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JE TO O SLOVÁCH
Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený (Matúš 12:37).
Hlavný dôvod prečo niektorí kresťania nenachádzajú reálne potešenie z duchovnej nádhery a slávy
kresťanstva je ten, že nikdy popravde nepochopili dôležitosť reči. Hoci sú dlhú dobu znovuzrodení, väčšina
času to bolo pre nich námaha. Niektorí sa nakoniec po dlhých rokoch trápenia vzdali kresťanského život,
pretože nepochopili jeho základné princípy. Je to celé o slovách!
V realite nového stvorenia fungujeme práve cez slová. Takýto je duchovný princíp a ten v prvom rade
robí našu spásu možnú: „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“ (Rímskym 10:9 – 10).
Naša spása v Panstvo Ježiša sa aktivuje jedine vtedy ak dáme hlas našej viere (vokalizujeme vieru).
Spása je začiatok a spúšťač všetkého požehnania v Kristovi. Ak tento princíp pracuje pri spáse, potom bude
fungovať aj pri všetkom ostatnom v Kristovi.
Pretože Pán Ježiš hovoril Otcove slová aj v nich žil, počas svojej pozemskej misie predstavoval
absolútny úspech. V Jánovi 12:49 povedal „Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma
poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť.“ Židom 13:5 – 6 odkazuje na ten istý princíp. Píše sa tam „Vaše
správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani
nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí
človek?“
Predošlé riadky naznačujú ako má byť naše vyznania v súlade s Božím Slovom, pretože sme deti
Slova. Žijeme podľa slov. Rozpomeň si na Ježišovu reč z úvodu „Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a
pre svoje slová budeš odsúdený.“ Je to celé o tvojich slovách: správnych slovách vychádzajúcich z tvojich úst.
VYZNANIE
Cez moje zdravé a vierou naplnené slová si vytváram triumfálny život i požehnanú budúcnosť.
Formujem svoj život a budúcnosť pre zoradenie sa s Božím cieľom a mojím určením. Pevne a bez zaváhania
sa držím viery. Prehlasuje, ja žijem v dokonalom božskom zdraví, nadprirodzenej hojnosti, tvrvalom víťazstve
a tiež aj požehnaní, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Marek 11:23
1.ročný Biblický plán: Ján 16:17 – 33 & 1.Kronická 7 – 8
2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:1 – 10 & Príslovia 28
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NIČOHO SA NEBOJ
pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša
viera (1.Jánov 5:4).
Dnešným svetom plynie tak veľa negatívnych informácií, pričom do sŕdc ľudí nezakotvených
a neuzemnených v Slove to vštepuje a zasieva strach. Zaiste sa nachádzame v nebezpečných časoch, avšak
Pán Ježiš na to už upozornil v Lukášovi 21:25 – 26 pri opise znakov príznačných s koncom veku. Pri tej
udalosti povedal „A bude … na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia;
ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet ...“
Ježiš sa v Lukášovi 18:8 opýtal otázku hlbokého myšlienkového rázu: „ ... Ale keď príde Syn človeka,
či nájde vieru na zemi?“ Nezávisle od toho čo sa deje okolo teba, alebo aký je priebeh udalostí dnes vo svete,
tvojou úlohou je pevne držať svoju pozíciu vo viere.
Slovo v Efezským 6:16 uvádza „ ... Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky
ohnivé šípy tohto nešľachetníka.“ Vlastným štítom viery máš schopnosť neutralizovať VŠETKY (nielen
čiastočné) ohnivé šipy nepriateľa. Pán Ježiš už zničil skutky diabla (1.Jánov 3:8). Paralyzoval ho a tým pádom
zdemoloval jeho dielo. Satana a jeho démonov vystavil v pekle verejnému posmechu (Kolosenským 2:15).
Preto dnes satan a jeho mocnosti tmy patria pod naše nohy; tam je ich miesto. Naozaj sa nemáš čoho
obávať. Bez ohľadu na to čo sa deje okolo teba, rozprávaj Slovo vo viere.
MODLITBA
Moja viera je víťazstvo čo premáha chorobu, nemoc a infekcie. Božský život pôsobiaci vo mne ma robí
nadradeným a necitlivým ku každému druhu vírusu a infekcie. Kráčam v prevahe nad chorobou
a osľabujúcimi elementami tohto sveta, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:4; Kolosenským 2:15 (študijná Biblia); Rímskym 8:35 – 37
1.ročný Biblický plán: Ján 17:1 – 26 & 1.Kronická 9 – 10
2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:11 – 19 & Príslovia 29
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NADRADENÝ NAD CHOROBAMI A INFEKCIAMI
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými
jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a KEBY VYPILI NIEČO SMRTONOSTNÉ, neuškodí im; na chorých
budú klásť ruky a tí budú zdraví (Marek 16:17- 18).
Horeuvedený verš je naozaj mimoriadny, odkedy zjavuje čosi neobyčajné o tebe ako kresťanovi –
novom stvorení. Ty sám máš nádvládu nad chorobami, neduhmi a slabosťami. Nachádza sa v tebe život aký
nemožno infikovať žiadnym choroboplodným vírusom. Nemôžeš prísť na tvoje otrávenie z jedu ani zničenie.
