sme boli v dobrej kondícii (kvalifikovaní a s dostatočnou schopnosť) formulovať 

osobné posudky, nárokovať si a počítať všetko vychádzajúce z nás, ale naša moc,  schopnosť i dostatočnosť 

vychádzajú z Boha.“ Teraz keď sa Kristus nachádza v tebe, mal by si pozerať mimo svojej fyzickej 

schopnosti. Tvoja dostatočnosť je z Boha. Aleluja!  

 Takto nejak vyzerala mentalita Dávida pri konfrontovaní Goliáša. Očami zmeral obra a povedal mu „ 

... zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu“ (1.Samuelova 17:46). Ako 

dokázal obyčajný mládenec ako bol Dávid hovoriť s takou odvahou? Naučil sa pozerať mimo seba. Jeho oči 

boli upnuté na Hospodina. Goliášovi riekol „idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha izraelských šíkov, 

ktorého ty si potupoval“ (1.Samuelova 17:45).  Povedané rečou Dávida „Hoci som to ja kto stojí pred tebou, 

v skutočnosti je proti tebe Boh. Ja stojím v Jeho mene,  pôsobím s Jeho mocou nie s mojou vlastnou!“ Aleluja!  

  Maj rovnaké zmýšľanie. Dokonca ešte lepšie ako mal Dávid, lebo dnes žije v tebe Ten väčší. On 

rozpráva cez teba, uzdravuje chorých cez teba  a požehnáva cez teba. Patrí ti všetka Jeho sila a neobmedzené 

zdroje prebývajú v tvojom duchu. Sláva Jeho menu naveky!  

MODLITBA 

 Vzácny Otec, ďakujem za tvoju moc a schopnosť pracujúcu vo mne cez Ducha Svätého a to spôsobuje, 

že činím a kráčam v nadprirodzenom. Moja pýcha a dôvera spočívajú v tvojom večnom Slove a moci. Pôsobím 

v tvojej sile s vedomím ako vo mne žije Ten väčší a robí pre mňa čokoľvek možným. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:10; 2.Korintským 4:7; Filipským 2:13  

1.ročný Biblický plán: Matúš 25:31 – 46   &   2.Mojžišova 31 

2.ročný Biblický plán: Skutky 15:32 – 41   &   Žalm 1 – 2   
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VYNES ZO SEBA DOBRÉ VECI 

 Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z 

plnosti srdca hovoria jeho ústa (Lukáš 6:45).  

 Niektorí kresťania hovoria „Tá najväčšia vec aká sa mi prihodila bolo moje znovuzrodenie.“ 

V skutočnom slova zmysle sa ale pri znovuzrodení nič „nestalo“. Bol si to ty kto sa „prihodil / ukázal“ na 

scéne! Ožil si v duchu. Keď sa narodí bábätko, nepovieš predsa čosi si sa stalo tomu dieťaťu, odkedy vieme, 

že dieťa prišlo na svet.  

 Je dôležité tomu rozumieť, lebo tak zistíš ako Boh od teba chce aby si uvažoval a žil z pohľadu 

obyvateľa Kráľovstva. Bol si uvedený do Krista – miesto kde sa nič len tak „neprihodí.“ Ty si ten kto spôsobí 

veci; vynesieš von zo seba tie dobré veci. Aleluja!   

 Boží tréning v našich životoch, akému sa nám dostáva cez Slovo a Ducha Svätého, je navrhnutý tak, 

aby sme dokázali prebrať absolútnu kontrolu nad našimi životmi a zároveň ostali nezávislí od okolností. 

Hospodin chce, aby si kontroloval dobré veci prichádzajúce k tebe a naopak rozhodol sa nevpustiť tie zlé, 

pretože tvoj duch produkuje iba spravodlivosť. Opäť si prečíťaj náš úvodný verš: Ježiš riekol „Dobrý človek 

vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria 

jeho ústa.”  

 Všimni si ako nám nepovedal „Dobré veci sa stanú dobrému človeku.“ Skôr nám hovorí ako dobrý 

človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca.  Je na teba vyniesť  von z vnútra svoju prosperitu, svoje 

povýšenie, radosť a každé požehnanie z ktorého sa v živote chceš tešiť. Všetko z toho sa nachádza v tebe. Niet 

divu, keď Biblia hovorí ako im dal večnosť do sŕdc. Neskôr v Jánovi 7:38 povedal „Rieky živej vody potečú z 

vnútra toho, kto verí vo mňa.” Aleluja!  

VYZNANIE 

 Dnes vynášam von zo seba dobré veci. Vo všetkom čo robím vyžarujem dokonalosť, excelenciu a 

spravodlivosť. Mám náhľad do tajomstiev a záhad. Odkedy sa Kristus stal mojou múdrosťou, vychádzajú zo 

mňa tvorivé nápady. Zo svojho vnútra iniciujem úspech, víťazstvo, dokonalé nebeské zdravie a prosperitu, v 

mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 12:35; Žalm 37:30 – 31; Filomén 1:6 

1.ročný Biblický plán: Matúš 26:1 – 30   &   2.Mojžišova 32 – 33 

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:1 – 10   &   Žalm 3 – 4  
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ZRUŠIL SMRŤ 

 ... Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním ... ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti ... a 

teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na 

svetlo život a neporušiteľnosť (2.Timoteovi 1:8 – 10).  

 Nech je požehnaný Hospodin! Kde inde by si mohol čítať niečo podobné ako sme práve videli 

v záverečnej časti nášho nosného verša? Kto by si bol pomyslel, že takéto prehlásenie by niekedy odznelo na 

zemi? Chcem, aby ste si veľmi dobre všimli použité časy. Nehovorí sa tam „ktorý zahladí smrť“ miesto toho 

je napísané „ktorý zahladil smrť.“ Keď je raz niečo zrušené, znamená, že je to vyhubené, 

zastavené, eliminované a je s tým skoncované!  

 Ježiš skoncoval so smrťou! Nemyslím pritom duchovnú smrť; záverečná časť prehlásenia ukazuje, že 

odkazuje na fyzickú smrť, hovorí sa tam „ ... vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť skrze evanjelium“ 

(Roháčkov). To je naozaj mimoriadne! On nezrušil iba smrť, ale takisto priviedol život a nesmrteľnosť na 

svoje miesta. Čo je to byť smrteľný? Znamená to ľudskosť, teda stať sa objektom smrti a byť voči nej 

vystavený. Nesmrteľnosť, pri znovuzrodení, pohltila smrteľnosť. Tvoja ľudskosť bola prehltnutá Božím 

životom a teraz je z teba Boží muž – žena, božská bytosť ktorá prestúpila od smrti k životu.  

 Možno sa chceš opýtať „Ak je to pravda, ak Ježiš skutočne zrušil smrť, prečo potom ľudia ešte stále 

zomierajú vrátane kresťanov?“ Hospodin riekol „Moji ľudia hynú (sú zničení) pre nedostatok poznania“ 

(Ozeáš 4:6 ang KJV). My si môžeme vybrať kedy si „ľahneme do zeme.“ Uvažuj na moment o Pavlovi: práve 

on cez Ducha napísal verše ktoré sme čítali. Opustil tento svet s poznaním kedy odísť. Podobne ako Ježiš i on 

položil svoj život. Pavol povedal „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval“ (2.Timoteovi 4:7). 

Dokončil svoju službu a položil vlastný život počas veľkého prenasledovania.  

 Primárny dôvod pre ktorý ľudia zomierajú je vedomie o smrti a strach z nej. Nerozmýšľaj nad smrťou. 

Nehovor smrť, lebo to je náš nepriateľ – porazený nepriateľ s ktorým bolo takisto skoncované a preto nemá 

nad tebou moc. Chváľme Boha!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za tvoj víťazný život, ktorý si mi daroval a rovnako aj za uvedenie života 

a nesmrteľnosti na svetlo cez evanjelium. Som účastníkom na tvojej božskej prirodzenosti. Večný život pracuje 

vo mne. Ostávam immúny voči deštrukčnému systému tohto sveta a nemám v sebe žiaden strach, v Ježišovom 

mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:51 – 57; Ján 11:25 – 26; 1.Jánov 5:13 

1.ročný Biblický plán: Matúš 26:31 – 56   &   2.Mojžišova 34 – 35  

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:11 – 18   &   Žalm 5 – 6  
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DAR PRE CELÝ SVET 

 Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi 

našom (Rímskym 6:23).  

 Niektorí z vás tomu nechápu keď povieme - ´Ježiš nezomrel za kresťanov´. Spása, ktorú priniesol 

nebola určená pre kresťanov, ale pre každého jedného človeka vo svete. Tí, čo sa rozhodnú uveriť a spravia 

spásu reálnu vo svojom živote vyznaním Ježiša, stanú sa z nich kresťania. Z právneho hľadiska bol už celý 

svet legálne spasený Ježišom Kristom, pretože On zaplatil cenu za hriech každého človeka a tým sprístupnil 

večný život pre všetkých. Napriek povedanému, vitálna stránka spásy potrebuje byť uvedená do činnosti cez 

individuálnu vieru v Krista.  