Bez ohľadu čo ti bolo povedané, aký vírus sa dostal do tvojho systému, nič z toho nebude mať nad
tebou moc. Ježiš povedal v Lukášovi 10:19 „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj
moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Buď je to pravda, alebo lož a vďaka Bohu za
túto pravda!
Mal by si žiť s vedomím toho ako si účastníkom na božskej prirodzenosti. Nesadaj do rovnakého
kočiara s tými čo sú znepokojení a vyplašení zo šírenia infekčných chorôb. Pamätaj si, život v tebe je
nadprirodzený a to znamená ako nie je udržiavaný krvou. ale Božím Duchom čo žije v tvojom vnútri: „A ak
prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj
vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“ (Rímskym 8:11).
Predchádzajúci verš nepredstavuje žiaden sľub, ale živú realitu tejto chvíle, teraz ako Duch Svätý žije
v tebe. On prináša život do tvojho fyzického tela. Možno popritom ako čítaš tento článok si dostal lekársku
diagnózu o neliečiteľnej chorobe. Prehlasuj Slovo až pokým nadprirodzený život pôsobiaci v tebe nezíska
prevahu. S vierou vo svojom srdci pokračuj s prehlásením „Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych je
vo mne a teraz oživuje moje fyzické telo. Mám v sebe samotný život Boha a tento život dokáže zničiť chorobu
a vírus. Kráčam v dokonalom božskom zdraví. Odmietam byť chorý!“
Kresťania ako ľudia vyšli (von) zo smrti a preto sú odlišného druhu (rasy). Biblia uvádza „ ... Ale vy
ste vyvolená generácia ...“ (1.Petrov 2:9 ang KJV). Slovo „generácia“ je rovnakého rázu ako „rasa.“ Ty si
špeciálny druh, nadradený voči diablovi, chorobe, vírusu a každej inej veci od diabla.
Vo sfére ducha preber kontrolu nad svojim životom a podmaň si vlastný svet i prostredie. Dokonca aj
teraz, prehlás ako cez Slovo a podľa Ducha víťazne žiješ nad chorobu, nemocou a smrťou. Aleluja!
MODLITBA
Kráčam vo víťazstve a prevahe nad satanom, svetom i jeho systémom. Ďakujem Otče, za tvoj božský
život pôsobiaci vo mne. Duchom Svätým a mocu tvojho Slova triumfálne žijem nad chorobami, neduhmi
a infekciami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Petrov 1:4; Rímskym 8:10 – 11 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Ján 18:1 – 27 & 1.Kronická 11 – 13
2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:20 – 28 & Príslovia 30
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POTVRĎ JEHO PRAVDU
Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my
veríme, a preto aj hovoríme (2.Korintským 4:13).
2.Timotevi 3:1 pripomína ako v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Napriek týmto
varovaniam, nám Rímskym 8:35 – 37 dáva poznať ako cez obdobie prenasledovania, tiesne, hladu,
nebezpečenstva a pandémie – charkteristických znamení konca veku, ty sa nemáš čoho obávať. Hlavný dôvod
je ten, že ty si viac ako premožiteľ: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie
alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? ... Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si
nás zamiloval“ (Rímskym 8:35 – 37).
To čo potrebuješ je držať sa Božieho Slova; poznať a mať ho vo svojom vedomí a tak budeš schopný
zriadiť Slovo hovorenou rečou. Moc spočíva v potvrdení. Napríklad Písmo uvádza „Nijaká zbraň, zhotovená
proti tebe, nebude úspešná“ (Izaiáš 54:17). Ježiš v Lukášovi 10:19 povedal „Nič na svete vám neuškodí.“
Potom v Jánovi 16:33 takisto riekol „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte
súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.” Uver týmto pravdám a potvrď ich.
Ježiš nepremohol svet sám pre seba, ale urobil tak pre teba. On prekonal svet, každé zlo, tmu i
nagatívne vplyvy s ňou spojené a zároveň ti dal víťazstvo. Teraz od teba očakáva ako ustanovíš a zachováš
toto isté víťazstvo vo svojom srdci pomocou vyznaní naplnených vo viere.
Ježiš v Markovi 11:23 hovorí „ ... 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.” Božie Slovo na tvojom jazyku
predstavuje kreatívnu moc. Chváľme Boha!
VYZNANIE
Prehlasujem ako je môj život na slávu a nádheru. Na mojom chodníku je život, úspech, víťazstvo a
zdravie. Modlím sa za Božích ľudí všade vo svete, obzvlášť za chorých a tých sužovaných, aby uzdravujúca
Božia moc pracovala cez nich a ich zdravie bolo tak zdokonalené v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Filomenov 1:6; Príslovia 18:21
1.ročný Biblický plan: Ján 18:28 – 19:1 – 16 & 1.Kronická 14 - 16
2.ročný Biblický plan: 1.Korintským 15:29 – 39 & Príslovia 31
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TY AKO NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ JEHO AGENDY
Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba! (1.Korintským 3:9).
Jedna z provoradých vecí pre teba v živote musí byť zohranie aktívnej účasti na Božej agende. Tým sa
myslí propaganda evanjelia a vidieť ako poznanie spásy pokryje zem tak ako voda pokrýva moria. Práve to by
sa malo stať tvojou hnacou silou a účelom pre všetko čo robíš.
Dôvod prečo podnikáš, alebo pracuješ v tej firme či organizácii jen ten, aby ťa Boh mohol použiť
v „kočiari“ na transformovanie životov a bol tak požehnaním v tvojom svete. Taký je tvoj hlavný účel
existencie tu na zemi. Inakšie by ťa Pán po znovuzrodený okamžite zobral do neba. On ťa však nechal na
zemi, aby si konal na Jeho účel, čím sa myslí zobrať posolstvo evanjelia k iným ľuďom, zatiaľ čo ty sám
rozvíjaš svoj charakter a duchovné chápanie.
Odkedy je z teba Boží partner pri šírení dobrého posolstva Jeho spásonosnej moci po svete, snaž sa
mať plán pre evanjelium. Ty si Jeho spolupracovník (1.Korintským 3:9). Práve do našej dôvery je zverené
zobrať evanjelium do sveta. Pohnalo to Pavla povedať „ ... to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som
nekázal evanjelium” (1.Korintským 9:16).
Ty si ambasádor Krista, Jeho služobník zmierenia (2.Korintským 5:19). Nažívaj s vedomím „musím
získavať duše a meniť životy vo svete.“ Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za Kristove evanjelium, ktoré ma požehnalo i obohatilo. Som vďačný za
privilégium byť povolaný do partnerstva s tebou a tak vyniesť ľudí von z temnoty a priniesť ich do úžasnej
slobody synov Božích. Som oddaný voči službe evanjelia a zároveň vďačný ako si rozhojnil pre mňa každú
milosť byť účinný pri šírení evanjelia v mojom svete aj mimo neho, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 6:33; 1.Korintským 9:16 – 17; 2.Korintským 5:18 – 20
1.ročný Biblický plán: Ján 19:17 – 42 & 1.Kronická 17 – 19
2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:40 – 49 & Kazateľ 1 – 2
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UHASIL TVOJ SMÄD
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj (Ján 6:55).
Niektorí ľudia zakaždým nariekajú k Bohu s prosobu aby „uhasil ich smäd“ a čerstvo ich naplnil. Zdá
sa, že nesprávne porozumeli Ježišovým slovám v Jánovi 7:37 kde povedal „V posledný veľký deň slávností
stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa.“ Neznamená to ísť za Ježišom, zakaždým
ako si smädný po Bohu.
Rovnako sa nedaj zmiasť s tým čo napísal Duch cez Pavla v 1.Korintským 10:4 hovoriac „a všetci pili
ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus.“ V Starom
Zákone pili vodu zo skaly a tou skalou bol Kristus. Dnes nepotrebuješ „chodiť“ piť k Ježišovi; ty si v Ňom
a On je v tebe! Ježiš povedal „Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa“ (Ján
7:38).
Čo mal tým na mysli keď povedal „rieky živej vody“? Verš 39 to vysvetľuje. Hovorí sa tam „A to
povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch Svätý totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš
nebol ešte oslávený.“ Tá voda je Duch Svätý. 1.Korintským 12:13 uvádza „Veď aj my všetci v jednom Duchu
sme boli pokrstení v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení
jedným Duchom.“ Inými slovami, keď si prijal Ducha Svätého, napil si sa z Ducha. On uhasil tvoj smäd!
Ak si myslíme, že máme smäd nezačneme nariekať k Bohu a pýtať si naplnenie; seba samých
naplníme s Duchom pričom Slovo nám ukazuje ten spôsob: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť,
ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach (piesne
duchov; spievaním v duchu) spievajte a plesajte Pánovi srdcom“ (Efezským 5:18 – 19). Tu vidíš spôsob ako
byť neustále naplnený a nasiaknutý v Duchu Svätom! Slúžením (slúžíš sám sebe) v duchu – spievaním
a plesaním vo svojom srdci k Pánovi. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za dar vzácneho Ducha Svätého s ktorým som stále naplnený. Práve cez Neho
som zakaždým občerstvený. Z môjho vnútra tečú prúdy živej vody prinášajúce život a výživu do všetkého čo je
so mňou spojené, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 4:14; 1.Korintským 14:14 – 15; Efezským 5:18 – 19 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Ján 20:1 – 18 & 1.Kronická 20 – 22
2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:50 – 58 & Kazateľ 3 – 4
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PREKVITAŤ CEZ SLOVÁ
Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život (Ján 6:63 SEB).
Počas rokov mnohí vedci experimentovali so slovami v snahe pochopiť účinok aký tieto majú na
naturálne veci. Istý výskumník vypestoval v identických podmienkach dve rastliny toho istého druhu.
Následne sa rozhodol hovoriť slová lásky a nehy k jednej z nich, zatiaľ čo k druhej rastline adresoval slová
nenávisti a osočovania.
Každý deň podrobil obe rastliny pravidelnej spŕške slov pričom za pár týždňov si všimol ako rastlina
ku ktorej pekne hovoril začala bujnieť, zatiaľ čo tá druhá sa zmenila na útlu. Pokračoval s aplikovaním
rovnakého vzorca slov. Nakoniec rastlina prímajúca pozitívne slová sa rozkvitla, zatiaľ čo tá druha zasypaná
deň čo deň negatívnymi slovami postupne zvädla.
Pokiaľ máš mať úžasný život ako Hospodin pre teba naplánoval, musíš sa naučiť rozprávať tie správne
slová. Tvoje slová určia či budeš prekvitať, alebo upadneš, či budeš alebo nebudeš žiť. Bol si stvorený na
obraz a podobu Boha; to znamená vypadáť ako On a fungovať ako On. Ako platí v prípade Hospodina, aj
tvoje slová sú duch a nesú život; produkujú posolstvo, ktoré slová komunikujú a zdieľajú.