 A keďže mnoho ľudí o tom nevie, aj naďalej kráčajú v tme. Miesto toho, aby žili s božským život 

v Kristovi, žijú mravne skazený ľudský život. Rímskym 10:9 – 10 nám ukazuje ako sa dá aktivovať úžasné 

požehnanie večného života. „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.“  

 To je dôvod prečo sme boli poslaní do sveta kázať a vyučovať evanjelium, aby ľudia poznali a mohli 

aktivovať život Boha dostupný v Kristovi. Klasický ľudský život je degenerovaný, zničený a Boh o tom dobre 

vie; preto poskytol ľudstvu iný život – Boží druh života – kde ľudské bytosti dokážu prejsť za ten obyčajný 

ľudský, smrtonostný život a vojsť do nesmrteľnosti. Presne o tom je život a charakter Boha.  

 Ján 3:16 hovorí „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale 

večný život mal každý, kto verí v Neho.“ O tom je Boží život a navyše je dostupný pre každého kto uverí! Ak  

náhodu čítaš tieto slová a ešte nikdy si nebol znovuzrodený, klikni na video modlitby spásy v hlavnom menu 

tejto stránky a pomodli sa ju. Snaž sa vyslovená slová myslieť celým svojim srdcom. V momente bude večný 

život vložený do tvojho ducha. Znamená to náhradu pôvodného ľudského života s akým si sa narodil svojim 

biologickým rodičom za Boží život. Nech je požehnaný Hospodin!  

MODLITBA 

 Vzácny Otec, ďakujem za dar spásy i za  požehnanie plynúce z neho, dnes sa teším. Takisto  ďakujem 

za privilégium pomôcť ostatnýnm aktivovať toto požehnanie v ich osobnom živote. Privádzam ľudí do jednoty 

a spoločenstva k tebe. Boží život teraz pracuje v každom vlákne môjho bytia, odpudzuje smrť, nemoc, chorobu 

a všetky tie nesúladné veci s ustanovením božského života, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 5:15 – 18; Rímskym 6:23 

1.ročný Biblický plán: Matúš 26:57 – 75   &   2.Mojžišova 36 – 37 

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:19 – 28   &   Žalm 7 – 8  
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JEŽIŠ JE „ADONAI“ 

 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u 

Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí 

(Ján 1:1 – 4).  

 Pri študovaní Biblie s nadšením objavíš kto skutočne je Ježiš. V čase keď kráčal po zemi, vyzeral 

normálne ako každý iný človek, no napriek tomu On sám o sebe bol Boh. Ježiš bol Boh, ktorý sa prihovoril 

Mojžišovi v horiacom kríku. On bol ten kto zavolal na Abraháma v Harane a riekol mu „Kráčaj predomňou 

a buď dokonalý; ja som Boh Všemohúci“ (1.Mojžišova 17:1 ang KJV).   

 Ježiš bol Boh v ľudskom tele, no ľudia o tom nevedeli. Možno sa chceš opýtať „Prečo je nazvaný 

Božím Synom ak sám o sebe je Boh?“ Mnoho ľudí sa pýta túto otázku, pretože nerozumejú skutočnému 

výrazu „Syn Boží.“ Nejde pritom o Syna narodeného z Boha. Skôr to znamená Boh v ľudskom tele. Ježiš je 

Adonai; Pán, Boh.  

 Bol to On kto povedal Mojžišovi „Tvoji otcovia, Abrahám, Izák a Jákob ma poznali ako El Shaddai, 

ale ja som Jehovah“ (2.Mojžišova 6:3 ang KJV). Jehovah znamená Yahweh. To je ten dôvod prečo Židia mali 

ťažkosť s akceptovaním tej obyčajnej stránky Ježiša Krista. Všetko v Písme napísané o Ježišovi a takisto veci 

ktoré On o sebe povedal, ukazujú - On je Adonai. Teraz už dokážeš pochopiť prečo Jeho meno má všetku moc 

a silu.  

 Zamysli sa nad tým: zdanlivo obyčajný muž z Galilei bol vlastne Boh Všemohúci, prechádzajúci sa 

ulicami Izraela, ľudia to však nezaregistrovali do bodu až Ho zabili. Ján povedal „Bolo vo svete a svet Ním 

povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali“ (Ján 1:10 – 11). 

O kom tu hovorí? O Ježišovi, stelesnenom Slove! Apoštol Pavol sa nechal počuť - v Ňom prebýva všetka 

plnosť Božstva telesne (Kolosenským 2:9).  Aleluja!  

 MODLITBA 

 Drahý Pán Ježiš, ďakujem za odhalenie tvojej osobnosti. Ty si kompletné stelesnenie Božstva! Preto 

dnes a navždy oslavujem tvoje božstvo, panstvo a vládnutie nad mojím životom. Ty si ten Najvyšší Boh, Kráľ 

kráľov a Pán pánov. Ty samotný si hodný všetkej chvály, uctievania a veleby. Amen.  

Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:9; 1.Timoteovi 3:16; Matúš 1:23; Ján 1:14 

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:1 – 26   &   2.Mojžišova 38 – 39 

2.ročný Biblický plán: Skutky 16:29 – 40   &   Žalm 9 – 10  
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DOMA V KRISTOVI 

 A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu 

jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy (Ján 1:14).  

 Niekedy rozmýšľam aké to asi bolo byť s Ježišom, v čase keď kráčal po zemi. Aký bol Ježiš? Ján 

hovorí o Ňom ako bol plný milosti a reality. Keď si prišiel k Ježišovi, hľadanie v tú chvíľu skončilo. Keď si 

prišiel k Ježišovi tak si dorazil do cieľa; našiel si sa doma. Povedané inými slovami už si nechcel ísť nikam 

inam. Pripomína to dvoch učeníkov Jána Krstiteľa, ktorí prišli k Ježišovi s otázkou „Majster kde bývaš?“ (Ján 

1:38). Nasledovali Ježiša domov, počúvali Ho celý večer až pokým nebolo príliš neskoro vrátiť sa naspäť. 

Ostali s Ním celú noc a Biblia špecificky zaznamenáva ako sa už nikdy nevrátili k Jánovi.  

 Keď prídeš k Ježišovi, dorazíš domov, jednoducho ostaneš naplnený! Sláva Bohu! Na Ježišovi je 

skrátka  niečo výnimočné a neobyčajné. On zosobňuje pokoj. On je láska bez jedinej škvrny. On je 

neopýsateľná radosť a stelesnenie života! V Ňom nájdeš odpočínok. V Matúšovi 11:28 povedal „Poďte ku 

mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Už sa viac nenamáhaj. Skoncuj so 

strachom. Upriam svoj zrak na Ježiša. Jeho božská prítomnosť v tebe i okolo teba znamená osobnú výhodu 

nad krízami a životnými výzvami.  

 Oslavuj v sebe Krista. Oslavuj Jeho život a svoju jednotu s Ním. Miluj Ho štedro čo vieš dokázať 

oddanosťou k Jeho Slovu. Ježiš povedal „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie” (Ján 14:15). Dôkaz 

tvojej lásky voči Nemu spočíva v konaní na Jeho Slovo. Tým spôsobom sa On postará o tvoju víťaznú plavbu 

naprieč životným ťažkostiam.  

MODLITBA 

 Drahý Pane, ďakujem za tvoju lásku a božskú prítomnosť, lebo tá mi poskytuje výhodu nad životnými 

krízami a  výzvami. Odkedy bola tvoja tekutá láska na mňa štedro rozliata, plavím sa víťazne naprieč životom, 

odmietam námahu, strach a nedám sa ničím vyrušiť. Ostávam oddaný a rozhodnutý konať na tvoje Slovo, lebo 

ono je pre mňa život. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 11:28 – 30; Kolosenským 1:27 

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:27 – 44   &   2.Mojžišova 40 

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:1 – 9   &   Žalm 11 – 13  
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ZVESTUJ JEHO DOBROTU 

 Keď teda žena videla, že to nezostalo v tajnosti, trasúc sa pristúpila, padla pred Ním na kolená a 

povedala Mu pred všetkým ľudom, prečo sa Ho dotkla a ako naraz ozdravela (Lukáš 8:47).  

 Boh od nás chce, aby sme zakaždým svedčili o Jeho dobrote. Keď dosvedčíš o tom čo Hospodin 

vykonal v tvojom živote, zapájaš sa do väčšieho Božiemu diela pre svoju budúcnosť. Zamysli sa nad tým, čo 

sme čítali v Lukášovi 8 o žene trpiacej krvotokom a následnom dotyku Ježišovho rúcha! Biblia nám hovorí „ 

... pocítila v tele, že je vyliečená z múk“ (Marek 8:29).  