Celé stvorenstvo reaguje na hovorené slová. Ak by napríklad došlo k spáleniu celej knihy, neznamená
to zánik jej existencie. Jednoducho dôjde na tramsformovanie z zhustenej do viac uvoľnenej formy. Hoci už
viac nie je viditeľná optickým zrakom, jej častice stále existujú so špecifickými zvukovými kódmi. Ak by si
cez vlastné slová dokázal uvolniť príslušné kódy, môžeš zdanilovo stratené častice povolať naspäť a ten
materiál znovu priviesť do zhustnutej, hmatateľnej formy.
Teraz už vieš, že môžeš rozprávať k čomukoľvek a nezáleží pritom v akom štádiu umŕtvenia sa
konkrétna vec či situácia nachádza. Slovami dokážeš navodiť život a prekvitanie. Odkedy je tvoj život
výsledkom vlastných hovorených slov, dokážeš rásť zo slávy do slávy a čím ďalej viac prekvitať cez slová aké
hovoríš.
MODLITBA
Moje srdce je neprebádaný rezervoár ctihodných, pôvabných, milých, excelentných a chvályhodných
vecí, ktoré vynášam von cez moje slová. Prehlasujem, že prekvitám ako palma. Som dôstojný, užitočný,
plodný, vznešený, stabilný, trvácny a neporušiteľný. Na mojom chodníku sa nachádza život, posun napred,
víťazstvo a bohatstvo, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21 (štúdijná Biblia); Žalm 34:12 – 13 (štúdijná Biblia); Žalm 92:12 – 15
1.ročný Biblický plán: Ján 20:19 – 31 & 1.Kronická 23 – 25
2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 16:1 – 12 & Kazateľ 5 – 6
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POZOR NA SVETSKÉHO DUCHA
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi (1.Jánov 2:15).
Mnoho kresťanov ani len netuší o existencii istého ducha o ktorom sa zmieňuje Biblia v 1.Korintským
2:12: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej
dostali“ ; hovorím o „duchu sveta.“ Tento duch je zodpovedný za svetský a prirodzený život medzi kresťanmi
pričom sa snaží určovať trendy, hlavne tie vo svete.
Ak si Kresťania nedájú pozor, môžu sa nájsť unesení v prúde svetských trendov. To konkrétne
znamená: čo svet hovorí; ako svet robí veci, neuvedomujúc si pritom, že sa nechali strhnúť takýmto svetským
duchom. Samozrejme ako veriaci dokážeme použiť určité prirodzené veci sveta bez potreby nasledovať to čo
Biblia nazýva „ hynúce spôsoby tohto sveta“ (1.Korintským 7:31).
Spôsoby (chovanie sa) tohto sveta odkazujú na myslenie prirodzeného sveta, ktoré je v područí
svetského ducha. Pamätaj, satan je označený za boha dnešného svetského systému. Náš úvodný verš je
obsahom veľmi výstižný „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete...“. Odmietni byť kontrolovaný, alebo
ovplyvnený systémom tohto súčasného sveta. Ježiš povedal: vy ste vo svete, ale nie ste z neho. Aleluja!
Dnes, vidíme niektorých ľudí v odchýlke; sú znovuzrodení, no zároveň sa nechali premohnúť svetom.
Inými slovami, nemajú motív evanjelia. Tvoja motivácia v živote by mala byť a musí byť Ježiš Kristus a účel
pre aký zomrel. Neostaň zameraný na dočasné veci upadajúceho sveta, lebo žiaden z takzvaných „trendov“ ti
nedokáže poskytnúť skutočnú radosť.
Pavol v Galatským 6:14 povedal „Ale, Bože, chráň, aby som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom
nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu.“ Takýto postoj musíš zastávať.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za trvalé prebývanie Ducha Svätého, ktorým navigujem svoju cestu naprieč
životom. Odmietam byť stiahnutý duchom sveta, lebo ja sa nedám zlákať správaním ani trendami tohto sveta.
Pochádzam z hora a moja myseľ je upriamená na veciach tam hore, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 1:10; Ján 15:19; Rímskym 8:5 – 6
1.ročný Biblický plán: Ján 21:1 – 25 & 1.Kronická 26 – 29
2.ročný Biblický plán: 1.Korintskýn 16:13 – 14 & Kazateľ 7 – 8
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ROZOZNAJ V SEBE KRISTA
Modlím sa, aby cez vieru si Kristus urobil domov vo vašich srdciach; mali ste hlboké korene a pevné
základy v láske a tak boli mocní chopiť sa myšlienky (Efezským 3:17 ang WNT).
Niektorí kresťania, výsledkom neznalosti Slova, spievajú piesne nesúladné s Novým Zákonom. Ako
príklad môžeme uviesť „Duchu Svätý padni čerstvo na mňa.“ Spievať niečo podobné nedáva žiaden zmysel,
pretože Duch Svätý žije v tebe. Keďže sa nenachádza v nebi, odkiaľ by potom mal „padať“?
Pri spievaní chváľ je ľahké nechať sa uniesť emóciami i plačom, mysliac si, že ide o požehnanie.
Pravda je však taká, že z podobných piesní ako sme videli hore neplynie požehnanie. Skôr naopak, takéto
texty piesní vytvárajú určitý druh neviery, ktorý ide ťažko vylieči, výsledkom čoho viera slabne a stáva sa
menej a menej efektívna.
Ako sa kresťan môže pýtať Ducha Svätého na nové zostúpenie ak je Duch Svätý s nami a navždy
v nás? Ježiš povedal „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky” (Ján 14:16).
Odo dňa Jeho príchodu na deň Turíc, Duch Svätý nás nikdy neopustil ani sa nevrátil späť do neba. Pre telo
Kristovo Je naozaj bolestivé vidieť Božie deti hľadať to čo už majú.
Máme možnosť vidieť spojitosť s tým čo sa modlil apoštol Pavol v dnešnom úvodnom verši: „Aby
Kristus vo viere prebýval vo vašich srdciach...“ Možno sa čuduješ „Neprebýval Kristus predsa v ich
srdciach?“ Všimni si nepovedal „v našich srdciach“ čo naznačuje, že sa modlil za duchovne nedospelých
v Kristovi.
Takto sa modlíme za mladých obrátencov, ktorí ešte nerozoznali v sebe prebývajúceho Krista. Smutné
je ako mnohí, vrátane tých čo sú kresťania už dlhý čas, dnes ešte stále potrebujú modlitbu a to len preto, že
nerozoznali v sebe prebývajúceho Krista. Stále hľadajú toho, ktorý je priamo v ich vnútri. Túžia, aby niečo
dorazilo z neba; pritom všetko za čo prosia im už bolo udelené (2.Petrov 1:3). Kolosenským 1:27 hovorí
„Kristus v tebe, nádej slávy.“ Uznaj Ho v sebe. Aleluja!
VYZNANIE
Kristus je udomácnený a usadený v mojom srdci vo viere a teraz vo mne žije. Všetko o Kristovi sídli v
mojom duchu. Žijem nadprirodzený život úplne prirodzene, pretože Krista mám v sebe. Odkedy sa v mojom
srdci nachádza vedomie o Jeho svetle, už viac nekráčam v tme. Som uvedený na chodník spravodlivosti, kde
naplním svoje určenie v Pánovi. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 3:17 – 19 (študijná Biblia); Kolosenským 1:26 – 27; 2.Korintským 6:16
1.ročný Biblický plán: Skutky 1:1 – 26 & 2.Kronická 1 – 4
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1:1 – 11 & Kazateľ 9 – 10
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ÚSPECH V TVOJOM DUCHU
So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život (Príslovia 4:23).
Slovo je naozaj dôležité. Je to práve Slovo s čím vybuduješ svoj život, posilníš svojho ducha a vytvoríš
reálny úspech v sebe samom, odkedy úspech začína najskôr v ľudskom duchu. Ak to máš v sebe, potom
žiadna okolnosť to nedokáže od teba zobrať. Ale ak to nemáš v sebe, tvoj život bude závisieť na udalostiach
a náhodný úspech nie je ten skutočný úspech.
Deje sa to príliš veľa ľuďom. Ich životy závisia od toho ako dobre sa darí ekonomike domácej krajiny,
ich osobným financiám, v zamestnaní, podnikaní a podobne. A tak vidíme veľa ľudí behovať naokolo,
hľadajúc akési zelenšie pastviny. Tvoj život by nemal tak vypdať. Úspech je už prirodzený v tvojom duchu.
Ako Abrahámov potomok vedz, že tvoja životná cesta má ísť len jedným smerom: hore a dopredu.
Tvoj úspech je nezávislý od okolností, pretože tak ho stanovil Hospodin. On sám je nezávislý na
okolnostiach. Ty si bol predsa stvorený na Boží obraz a podobu. Prirodzenosť akú nám Boh venoval je o vždy
narastajúcej sláve a veľkosti; zakaždým ísť napred. Tým smerom potrebuješ myslieť; inak skončíš ako každý
iný koho život je závislý na okolnostiach a stále sa modlí, aby veci dobre dopadli.
Božie dieťa, ktoré rozumie Slovu žije inak. Ty dokážeš čerpať úspech zo svojho vnútra. Biblia hovorí
ako z tvojho srdca prúdi (vyteká) život (Príslovia 4:23). Pán Ježiš v Matúšovi 12:35 povedal „Dobrý človek
vynáša dobré z dobrého pokladu …” Úspech a všetky dobré veci života sú v tebe; vynes ich von zo seba.
VYZNANIE
Ten Väčší žije vo mne! Môj duch je prebudený a horí túžbou žiť nezávisle od okolností. Vynáša do
sveta dobré veci bez ohľadu na situáciu okolo mňa. Božie Slovo v mojom duchu má schopnosť v každom čase
a na každom mieste stvoriť bohatstvo, prosperitu a úspech! Aleluja!
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Józua 1:8
1.ročný Biblický plán: Skutky 2:1 – 21 & 2.Kronická 5 – 7
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1:12 – 24 & Kazateľ 11 – 12
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DUCH SVÄTÝ: BOH (PRACUJÚCI) V TEBE
Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba,
ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky (Ján 14:10).
Duch Svätý je aktívny agent Božstva; On je Božia moc vykonávajúca skutky Božie. Človek bol
stvorený a sformovaný Duchom Svätým. Všetko čo Boh robí mimo svojho trónu je vykonané Duchom
Svätým. Bez Ducha Svätého nič nefunguje, pretože bez Neho nie je život.