 Po získaní svojho uzdravenie mala v plána vytratiť sa z miesta udalosti, avšak Ježiš riekol „Dotkol sa 

ma niekto, lebo som pocítil, že sila vyšla zo mňa“ (Lukáš 8:46). Potom vystúpila von zo svojej skrýše a „ ... 

povedala Mu pred všetkým ľudom, prečo sa Ho dotkla a ako naraz ozdravela.“ Prečo neostal Ježiš ticho 

a nenechal ju odísť bez toho aby dosvedčila? Dôvod je ten, že cez svoje svedectvo si zachováš to čo ti Boh 

dal. 

 Táto žena mohla na ceste domov, alebo krátko nato prísť o svoj zázrak; Ježiš však chcel, aby si 

uchovala svoj zázrak, odkedy vyznanie prináša dŕžavu (vlastníctvo). Keď Hospodin pre teba niečo urobí, 

spôsob ako si to celé udržať je povedať o tom, pretože taký je princíp Božieho Slova. Vidíme ďaľší príklad 

kedy Ježiš v kraji Gerazénov uzdravil muža posadnutého démonomi. Biblia sa zmieňuje „Muž, z ktorého vyšli 

démoni, prosil Ho, aby mohol ísť s Ním ...“ (Lukáš 8:38). Ježiš ho urgoval slovami „Vráť sa domov a 

rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. A on odišiel a rozhlasoval po celom meste, aké veľké veci učinil s ním Ježiš” 

(Lukáš 8:39).  

 Zakaždým dosvedč o tom čo Pán vykonal a čo robí v tvojom osobnom živote, tvojej cirkvi, rodine ako 

aj v životoch ľudí okolo teba. Svedč sám sebe. Dosvedč anjelom. Zvestuj všade kam ideš! Žalmista hovorí 

„Nech jedna generácia vychvaľuje tej druhej Tvojo dielo a hlása Tvoje mocné skutky. Hovoriť budem o 

úžasnej ctihodnosti Tvojej majestátnosti a o Tvojom predivnom diele (Žalm 145: 4 – 5 ang KJV).  Prehlasuj 

Pánovu dobrotu – Jeho úžasné činy vo svojom zamestnaní, podnikaní a financiách. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Pán je ku mne láskavý a milostivý. Hovoriť budem o Jeho dobrote, zázračných znameniach i divoch v 

mojom živote! Svedčím o Jeho mocnej ruke nad mojim zamestnaním, podnikaní, financiách a každej oblasti 

môjho života! Kričať budem z vrchu hory a na každom mieste spievať Jeho chvály, lebo Pán je dobrý a nikdy 

nebudem o tom ticho. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Daniel 4:2 – 3; Žalm 22:22 (študijná Biblia); Žalm 71:16 – 17 

1.ročný Biblický plán: Matúš 27:45 – 66   &   3.Mojžišova 1 – 3  

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:10 – 21    &   Žalm 14 – 16 
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EXCELUJ V MILOSTI DÁVANIA 

 A vy ako sa rozhojňujete vo všetkom: vo viere a reči, v poznaní a všetkom snažení aj v láske, ktorú sme 

vzbudili vo vás, tak vynikajte aj v dávaní (2.Korintským 8:7 ang NIV).  

 Každý kresťan by mal mať vášeň pre Božie dielo a zároveň vkladať svoje zdroje na pretláčanie 

a šírenie evanjelia vo svete. Vždy sa nájdu takí, ktorí sú viac zanietení ako tí druhí. Pavol sa o nich zmienil 

v našom úvodnom čítaní hovoriac: vynikajú v milosti dávania.  

 Dávanie je milosť; jedná sa o jeden z duchovných darov v Biblii. Duchovný aspekt  spočíva v tom, že 

je to Boh kto dáva takúto schopnosť. Rímskym 12:6 – 8 hovorí „Keďže však máme rozličné dary podľa 

milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech (ono) súhlasí s vierou ... kto dáva, (nech dáva) 

z úprimnosti ...“ Pamätaj si Pán nám povedal ako po prijatí Ducha Svätého budeme všetci prorokovať: „V 

posledné dni - hovorí Boh - vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú 

prorokovať ...“ (Skutky 2:17).  Slovo sa tiež zmieňuje „ ... lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti“ 

(1.Korintským 12:8)  pričom Duch Svätý umožní každému prorokovať a mať videnie.  

 Rovnakým spôsobom je každý uschopnený dávať keďže táto milosť je takisto dar. Biblia uvádza „ ... 

Snažte sa však o vyššie dary! …” (1.Korintským 12:31). Preto je v poriadku prahnúť a túžiť po excelovaní 

v milosti dávania. V každom Božom dare sa dá zlepšíš tým, že ho praktizuješ. A preto aj ty cvič dávanie tých 

najlepších vecí. Spája sa s tým nespočetné požehnanie a povýšenie Duchom. Chváľme Boha!  

MODLITBA 

 Vzácny Otec, ďakujem za udelené pochopenie Slova dokonca i teraz. Som vďačný za to ako si sa 

postaral, aby všetka milosť, každá priazeň a pozemské požehnanie prišli ku mne v hojnosti. Vždy a pri každých 

okolnostiach, neh ide o akúkoľvek potrebu,  ostávam sebestačný. Vlastním dosť, aby som nevyžadoval pomoc 

ani podporu, kvitnem v hojnosti pre každé dobré dielo, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 12:6 – 8; Lukáš 8:1 – 3; 2.Korintským 8:9 – 10 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Matúš 28   &   3.Mojžišova 4 – 5 

2.ročný Biblický plán: Skutky 17:22 – 34   &   Žalm 17 – 18 
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BOŽIA MOC JE NAMIERENÁ 

 Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora 

po suchu (2.Mojžišova 14:16).  

 Ešte ako mladý žiak druhého stupňa som raz na inej škole slúžil k vyše 500 mladým ľuďom. Stojac 

pred nimi opýtal som sa „Koľkí z vás chcú prijať Ducha Svätého?“ Každá jedna ruka sa zodvihla. A tak som 

riekol „V poriadku, v mene Ježiš, príjmite Ducha Svätého!“ Čakal som, avšak nič sa nedialo. Opäť som sa 

modlil a čakal; no napriek tomu sa stále nič nedialo. V tej chvíli som potreboval vedieť od Pána, čo treba 

urobiť. Povedal som ľuďom, aby začali v modlitbe rozprávať k Pánovi, ako tak robili, i ja som zároveň 

konzulotoval s Pánom.  

 Povedal som „Pane, práve som sa pomodlil, aby prijali Ducha Svätého ale nič sa nestalo. Čo mám 

urobiť?“ Nato mi Hospodin veľmi rýchlo odpovedal „Znovu sa pomodli a dotkni sa osoby stojacej najbližšie 

pri tebe“ a ja som odvetil „Ďakujem, Pane!“ Následne som utíšil kongregáciu a povedal „Príjmite Ducha 

Svätého!“ podišiel som dopredu a dotkol sa toho kto stál pri mne najblišie. V ten moment, hala plná mladých 

ľudí padla pod pomazaním a všetci ostali naplnení s Duchom Svätým, po celej miestnosti sa ozývalo ako 

hovoria v jazykoch!  

 Z tej udalosti si zoberme to podstatné: Božia moc je smerovaná. Ako sme mali možnosť čítať v našom 

úvodnom verši, Boh povedal Mojžišovi „ ... vystri ruku nad more ...“ Prečo? Pretože Božia moc môže byť 

nasmerovaná. Podobne to bolo keď Peter a Ján slúžili mužovi pri chrámovej bráne (takzvaným Krásnym), 

Biblia zachytáva ako Peter uprel zrak na chromého muža (Skutky 3:4). Nasmeroval na neho Božiu silu 

a zázrak sa v tú ranu odohral.   

 Zakaždým ako sa od teba vyžaduje vystrieť svoje ruky v určitom smere, prípadne Božie deti 

v modlitbe vystierajú ruky smerom k tebe, nikdy to neber na ľahkú mieru. Na našich rukách je niečo 

špeciálne. Keď vystierame ruky ponad národy, mestá, ľudí alebo dokonca situácie a okolnosti, dochádza na 

štedré vyliatie božskej moci, sila emituje z nás ako vypálené strely. Ak ide o jednotlivca, dôjde na udelenie 

špeciálnej milosti, uzdravenia či požehnania vkladonom v tom čase. Chváľme Boha!  

MODLITBA 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za tvoju moc pracujúcu vo mne i cez mňa v tak ohromnej miere. Modlím 

sa za tvoje deti vo svete, ktoré sa nachádzajú v úzkosti a bolestiach, aby pocítli úľavu cez moc tvojho Ducha. 