V dňoch svojej pozemskej služby nespravil Pán Ježiš nič bez Ducha Svätého. V našom úvodnom verši
identifikuje Ducha Svätého ako Otca, ktorý v Ňom prebýval a vykonával tie činy. To je podstatný fakt, ktorý
potrebuješ ako kresťan vo svojom živote rozoznať.
Duch Svätý prítomný v tvojom osobnom živote znamená kľúč k absolútnemu a nadprirodzenému
úspechu. Ako zjavuje Písmo, ani jeden kto s Ním kráčal nebol nikdy porazený; inak povedané nezlyhali.
Každý kto prijal Ducha Svätého získal nadvládu a stal sa šampiónom. Dnes, vela ľudí v Cirkvi potrebuje
zaiste poznať kto je Duch Svätý a rovnako i Jeho službu v ich životoch. On je sám o sebe Boh.
Ak máš napríklad vo svojom miestnom zbore vykonať pre Pána akúkoľvek úlohu, vedz pokiaľ to
nespravíš mocou Ducha, nebude to mať účinok. Už chápeš Pavlove poddanie sa v Kolosenským 1:29 kde
opisuje totálnu závislosť na sile Ducha pre efektívne dielo služby. Pri tej príležitosti povedal „A ja sa o to aj
namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.” Pre každého jedného z nás by to malo byť a
musí byť rovnaké.
Biblia sa zmieňuje „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú
vôľu” (Filipským 2:13); to je odkaz na Ducha Svätého. Bez Ducha Svätého nemôžeš vykonávať Božiu prácu,
dokonca ani žiť kresťanský život. Zachariáš 4:6 hovorí „ ... Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím
Duchom - hovorí Hospodin.” Z rovnakého dôvodu nás Pán chce mať neustále naplnených s Duchom Svätým
(Efezským 5:18). Duch Svätý je Boh pracujúci v tebe, buduje teba a zároveň buduje iných cez teba.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za dar Ducha Svätého, ktorý prišiel natrvalo bývať do útrob môjho srdca. Pri
všektom čo robím, rozoznávam Ducha Svätého ako môjho Pomocníka, Tešiteľa, Radcu, Príhovorcu, Advokáta,
Posiľňovateľa a Jedného kto stojí za mňou. Úplne závisím na Jeho sile. Naplno ťažím z výhod božskej
schopnosti Ducha Svätého, Jeho sily a múdrosti prítomnej vo mne pre naplnenie môjho účelu, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:5 (študijná Biblia); Ján 14:16 (študijná Biblia); Filipským 2:13 (študijná
Biblia)
1.ročný Biblický plan: Skutky 2:22 – 47 & 2.Kronická 8 – 11
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 2:1 – 7 & Veľpieseň Šalamúnova 1 – 2
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RECEPT NA RADOSTNÝ ŽIVOT
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí,
nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň (1.Petrov 3:10 – 11).
Boží plán pre teba je žiť každý deň úžasný život, plný radosti a nadšenia bez ohľadu čo sa deje
naokolo. K tomu, aby si takto žil je potrebné Slovo. Božie Slovo zjavuje fundamentálne princípy, pri
nasledovaní ktorých spoznáš naplnený život zameraný na Boha.
Tak napríklad náš úvodný verš je veľmi poučný s ohľadom ako mať blažený život. Anglický TLB
preklad to podáva nasledovne „Pokiaľ chceš mať veselý, dobrý život tak kontroluj svoj jazyk a stráž si ústa od
hovorenia lží. Odvráť sa od zla a rob dobro. Snaž sa o pokoj v živote hoc by si za ním musel utekať, chytiť ho
a držať v rukách“ (1.Petrov 3:10 – 11).
Napomenutie je jasné: chceš úžasný život? Záleží len na tebe! Vystrýhaj sa zlu a čin dobro; so
všetkými ľuďmi nažívaj mierumilovne. Praktizuj to. Boh ti dáva recept na úspešný život, naplnený radosťou
a dobrými vecami.
Ak budeš žiť podľa Slova, tvoj život bude prekrásny, naplňujúci, inšpiratívny a dokonalý zároveň.
Jeho Slovo je tak jednoduché, no zároveň má moc stvoriť čo hovorí. Ide o návod ako narábať so životom; je to
svetlo čo ťa vedie do spravodlivosti, slávy a víťazstva. 1.Tesalonickým 5:16 hovorí „Stále sa radujte.”
Uplatni to vo svojom živote. Zakaždým buď plný radosti, lebo radosť Pánova je tvoja posila.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za udelenie mi tak prekrásneho, nadprirodzeného, vzrušujúceho, napĺňajúceho,
výnimočného a prvotriedneho života; je to nádherný život z ktorého vyžaruje radosť, dokonalosť i pokoj.
Nehľadiac na protikladné okolnosti, vo svojom vnútri dokážem vždy nabudiť radosť. Tvoja sláva, milosť
a spravodlivosť sú vo mne prejavené a viditeľné, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 14:17; Nehemiáš 8:10 (študijná Biblia); 1.Petrov 1:8
1.ročný Biblický plán: Skutky 3:1 – 26 & 2.Kronická 12 – 15
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 2:8 – 17 & Veľpieseň Šalamúnova 3 – 4
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PEVNE SA DRŽ SLOVA ŽIVOTA
Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny
uprostred zvráteného a skazeného pokolenia. Uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. Držte sa
slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne
(Filipským 2:14 – 16).