Tvoja sila sa prenáša na nich dokonca i v tejto chvíli na posilnenie ich viery na prijatie zázrakov, v Ježišovom 

mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 7:19; Skutky 3:3 – 6; 2.Mojžišova 17:10 – 13 

1.ročný Biblický plán: Marek 1:1 – 20   &   3.Mojžišova 6 – 7 

2.ročný Biblický plán: Skutky 18:1 – 11   &   Žalm 19 – 20  
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PRACUJE S NAMI 

 Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich 

sprevádzali. Amen (Marek 16:20).  

 Nájdu sa tí, ktorí boli v minulosti aktívne zapojení do evanjelia, vkladali do neho všetko, avšak 

v určitom bode začali pociťovať odradenie buď z jedného, alebo druhého dôvodu. Niektorí sa vzdali úplne. 

Nápadne to pripomína podobnú udalosť Ježišových učeníkov. Pôvodne všetko zanechali, vrátane svojho 

podnikania a kariéry, len aby nasledovali Ježiša. Prežili ten najlepší čas svojho života, putujúc z Učiteľom na 

rôzne miesta kde kázali evanjelium. Potom bol Ježiš ukrižovaný a pochovaný! A hoci vstal z mŕtvych, už Ho 

nevídali každý deň ako boli zvyknutí predtým.  

 Postupom času sa ich zapálenie začalo rozplývať. Mysleli si, že už je po všetkom a niektorí sa  

dokonca vrátili k svojmu podnikaniu, vrátane Petra veľkého apoštola. Biblia uvádza „Šimon Peter im povedal: 

Idem loviť ryby. Hovoria mu: Ideme aj my s tebou …” (Ján 21:3). Hádaj čo? Ježiš sa v jeden deň ukázal na 

brehu.  Po vykonaní jedného z ďaľších zázrakov, riekol „ ... Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? A on Mu 

odpovedal: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol mu: Pas moje ovečky!“ (Ján 21:16).  Inými slovami 

hovoril Petrovi „Zanechaj tieto ostatné veci; choď a rob to čo som ťa poslal robiť.“ Avšak ešte predtým 

potrebovali apoštoly prijať Ducha Svätého, ktorý ich uschopnil pre dielo službý.  

 Po tomto zážitku ostali učeníci energetickí, kázali evanjelium pretože im bolo zrejmé, že Majster bol 

s nimi  viac cez Ducha Svätého ako predtým vo fyzickej forme: Pôsobil v nich. Náš úvodný verš uvádza „Oni 

však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen.”  

 To isté platí aj dnes s name, my nepracujeme osamelo. Preto sa nikdy nedaj znechutiť  a ostaň 

zapálený pre kázanie evanjelia, s vedomím ako samotný Pán pracuje s tebou a cez teba. Sláva Jeho menu 

naveky.  

VYZNANIE 

 Ďakujem Ježišovi Kristovi, môjmu Pánovi, lebo On ma uschopnil, pokladá ma za verného v službe 

zmierenia. Ostávam opevnený s navýšenou milosťou prehlasovať evanjelium doprevádzané  zázrkami na 

každom mieste, divmi a znameniami a to všetko mocou Ducha Svätého, ktorý vo mne žije. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Matúš 28:18 – 20; 1.Korintským 15:57 – 58; Józue 1:9  

1.ročný Biblický plán: Marek 1:21 – 45   &   3.Mojžišova 8 

2.ročný Biblický plán: Skutky 18:12 – 23   &   Žalm 21 – 22  
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MÚDROSŤ PRE BOHATSTVO 

 Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavať bohatstvo (5.Mojžišova 8:18).  

 Kazateľ 2:26 (ang GNB) hovorí „Boh udeľuje múdrosť, poznanie a radosť tým, ktorí Ho tešia, ale 

hriešnikovi prideluje prácu, zárobok a šetrenie. Nakoniec všetko nadobudnuté poputuje tým, ktorí tešia Pána. 

Celé je to bezvýznamné. Je to ako preteky s vetrom.“ Tu vidíme opis takzvanej prosperity hriešnikov,  ktorí 

s námahou drú od nevidím do nevidím, aby zarobili nejaké peniaze. Boh však hovorí „Celé je to zbytočné, 

lebo naháňajú vietor.“  

 Zatiaľ čo pravodlivým udeľuje Hospodin múdrosť, poznanie a radosť; múdrosť pre bohatstvo. 

Múdrosť ti dodá silu pre nadobudnutie bohatstva bez namáhy. Sloveso „získať“ z nášho úvodného verša 

vychádza zo slova „asah“ čo v hebrejčine znamená vyprodukovať, vytvoriť alebo stvoriť bohatstvo. Znamená 

to, že stojí za tým určitá sila. Medzi bohatstvom vytvoreným od hriešnika a bohatstvom vyprodukovaným cez 

silu Božieho Ducha existuje rozdiel. A to je dôvod, prečo nikdy netreba závidieť množstvo peňazí 

nekresťanom, pretože Božia múdrosť – moc pre získanie bohatstva – je dostupná pre teba a uvedie ťa do tej 

skutočnej prosperity.  

 Maj v sebe vedomie múdrosti. 1.Korintským 1:30 hovorí ako sa nám Kristus stal múdrosťou. Miluj 

múdrosť a chop sa jej, vtedy ti Hospodin ukáže víziu podnikania ako aj tých vecí ktoré by si mal urobiť pre 

znásobenie svojich zdrojov. Zrazu zistíš, že prichádzajúce myšlienky porazia ekonomické prognózy tohto 

sveta. Tieto myšlienky prúdia z aktívnej Božej múdrosti v hĺbke tvojho ducha.  

 Tak o tom hovorí Biblia: „Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké 

vzácnosti. Ja, múdrosť, bývam pri opatrnosti, nachádzam rozvážne poznanie.  U mňa je bohatstvo a česť, 

trvalý blahobyt a spravodlivosť. Moje ovocie je lepšie ako zlato, i rýdze zlato, a môj výnos je nad najlepšie 

striebro. Chodievam cestou spravodlivosti, po chodníkoch práva, aby som nadelila vlastníctvo tým, čo ma 

milujú, a aby som naplnila ich pokladnice“ (Príslovia 8:11 – 12; 18 – 21). Nech je požehnaný Hospodin!  

MODLITBA 

 Drahý Pane, ďakujem za udelenú múdrosť, silu a schopnosť tvoriť bohatstvo. Božsky si ma uschopnil 

pre kráčanie v prosperite, veľkých veciach, zdraví, úspechu a víťazstve na večné veky, v Ježišovom mene. 

Amen.  

Rozšírené štúdium: Kazateľ 2:26; Príslovia 10:22; Žalm 1:1 – 3 

1.ročný Biblický plán: Marek 2:1 – 22   &   3.Mojžišova 9 – 10 

2.ročný Biblický plán: Skutky 18:24 – 19:1 – 7   &   Žalm 23 – 24  
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JEHO SLOVO NIKDY NEZLYHÁVA 

 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú (Matúš 24:35).  

 Niekedy stretneme bratov, ktorí venovaním svojho času, vynakladaním energie a zdrojov pracujú pre 

Pána, avšak po nejakom časi sa začnú domnievať ako to pre nich osobne neprináša veľké výsledky. Pozerajú 

na svoje životy a domnievajú sa, že sa im nedarí dosiahnuť úmerný postup. Nikdy nedovoľ podobným 

myšlienkam povstať sa v tvojom srdci. Výsledok námahy lásky pre evanjelium nemusí byť očividný okamžite, 

ale iní ľudia zaiste pocítia dopad toho čo aktuálne robíš.  

 Zamysli sa nad niečim: veľa prorokov, vo vekoch minulých, nevidelo výsledky svojich vlastných 

proroctiev. Zatiaľ čo my sa dnes tešíme z tých proroctiev, ktoré boli vyslovené ešte veľmi dávno. V tom čase 

sa našli ľudia, ktorí to pokladali za falošné proroctvá. Veď nakoniec, niektorí proroci dlho žili, potom zomreli 

pričom ale svedectvá ostali počas ich vlastného života nenaplnené. Pravda je však taká, že v mnohých 

prípadoch, povedané svedectvá neboli určené pre konkrétny vek v ktorom boli vyslovené.  

 Napríklad Joel povedal „V posledné dni - hovorí Boh - vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a 

vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať ...“ (Skutky 2:17). Ľudia žijúci v dňoch Joela nepoznali čo 

znamenajú takzvané ´posledné dni´. Mnohí z nich pokladali Joelove proroctvo za fološné. Avšak 

v stanovenom čase došlo k naplneniu aj tohto proroctva. Biblia v Skutkoch 2:1 – 4 hovorí ako všetci apoštoly 

sedeli na jednom mieste. Potom zrazu povstal z neba mocný zvuk čo naplnil celý dom kde boli usadení 

a ohnivé jazyky sa objavili nad hlavou každého jedného z nich pričom všetci do jedného ostali naplnení 

s Duchom Svätým. Sláva Bohu!  