Dôraz v úvodnom čítaní je na úvod verša 16 kde sa píše: „Držte sa slova života“ s významom
prezentovať Ježiša vo svete. On je živé, stelesnené Slovo a On je život. Pritom ako rozjímaš na Jeho Slove
a žiješ s ním každý deň, tvoj život bude kontinuálne odrážať Ježiša.
2.Korintským 3:18 uvádza „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď
Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.” Ako nazeráš do Božieho zrkadla (Jeho Slova),
odkiaľ vyžaruje nádhera Krista, zároveň dochádza k tvojej premene na rovnaký obraz slávy aký si zhliadol v
Slove. Potom objavíš ako nie si slabý, trápiaci sa človek za akého si sa doteraz pokladal; nie si naplnený
strachom, pomstichtivý či arogantný ako ťa možno iní opísali. Ty si Božia sláva. Kristus je tvoja nádhera,
múdrosť a spravodlivosť. Predstavuješ žiaru Jeho slávy tak ako On (Ježiš Kristus) je žiarou Otcovej slávy.
Pamätaj ako je On, tak si aj ty na tomto svete (1.Jánov 4:17).
Preto je dôležité meditovať na Slove. Slovo odhaľuje tvoj pôvod, identitu a dedičstvo v Kristovi. Urob
štúdium Slova svojou pravidelnou rutinou, ktorú neberieš z ľahka. Štúdium Slova vybuduje tvoju vieru a
pomôže ti narastať v milosti i poznaní Ježiša Krista.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za schopnosť vidieť úžasnú pravdu tvojho Slova. Ako meditujem na Slove,
dochádza k mojej premene na ten istý obraz slávy. Pred mojím svetom vyjadrujem tvoju spravodlivosť,
dobrotu, prvotriednosť, slávu, milosť a silu. Kráčam v realite môjho dedičstva, autority a schopnosti
v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:18 (študijná Biblia); Jakub 1:25; 1.Timoteovi 4:15
1.ročný Biblický plán: Skutky 4:1 – 31 & 2.Kronická 16 – 19
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 3:1 – 10 & Veľpieseň Šalamúnova 5 – 6
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BUĎ DOBRE NALADENÝ
Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale ostaňte povzbudení a
naplnení radosťou, ja som premohol svet! (Ján 16:33 ang KJV).
Predstav si ako počas letu lietadlom nastane turbelencia a ty začneš mať strach. Zakrátko sa ozve
hlásenie od kapitána „Chceme vás informovať o turbulencii v akej sme sa momentálne ocitli, netraba sa ale
ničoho báť. Pohodlne sa nateraz usaďte, všetko je v poriadku.“ Určite pocítiš okamžitý kľud, všetka starosť sa
razom pominie. Prečo? Kapitán práve oznámil ako počas preletu turbulenciou bude všetko v poriadku!
Podobné uistenie máme od Ježiša v našom úvodnom verši, kde riekol „ ... ostaňte povzbudení a
naplnení radosťou.” Aké sú to mocné, utešujúce a pozdvihujúce slová zároveň! V centre všetkých skúšok,
pokušenia, ťažkostí; v jadre prenasledovania a nenávisti, Pán chce od teba ostať povzbudený, pretože všetko
bude v poriadku. Nech už prechádzaš cez čokoľvek, nikdy nedovoľ, aby výsledkom bol smútok či málo
radosti. V Kristovi Ježišovi je z teba víťaz.
Hoci sa nemusí zdať ako veci idú tým správnym smerom, ostaň kľudný. Slovo nám pripomína „Bratia
moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania” (Jakub 1:2). Problematická
situácia je na tvoje povýšenie a svedectvo. Odkedy spoločne s Kristom sedíme na mieste slávy a prevahy,
žijeme a pozeráme z vrchu kopca. Preto keď si vystavený stresujúcim situáciam či turbulentným chvíľam, ži
nad tým všetkým.
Kristus z nás spravil pánov okolností. Teraz od teba očakáva ako preukážeš neobyčajnú odvahu pri
naplnení Jeho sna v tvojom osobnom živote. Filipským 4:6 ang KJV hovorí „Nebuďte ničím znepokojení ...“
Nezáleží na tom čo sa deje; nestrácaj chladnú hlavu! Predsa už bolo o tebe napísané ako si zvíťazil: „Pretože
všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera” (1.Jánov
5:4). Hlavu hore, tvoja budúcnosť je väčšia ako tvoja minulosť. Chválme Boha!
VYZNANIE
Boh ma oddelil od sveta a dal mi život prechádzajúci až za tento svet; ide o život viery a víťazstva cez
Slovo. Nažívam víťazne a triumfujem nad chorobou, infekciou, infláciou a terorom. Som viac ako premožiteľ,
lebo väčší je ten, ktorý je vo mne ako ten čo je svete. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 16:33 (štúdijná Biblia); Žalm 31:24; Izaiáš 60:1 – 2
1.ročný Biblický plán: Skutky 4:32 – 5:1 – 11 & 2.Kronická 20 – 22
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 3:11 – 18 & Veľpieseň Šalamúnova 7 – 8
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UŽ JE TERAZ V TEBE
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! (Ján

10:10).