 Trvalo dlhé roky pokým sa naplnilo toto proroctvo a Duch dal signál Petrovi, ktorý to potvrdil slovami 

„Ale toto je, čo povedal prorok Joel“ (Skutky 2:16). Aleluja! Nikdy neuvažuj nad tým ako tvoja služba 

k Pánovi a Jeho evanjeliu ostane bezhodnotná, len preto lebo si myslíš že Jeho Slovo sa ešte nenaplnilo. Nedaj 

sa vyrušiť, lebo výsledky sú tu. Aj tie ktoré ešte len uvidíš  neskôr. Nezáleží na tom kto čo hovorí ani ako sa 

javia okolnosti; ostaň zameraný a zapálený vo svojej službe k Pánovi. Upriam svoj zrak na Neho. Jeho Slovo 

je pravdivé a nikdy nezlyhá.  

MODLITBA 

 Naveky ó Pane tvoje Slovo je trvalé v nebi; od počiatku do nekonečna, ty si Boh! Nebo i zem sa 

pominú, ale tvoje Slovo nikdy nezlyhá. Prijímam túto úžasnú pravdu týkajúc sa mňa. Cením si a kráčam 

v realite môjho požehnania v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10 – 11; Matúš 24:35 

1.ročný Biblický plán: Marek 2:23 – 3:1 – 12   &   3.Mojžišova 11 – 12 

2.ročný Biblický plán: Skutky 19:8 – 20   &   Žalm 25 – 26  
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PRÍJMI 

 Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v 

živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti (Rímskym 5:17).  

 Jeden deň ako som práve začal slúžiť chorému mužovi pripútanému na vozík dlhé roky, opýtal som sa 

ho „Budeš dnes uzdravený?“ Svoju otázku som doplnil „Čo sa udeje keď sa teraz za teba pomodlím?“ On 

odvetil „Začnem chodiť a budem utekať.“ Položil som na neho svoje ruky a povedal „Si uzdravený.“ On 

okamžite vyskočil z vozíka, trochu sa zakolísal do jednej strany a hneď nato bolo všetko v poriadku. Aleluja!  

 Keď som mu povedal „Si uzdravený“ on nečakal na niečo ďaľšie; v tú chvíľu prijal. V tom spočívala 

jeho úloha: dokázať prijať. Dať je jedna vec, ale prijať zas iná. Veľa veriacich nevie ako prijať. Prijať sa dá 

cez vieru; s tvojím duchom pričom to nie je pasívne. Po grécky „lambano“ čo znamená aktívne prebrať 

vlastníctvo; natiahnuť sa za niečím, zmocniť sa niečoho a urobiť to svojím.  

 V Skutkoch 3:6 Peter oslovil od narodenia chromého muža a povedal mu „ ... Striebra, zlata nemám, 

ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!.” Vo verši 7 čítame ako Peter za 

ruku chytil tohto chromého muža a postavil ho na nohy. Biblia sa zmieňuje „ ... A hneď zmocneli mu nohy a 

kĺby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil …” (Skutky 3:7 – 8). Ten muž mohol kľudne 

namietať slovami „Prosím, neťahaj ma hore, moje nohy sú príliš chabé aby ma uniesli“ Nie! On sa 

rozhodol prijať. Aleluja!  

 Nám veriacim bolo všetko dané týkajúce sa života a zbožnosti; každé duchovné požehnanie jestvujúce 

v Kristovi Ježišovi. Ak z tvojej strany nedochádza k prijímaniu je to celé na nič. Tvoja odpoveď k Bohu 

a Jeho Slovu je dôkazom toho, že si prijal.  O tom presne je viera: odpoveď ľudského ducha na Božie Slovo. 

Tá zmena po ktorej túžiš vo svojom živote, financiách, zdraví a rodine sa už odohrala; príjmi a konaj podľa 

toho.  

MODLITBA 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za požehnanie ktoré prijímam konaním mojej viery na tvoje Slovo. Ako 

hovorím v súlade s tvojím Slovom a kráčam v takom svetle, som vedený pokojom a zároveň si zachovávam 

víťazstvo a prevahu v Kristovi. Dnes napredujem Slovom, mám dôveru v jeho schopnosť preniesť ma 

a zapríčiniť aby som preukázal dokonalosť vo všetkom čo robím, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Marek 7:7 – 8; Marek 11:24; Jakub 1:22 – 25 

1.ročný Biblický plán: Marek 3:13 – 35   &   3.Mojžišova 13 – 14  

2.ročný Biblický plán: Skutky 19:21 – 29   &   Žalm 27 – 28  
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POZERAJ Z VYŠSIEHO MIESTA 

 keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné 

(2.Korintským 4:18).  

 Človek je primárne duchovná bytosť pričom duch má vlastné vnútorné zmysly. Vačšina ľudí však 

netrénuje svoje vnútorné zmysly. Postupne dospeješ k záveru, že ľudia sú prevažne zvyknutí len na to čo 

vidia, alebo vnímajú na pozemskej sfére, pretože boli vytrénovaní opísať veci podľa svojich prirodzených 

zmyslov. Aké je to obmedzujúce.  

 Život by nemal byť prežitý podľa obmedzení prirodzených zmyslov človeka. Boh v Jeho Slove hovorí 

ako existuje niečo viac než ľudské zmysli vedia pochopiť. Povedal „ ...  vylejem zo svojho Ducha na všetkých 

ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia ...“  (Skutky 2:17). Keď 

vyriekol mládenci budú mať videnia, hovoril o schopnosti vidieť za (tým) prirodzeným; schopnosť vidieť 

s duchom a z ducha čo značí tvoje vnútorné zmysly. Nazýva sa to videnia, lebo v tej sfére vidíš čo prirodzený 

človek označil za neviditeľné.  

 Zober si ako príklad stretnutie mladého Dávida s Goliášom. Zatiaľ čo ostatní ľudia sa Goliáša veľmi 

obávali, Dávid si bol tak istý, že ho dokáže zložiť. Prečo? Dávid sa pozeral odlišne. On videl cez Slovo ako 

človek Goliáš, stojaci pred ním nejakým spôsobom nemôže poraziť armádu Izraela. A tak povedal „ ...  Veď 

kto je ten neobrezaný Filištínec …” (1.Samuel 17:26).  Dávid videl to čo iní nedokázali vidieť.  Presne o tom 

čítame v našom úvodnom verši: nehľadíme na to čo je zrejmé prirodzenému oku, lebo také veci nemajú žiaden 

základ.  

 Prestaň pozerať na to koľko máš v banke. Presťaň hľadieť na tú situáciu v akej si sa ocitol, alebo čo 

hovoria o tebe iní ľudia. Pozeraj na to neviditeľné! Trénuj sám seba pozerať mimo tohto sveta, za steny 

a bariéry. Pozeraj cez Slovo. Pozeraj sa Duchom na ten vyšší stupeň. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Oči môjho chápania sú zaplavené svetlom a to spôsobuje, že vidím  neviditeľné a ostávam nabitý pre 

(to) nemožné. Moja myseľ je pomazaná vidieť čo prirodzené oči nedokážu vidieť. Vidím slávu, víťazstvo 

a prosperitu. Dokážem vidieť za steny a bariéry. Chváľme Boha! 

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:17 – 18; Józue 6:1 – 12; Rímskym 12:2 

1.ročný Biblický plán: Marek 4:1 – 20   &   3.Mojžišova 15 

2.ročný Biblický plán: Skutky 19:30 – 41   &   Žalm 29 – 30 
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AK TO NEPOVIEŠ, NESTANE SA TAK  

 Hospodine, tvoje slovo stojí na veky na nebesiach (Žalm 119:89 Roháčkov).  

 Józue 1:8 odhaľuje moc vysloveného Slova. Píše sa tam „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od 

tvojich úst ...“ To je Boží recept pre úspech v každej oblasti tvojho života – od zamestnania, cez financie, 

zdravie, rodinu, až po štúdium. Všetko máš vo svojich  ústach. Ježiš v Markovi 11:23 povedal „Veru vám 

hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale 

veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.“ Veľmi prízvukoval hodnotu slov.  

 Ústami dokážeš katapultovať sám seba do tej veci v ktorú si uveril. Biblia hovorí - Božie Slovo je živé 

a aktívne (Židom 4:12),  nie však na stranách tvojej Biblie. Slovo je živé a aktívne v ústach veriaceho 

kresťana! Predstav si víťazstvo Dávida nad Goliášom: stalo sa tak pre slové ktoré Dávid vyslovil. Na základe 

Písma poznal, že bolo pre Izrael nemožné utrpieť porážku. Ktokoľvek by sa pustil do vojny s Izraelom, musel 

by zápasiť s ich hlavným spojencom a tým je Boh Všemohúci.  

 Dávid dobre vedel, že mať o tom vedomosť nestačí; preto pokračoval ďalej s prehlásením. Goliášovi 

povedal „Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly 

filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli“ 

(1.Samuel 17:46).  Tu vidíme Dávida rozprávať! Opakovane hovoril čo bude s Goliášom a stalo sa presne tak 

ako povedal!  

 To je moc hovoreného slova. Ak to nepovieš, nestane sa tak. Boh potrebuje tvoje slová, aby mohol na 

ne konať. Ty reprezentuješ Hospodina tu na zemi. Jeho Slovo je naveky zapustené v nebesiach. A preto máš 

zodpovednosť, pomocou vierou naplneného vyznania, ustanoviť Slovo vo svojom osobnom živote a tiež na 

zemi. Chváľme Boha!  

VYZNANIE 

 Božie Slovo sa nachádza v mojom srdci a ústach a tak produkuje výsledky. Dnes a vždy kráčam 

v pokoji, prosperite, dokonalom zdraví, ochrane, pokroku, nadprirodzenom úspechu a požehnaní. Som Boží 

dedič a spoludedič s Kristom. Svet patrí mne! Nech je požehnaný Hospodin!  

Rozšírené štúdium: Príslovia 6:2; Marek 11:23; Rímskym 10:8 – 10 

1.ročný Biblický plán: Marek 4:21 – 41   &   3.Mojžišova 16 – 18 

2.ročný Biblický plán: Skutky 20:1 – 12   &   Žalm 31 – 32  
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ON ROBÍ VEĽKÉ VECI 

 Bohatstvo a česť sú od Teba, Ty panuješ nad všetkým. Vo svojej ruke máš silu a moc, v Tvojej ruke je, 

či učiníš niekoho veľkým a mocným (1.Kronická 29:12).    

 Nad týmto veršom Písma som počas svojich teenegerských rokov veľa meditoval a opakovane ho čítal. 

Myslel som si „Ak je to na Bohu vykonať všetky tieto nádherné veci, potom by sa mali naplniť v mojom 

živote!“ Nemal som o tom pochýb a skutočne aj tak bolo. Bohatstvo a česť pochádzajú od Boha. Je to On kto 

robí veľké veci a dáva silu. Aleluja!  

 Bez toho, aby sa Abrahám musel pýtať, Boh mu povedal „Urobím ťa veľkým“ (1.Mojžišova 12:2) 

a tak sa aj stalo. Hospodin je ten kto robí veľké veci. Zvyknem hovoriť kresťanom a služobníkom evanjelia, 

aby sa nebáli kritiky a prenasledovania, lebo oboje poslúži ako odrazový mostík pre povýšenie. Nezáleží čo 

hovoria  o tebe, alebo píšu proti tebe, nedaj sa vyrušiť. Biblia hovorí „Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, 

nebude úspešná“ (Izaiáš 54:17). Nič a nik ťa nemôže zahanbiť.  

 Ľudia sveta sa môžu pokúšať o potupu vyslovením a napísaním nedobrých vecí o tebe. Ako by mohli 

vziať od teba tú česť, ktorú ti ľudia neudelili? Nie je to možné. Pán ťa oslávil sebou samým! Urobil ťa veľkým 

a nik to už nezvráti. Na svete neexistuje inštitúcia ani vláda dostatočne mocná na to, aby zničila tvoju povesť, 

pretože tvoja reputácia je Kristus.  

 Pravideľne prehlás ako je tvoj život dokonalý a plný slávy, korunovaný cnosťou a veľkými vecami. 

Pánove potešenie prosperuje cez teba. Nevenuj žiaden priestor rušivým momentom a ohováračom. Dovoľ, aby 

všetko to na čom tebe záleží tešilo Pána. Všetka majestátnosť, dominancia, veľké veci, sila, česť a sláva patria 

Jemu. Ty si objektom Jeho lásky a zároveň aj spoludedič s Ním. Cháľme Boha!  

VYZNANIE 

 Veľkoleposť, moc, víťazstvo, majestátnosť a kráľovstvo sú moje, pretože Pán mi všetko z toho  zveril! 

Môj život je dokonalý a plný slávy. Som korunovaný  cťou a potešenie Pánove prosperuje cez mňa. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 12:1 – 3; Kolosenským 1:21 – 23 (študijná Biblia); 1.Jánov 4:4 

1.ročný Biblický plán: Marek 5:1 – 20   &   3.Mojžišova 19 – 21 

2.ročný Biblický plán: Skutky 20:13 – 24   &   Žalm 33 – 34  
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UČÍ NÁS 

 Aj vám sa dostalo pomazania od toho Svätého, a viete to všetci (1.Jánov 2:20).  

 Ak si ako kresťan prijal Ducha Svätého, potom Jeho milosť bdie nad tvojím životom. Spočíva  nad 

tebou „pamäzanie“. 1.Jánov 2:27 hovorí „A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré 

ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a 

ako vás naučilo, v tom zostávajte!“  

 Znamená to, že keď ako Božie dieťa čelíš akémukoľvek problému, nech sú to financie, alebo 

zamestnanie, zdravie či rodina – čokoľvek to je – Duch Svätý ťa nauči čo treba urobiť. Ak Ho budeš najskôr 

počúvať vo svojom srdci, potom začuješ Jeho hlas! Budeš počuť ako ti hovorí čo máš spraviť, pretože Jeho 

vôľou a túžbou je sprevádzať a viesť ťa na chodníku  víťazstva zo slávy do slávy!  

 Ani jeden kresťan by vo svojom živote nemal kráčať v temnote či zmätku. Nikdy by si sa nemal 

ocitnúť na (nerozhodných) križovatkách alebo urobiť nesprávne rozhodnutia či investície v živote. Pamätaj, ty 

máš v sebe „Učiteľa“, ktorý posvätil tvoju myseľ pre dokonalé myslenie a tak si dokázal robiť kvalitné 

a inteligentné rozhodnutia.   

 Prečítaj si slová Ježiša v Jánovi 14:26 „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, 

Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ S Duchom Svätým budeš poznať ako 

spravovať svoju rodinu, prácu, podnikanie, financie, štúdium a všetko čo potrebuješ vedieť ohľadom života. 

Vždy maj vedomie o tom ako nie je z teba obyčajný človek. Boh ťa požehnal a pomazal s náhľadom do 

tajomstiev a záhad života.  

MODLITBA 

 Drahý Pane, ďakujem za dopad tvojho Slova v mojom živote. Odvtedy čo mám vedomie o tvojej 

múdrosti pracujúcej vo mne, som produktívny a prinášam ovocie. Patrí mi náhľad do tajomstiev a záhad 

Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 16:13; Kolosenským 2:9 – 10; Izaiáš 30:21; Izaiáš 54:13 

1.ročný Biblický plán: Marek 5:21 – 43   &   3.Mojžišova 22 – 23 

2.ročný Biblický plán: Skutky 20:25 – 38   &   Žalm 35 – 36 
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POSTAV SA A PEVNE STOJ  

 I povedal mi: Človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som: Hospodine, Pane, Ty to vieš! (Ezechiel 

37:3).  

 Počas tvojej cesty vo viere,  môžu nastať náročné časy, obzvlášť keď čelíš serióznym výzvam. 

V takom prípade  nepociťuj voči sebe odpor  ani nereptaj o prechode cez ťažké obdobie. Odmietni byť 

znechutený. Neurob tú chybu, že začnej utekať hlava nehlava vyhľadávaním pomoci od ľudí; miesto toho 

vyrozprávaj sám seba von z tej situácie.  

 Presne to povedal Pán Ezechielovi aby urobil  v údolí suchých kostí (Ezechiel 37:4). Ten sa ocitol 

v údolí plnom kostí keď sa ho Pán opýtal „Môžu tieto kosti ožiť?“ Išlo o bezmála bezradnú situáciu, avšak 

Boh riekol Ezechielovi „prorokuj k tým kostiam.“ Ako začal prorokovať, odohral sa veľký zázrak: „ ... nastal 

šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej“ (Ezechiel 37:7).  

 Ak si sa ocitol v situácii kde všetko vôkoľ teba sa javí ako „suché“, existuje možnosť na zmenu. Ty si 

ten kto má vyvolať tú premenu cez slová. Pamätaj si, slová sú ako „veci“ majú energiu a duchovnú 

hmatateľnosť. Čo vyslovíš aj nastane.  

 Výzvy akým čelíš znamenajú pre teba príležitosť na demonštrovanie viery v Pána a dokázania Jeho 

Slova. Namiesto celkového premohnutia v hodine krízy, prehlás ako tvoje zdravie, úspech, prosperita 

a víťazstvo spočívajú v Ježišovi Kristovi. Slovo na tvojom jazyku znamená tvorivú silu čo prinesie zázraky. 

Božie Slovo všetko stvorilo a preto ako také dokáže aj čokoľvek stvoriť. Pre účel sformovania tvojho sveta 

a naprogramovanie vlastného ducha pre úspech a víťazstvo, používaj vierou naplnené slová.  

VYZNANIE 

 Prekvitám ako palma; som plodný(á) a produktívny(a). Rastiem ako libanonský céder; majestátne, 

stabilne, trvácne a nezničiteľne. Prinášam ovocie do spravodlivosti, naveky som ustanovený(á) na chodníku 

úspechu a slávy, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Jób 11:15 – 18; Marek 11:23; 2.Korintským 4:17 – 18 

1.ročný Biblický plán: Marek 6:1 – 29   &   3.Mojžišova 24 

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:1 – 9   &   Žalm 37  
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VZKRIESENIE NÁM DODALO NOVOTU ŽIVOTA 

  Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou 

mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života (Rímskym 6:4).  

 Ak celé Kresťanstvo malo byť len o spáse z hriechu, nebolo by potrebné aby Ježiš vstal z mŕtvych. 

V tom prípade by Jeho smrť na kríži úplne stačila, lebo zaplatila za všetky naše hriechy a zagarantovala nám 

kompletné zmierenie. To nazývame vykúpenie a nie Kresťanstvo!  

 Vykúpenie hovorí o niekoho záchrane zaplatením ceny. Keď Ježiš zomrel, On svojim valstným 

životom zaplatil cenu za vykúpenia človeka. Urobil tak pre celé ľudstvo, nie pre Kresťanov. Kresťan nie je ten 

človek, za ktorého Kristus zomrel. Pozri sa na to takto keď Ježiš vysel na kríží, v mysli Boha sme my všetci 

vyseli spolu s Ním, pretože On nás reprezentoval. Keď zvolal „Je dokončené“ a vydal zo seba ducha, my sme 

takisto zomreli v Ňom.   

 Tu je teraz tá veľká vec, ktorú satan neočakával a anjely stále žasnú v údive: Kresťanstvo sa zakladá na 

Ježišovom vzkriesení, nie Jeho smrti. Vzkriesenie Ježiša Krista nám poskytlo niečo ďaleko viac ako len 

vykúpenie; voviedlo nás do novoty života. Boli sme vzkriesení spolu s Kristom (Efezským 2:6).  

 Rímskym 10:9 hovorí „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, 

budeš spasený.“ Dáva nám tu poznať ako spása prichádza z viery vo vzkriesenie Pána Ježiša Krista 

a následnym vyznaním Jeho Panstva. Kresťan sa identifikuje so vzkrieseným Kristom. Kresťan nemá 

minulosť, lebo Biblia v 2.Korintským 5:17 hovorí  „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie...“ ide 

o nový druh ktorý nikdy predtým neexistoval.  

 Niet sa čo diviť keď Jakub prehlásil „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi 

prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). Preto ako znovuzrodený nie si „vykúpený“ ale je z teba ovocie 

Kristovho spásonosného diela. Vykúpenie sa zavŕšilo Jeho smrťou, ale Kresťanstvo vzišlo zo vzkriesenia. 

Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem že si ma urobil jedným s Kristom. Som nové stvorenie a kráčam v novote života, 

s vedomím ako som bol vzkriesený spolu s Kristom a navždy usadený s Ním na miesto víťazstva, autority 

a dominancie, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:17; Galatským 2:20; Rímskym 6:4 

1.ročný Biblický plán: Marek 6:30 – 56   &   3.Mojžišova 25 

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:10 – 17   &   Žalm 38 – 39  
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V KRISTOVI NEMÁME ŽIADNE POTREBY 

 Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša (Filipským 

4:19).  

 Podobne ako Pán Ježiš, takisto aj apoštol Pavol nemal vedomie nedostatku. Pochopil posolstvo 

evanjelia, kde ako nové stvorenie v Kristovi sme Boží dedičia a spoludedičia s Kristom. My nemáme 

nedostatku či potreby. Prečo sa potom Pavol modlil hovoriac „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby 

podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša?“ Na tomto mieste adresoval duchovne nevyspelých.  

 Pavol nezahrnul seba do tejto modlitby. Nepovedal „Môj Boh uspokojí všetky naše potreby.“ Keď 

dozrieš, uvedomíš si, že v Kristovi nemáme žiadne nesplnené potreby. Matúš 6:33 hovorí „ ... hľadajte najprv 

kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ Vždy keď ako prvé hľadáš Božie 

Kráľovstvo, každá dobrá vec  akú si želáš je pridaná – „pripojená“ – bez opýtania. Nebudeš potrebovať 

vyhľadávať tie veci za ktorými utekajú pohania: slávu, peniaze, uznanie, akceptáciu a podobne; všetko z toho 

je zabalené v Kráľovstve  ktoré si zdedil.  

 Rozpamätaj sa na Ježišové slová, ktoré zazneli v Lukášovi 12:32 „Neboj sa, malé stádočko, lebo 

zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.“ On tak urobil. Neskôr v Lukášovi 17:21 povedal „ ... ajhľa, 

kráľovstvo Božie je medzi vami!” Ak máš Kráľovstvo, potom máš všetko. Niet divu keď Peter zvolal   „Ako 

nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné 

pre život a zbožnosť.“ (2.Petrov 1:3). Nech je požehnaný Hospodin! Pavlov absolútny vrchol je rovnako 

fantastický: v 1.Korintským 3:21 povedal „ ... všetky veci sú vaše!“   

 Vo svojom živote nikdy nepozeraj na to čo považuješ za potrebu; namiesto toho  zhliadni  k tomu čo 

Boh štedro sprístupnil v Kristovi. Ako spoludedič s Kristom, všetko patrí už tebe. Kristus vlastní celý svet a ty 

si jeden s Ním; povolaný do partnerstva (1.Korintským 1:9). Odkedy je toto pravda, čo nám potom môže asi 

tak chýbať? Nič! Potvrď Božie Slovo vo svojom živote. On povedal všetky veci sú tvoje; prehlás to isté a 

podľa toho aj ži. Chváľme Hospodina! 

VYZNANIE 

 Som Boží dedič a spoludedič s Kristom. Všetky veci sú moje. Nachádzam sa v mojom mieste božského 

dedičstva v Kristovi, je to veľké miesto bohatstva kde mi nič nechýba. Sláva Bohu!  

Rozšírené štúdium: Žalm 34:10; 1.Korintským 3:21 – 22 

1.ročný Biblický plán: Marek 7:1 – 23   &   3.Mojžišova 26 – 27 

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:18 – 26   &   Žalm 40 – 41  
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NEROZČUĽUJ SA PRE SVOJE CIELE A SNY 

 V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať (Galatským 6:9).  

 Niektorí ľudia sa dokážu veľmi trápiť, až do bodu melanchólie, keď sa zdá že nie sú schopní naplniť 

svoje ciele pre úspech v danom čase. Nebuď jedným z nich! Keď sa dostaneš pod tlak kvôli cieľom čo chceš 

dosiahnuť do určitého času, stáva sa z teba otrok času. Používaj a investuj svoj čas múdro, ale nebuď jeho 

otrokom.  

 Mojžiš to mal na mysli keď sa modlil k Hospodinovi „ ... Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre 

srdce získali“ (Žalm 90:12). Každý deň, ktorý žiješ je príležitosť na dosiahnutie tak veľa, preto správne 

rozvrhni svoj deň. Každý deň vydaj zo seba to najlepšie. Sprav to čo urobiť musíš pre nasledovanie od Boha 

daného účelu a dôveruj sile Božieho Ducha ako ťa cez to všetko prenesie.  Maj vedomie ako žiješ vo večnosti 

– Božej sfére života kde sa čas vníma ako rušivý moment.  

 Navyše úspech je relatívny; inými slovami dá sa merať v rozličných fázach. Preto nebuď mizerný len 

preto, že si ešte nevidel všetky výsledky aké chceš. Zmapuj kde sa aktuálne nachádzaš a urob nevyhnutné 

nápravy; dostaň do seba potrebnú výuku a pohni sa napred.  

 Úspech je takisto určený milosťou, preto maj väčšie vedomie o výhodách milosti. Božia schopnosť 

spôsobí, že budeš excelovať až za svoje sny. Žalm 37:4 – 5 hovorí „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti 

srdce túži.
 
Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.“  

 Ani jedna vec nie je s Pánom príliž ťažká či nemožná (Jeremiáš 32:27). Preto Mu dôveruj; On dokáže 

obnoviť čas i stratené roky (Joel 2:25). Ver v Jeho schopnosť spraviť z teba všetkým tým počom Pán túži aby 

si bol. On má väčšie zanietenie pre tvoj úspech ako ty dokážeš mať. On dokáže v jednej sekunde urobiť 

a spôsobiť pre teba to čo by prirodzenou cestou trvalo päť či desať rokov. Preto pevne stoj na Jeho Slove 

a odmietni reptanie či panikárenie ohľadne svojich cieľov a snov.  

VYZNANIE 

 Pán robí vo svojom čase každú vec nádhernú  a zdokonaľuje všetko to čo sa ma dotýka. Radujem sa 

z mojich dní v prosperite a hojnosti pritom ako napĺňam moje určenie v Kristovi. Môj chodník je ako žiarivé 

svetlo čo svieti jasnejšie a jasnejšie až do perfektného dňa. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Joel 2:25; Matúš 6:31 – 32; Filipským 4:6 – 7 

1.ročný Biblický plán: Marek 7:24 – 8:1 – 13   &   Numeri 1 – 2  

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:27 – 39   &   Žalm 42 – 43  
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ZACHOVAJ SI POKOJ A VYZNANIE 

 keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné 

(2.Korintským 4:18).  

 Boh ťa miluje a zaujíma sa o teba. Zakaždým chce vidieť ako víťazíš a žiješ spokojne každý deň. Ježiš 

povedal „ ... Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet” (Ján 16:33). Nikdy nedovoľ 

okolnostiam frustrovať ťa; trénuj svoju vieru. Bez ohľadu na to čomu čelíš, povedz sám sebe „Všetky veci 

spoločne pracujú pre moje dobro“ (Rímskym 8:28 ang KJV).  

 2.Timoteovi 3:12 ang KJV hovorí „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú 

nepochybne prenasledovaní“ je to súčať dohody. Avšak prekrásna vec je tá, že, odkedy si bol povolaný do 

triumfálneho života, ty vždy zvíťazíš. Veci nemusia ísť tak ako ty očakávaš, napriek tomu udržuj svoj pokoj 

a vyznanie Slova. Neakceptuj porážku. Nech z tvojich úsť nepočuť „Dostal som infekciu“ len preto, že vo 

svojom tele vnímaš nejaké symptóny. Ty patríš do kategórie a druhu „nového stvorenia“  

 Symptóny a medicínske diagnózy by nemali zmeniť tvoje vyznanie. Zachovaj Slovo na svojom jazyku. 

To ako sa cítiš prípadne čísla na výpise z banky nezmenia kto si. Veci, ktoré vidíš cez svoj fyzické oči sú len 

dočasné; to znamená že podliehajú zmene. Preto nastav svoju vieru na chod. Tvoja viera je víťazstvo 

premáhajúca svet (1.Jánov 5:4).  

 Každý nepriateľ ktorému čelíš znamená pre teba príležitosť ako zažiť a manifestovať Božiu slávu: 

„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:17). 

Nezáleží čím v živote prechádzaš, pokiaľ zoberieš svoj zrak mimo nedobrého stavu alebo okolností a uprieš 

ho na Slovo, všetko sa obráti na tvoje dobro. Židom 12:2 hovorí „Hľadíme na Ježiš, autora a zakončovateľa 

našej viery ...“  

VYZNANIE 

 Požehnaný je Boh, ktorý dáva víťazstvo cez nášho Pána Ježiša Krista a urobil ma viac ako len 

premožiteľom. Dnes a každý deň žijem triumfálne, napĺňajúc Boží sen a prinášajúc slávu k Jeho menu. 

Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Jakub 2:17 – 22; 2.Korintským 4:17 – 18 (študijná  Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Marek 8:14 – 26   &   Numeri 3 – 4 

2.ročný Biblický plán: Skutky 21:40 – 22:1 – 10   &   Žalm 44 – 45  
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PRIVEĎ ĽUDÍ K SPÁSE 

 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému 

veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi (Rímskym 1:16).  

 Dostali sme mandát šíriť evanjelium až do končín zeme; ide o úlohu pre všetkých, ktorí sú v Kristovi. 

Máme to robiť s odvahou, presvedčením a vo viere. Iba evanjelium dokáže katapultovať hriešnika do spásy 

a spravodlivosti. Jedine kázaním evanjelia môže byť Božia spravodlivosť odhalená a pochopená.  

Ak sa raz evanjelium Ježiša Krista prijme, ako jediné posolstvo dokáže v okamihu urobiť z hriešnikov 

Božích synov. Maj zanietenie uviesť ľudí do spásy. Biblia spomína, tí čo dokážu obrátiť iných ľudí na 

spravodlivosť, sami budú žiariť ako hviezdy naveky (Daniel 12:3). Zažni svetlo evanjelia vo svojom svete. 

Nech sa práve ono stane tým kvôli čomu žiješ.  

 2.Korintským 5:15 hovorí „a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich 

umrel a vstal z mŕtvych.“ Ak skutočne veríš, že Ježiš zomrel aby ťa zachránil, potom musíš kontinuálne žiť 

pre Jeho slávu a privádzať iných ľudí do spásy. Nachádzame sa v posledných dňoch a čas sa kráti. Nie je to 

otázka pohodlia . Môže prísť k zvláštnym chvíľam, udalostiam a miestam kde potrebuješ byť taktný pri kázaní 

evanjelia, avšak tvoje zameranie musí vždy byť ako na každom mieste priviesť ľudí k spáse v Ježiša Krista.  

 My sme Jeho spolupracovníci a partneri pracujúci spoločne s Ním pri oslovení stratených a tak 

prinášame spásu v Ježiša Krista každému človeku. Vo svojej sfére kontaktov buď zapálený ako rozžiarené 

svetlo. Oddaj svoj život pre oslovenie ľudí s evanjeliom. Pokračuj s vplyvom a  pozitívnym dopadom vo 

svojom svete cez Božiu moc čo pracuje v tebe. On s tebou počíta pre spásu mnohých ľudí vo svete. Preto buď 

verný pri uvádzaní ostatných ku Kristovi a ich uvítaní do cirkvi.  

VYZNANIE 

 Môj život je na Božiu slávu. Všetko čím som, všetko čo robím a všetko čo mám slúži ako môj prísľub 

pre expanziu Božieho Kráľovstva a Jeho spravodlivosti.  Božie požehnanie sa prajavuje v mojom živote a Jeho 

sláva je odhalená v narastajúcej miere pritom ako uvádzam mužov a ženy do spravodlivosti, v Ježišovom 

mene. Amen. 

 Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; 2.Korintským 3:6; 2.Korintským 5:18 – 20 

1.ročný Biblický plán: Marek 8:27 – 38   &   Numeri 5 

2.ročný Biblický plán: Skutky 22:11 – 21   &   Žalm 46 – 47  
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OBĽÚB SI SLOVO  

 ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! 

Amen (2.Petrov 3:18).  

 Tvoje najlepšie chvíle by mali nastať pri spoločenstve so Slovom. Božie Slovo znamená úplne všetko; 

potrebuješ ho k tomu, aby si sa stal všetkým k čomu ťa Boh v živote určil. Potom ako si prišiel ku Kristovi, 

musíš mať silnú túžbu rásť v duchu pričom tento rat prebieha cez Slovo. Podobne ako batoľa dostáva stravu 

pre svoj vývoj, takisto Boh očakáva od teba kŕmiť sa na Slove.  

 Biblia hovorí „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z 

neporušiteľného semena“ (1.Petrov 1:23). My sme narodení zo Slova. 1.Petrov 2:2 hovorí „ako práve 

narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie.“ Nič iné, okrem 

Slova, nespôsobí tvoj duchovný rast. Božie Slovo ťa dokáže vybudovať v každej oblasti života, urobí ťa 

chytrým a vyrovnaným.  

  Vychutnávaj si Božie Slovo. Raduj sa z neho. Žalmista povedal „Ja sa radujem Tvojej reči ako 

ten, ktorý hojnú korisť nachádza“ (Žalm 119:162). Zamiluj si Božie Slovo. Poznaj ho sám pre seba; takým 

spôsobom znásobíš milosť a pokoj vo svojom živote: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami 

poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ (2.Petrov 1:2). Vedomím meditovaním na Písme, 

naprogramuješ sám seba pre myslenie jedine Božích myšlienok, pričom ostaneš výlučne ovplyvnený 

Hospodinovým charakterom, názormi a nápadmi.  

 Božie Slovo v tvojom podvedomí spôsobí, že začneš podľa Slova kráčať. Vylepši svoj život Slovom. 

Preber kontrolu a podmaň si svet aj svoje prostredie. Každý deň nažívaj víťazne cez Slovo a s Duchom.  

VYZNANIE 

 Požehnaný Pane, teším sa z tvojho Slova, lebo ono je môj život a svetlo cez ktoré sa pozerám. 

Oddávam sa k moci Slova, aby ma premenilo a vybudovalo v každej oblasti môjho života, dopravilo do môjho 

dedičstva v Kristovi. V tvojom Slove nachádzam veľké poklady: pokoj, spravodlivosť, večnú radosť, hojnosť 

a požehnanie naveky sú mojím súčasným vlastníctvom v Kristovi. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Žalm 19:7; Jób 23:12 

1.ročný Biblický plán: Marek 9:1 – 13   &   Numeri 6 

2.ročný Biblický plán: Skutky 22:22 – 30   &   Žalm 48 – 49  