Tak isto ako Boh neprisľúbil novému stvoreniu dokonalé božské zdravie, prosperitu, odpustenie,
ospravedlnenie, posvätenie či spravodlivosť, ani večný život nepredstavuje prísľub! Večný život neznamená
byť v nebi prípadne život čo prijmeš po príchode do neba; večný život je už teraz v tebe.
Ježiš by nikdy nepotreboval prísť ak všetko ohľadne večného života má byť sústredené na odchod
do neba. Koniec koncov, Enok odišiel do neba ešte skôr ako prišiel Ježiš (1.Mojžišova 5:24). Rovnako platí aj
to čo povedal Ježiš - Boh nie je Boh mŕtvych, ale živých. On je nazvaný Boh Abraháma, Izáka a Jákoba (čítaj
Lukáš 20:37 – 38) čo naznačuje, že Abrahám, Izák i Jákob sú nažive a sú v nebi.
Dokonca i Eliáš bol vzatý do neba ohnivým kočom (2.Kráľ 2:11) a nepotreboval k tomu príchod
Ježiša. To len dokazuje, že hlavnou myšlienkou večného života nie je pobyt v nebi. Ježiš neprišiel preto, aby
nám poskytol čosi čo už bolo inak dostupné. On prišiel zjaviť život, ktorý Boh zasľúbil ešte pred začiatkom
sveta. Boží plán pre človeka bol v tom, aby človek mohol žiť ako Boh, teda na Jeho obraz, žiť ako
Hospodinov odraz na tomto svete. Človek, ale ako vieme pre priestupok Adama, vybočil od Božieho plánu.
Skrz Ježiša Krista máme k dispozícii večný život – život a prirodzenosť Boha sú dostupné pre každého
kto v Neho uverí. Jestvuje niekoľko druhov života - živočíšny, rastlinný, ľudský život a potom Boží život,
ktorý obdržíš pri svojom znovuzrodení. O tomto živote hovoril Ježiš v našom úvodnom verši. Jedná sa o
bezúhonný a nezničiteľný život.
Tento večný život teraz všetko o tebe kontroluje; oživuje tvoje fyzické telo. Naviac dokáže v tvojom
tele zničiť chorobu, vírus, infekciu a všetko čo nemá pôvod u Boha. Aleluja!
VYZNANIE
V Kristovi teraz vlastním večný život. V mojom duchu prebýva neblednúci, neporušiteľný, nezničiteľný
a skaze nepodliehajúci život. Bol som prenesený z ľudskosti do večnosti. Patrí mi prevaha nad smrťou,
chorobou, nemocou, infekciou, úpadkom, nedostatkom a každým jedným zárodkom tmy tohto sveta.
Rozšírené štúdium: Ján 3:16; Ján 10:27 – 28; 1.Jánov 5:11 – 13
1.ročný Biblický plán: Skutky 5:12 – 42 & 2.Kronická 23 – 25
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 4:1 – 6 & Izaiáš 1
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JEHO INŠTRUKCIE ROBIA Z TEBA VEĽKÉHO
Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním
(1.Mojžišova 12:2).
Po prijatí Božieho Slova, Hospodin očakáva od nás podľa neho aj žiť. V Písme nachádzame slová
odkrývajúce princípy života, respektíve presné inštrukcie od Boha a práve toho sa potrebujeme chopiť.
Podobné slová potrebujeme zobrať seriózne vážne a žiť podľa nich. Jeho inštrukcie z nás robia veľkých.
Pre tých, ktorí nenasledujú Božie Slovo, ale radšej volia ľudskú múdrosť a vlastnú inteligenciu sa život
stane problematický labyrint zmätku. Ako príklad uveďme Izákov zážitok v 1.Mojžišove 26, kde dostal pokyn
od Pána neopustiť vlastný kraj po rozšírení hladomoru a nevydať sa do Egypta. Ľudia, v tom čase migrovali
do Egypta v snahe nájsť zelenšie lúky a tak celkom dávalo zmysel (ľudsky uvažujúc), aby aj Izák opustil
Gerár a hľadal útočisko v Egypte.
Pán mu však dal nasledovné inštrukcie „ ... ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine
ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak
splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi” (1.Mojžišova 26:2 – 3). Izák nasledoval pokyn od
Pána a výsledok je pre nás zaznamenaný v 1.Mojžišovej 26:12 – 13: tak sa vzmohol a vzmáhal sa vždy

viac a viac, až kým veľmi nezbohatol takže mu Filištínci závideli, v tom istom kraji pustušenom
hladomorom.
S ohľadom na svoj život nasleduj vedenie Božieho Ducha. Niet inej cesty ako sa stať veľký a
úspešný okrem nasledovania Božieho plánu, Jeho pokynov, vôle a účelu pre tvoj život. Nezáleží
pod akým tlakom si sa ocitol, stačí ak pre získanie odpovede sa poddáš Duchu. Nerob impulzívne
rozhodnutia čo zaiste zhoršia celú situáciu. Konzultuj a dôveruj Jemu pre nasmerovanie.
Duch Svätý má a pozná plán pre veľké veci týkajúc sa teba. Tvoja veľkosť je Jeho plán a
myšlienka. Veď povedal Abrahámovi „ … Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno
zvelebím, tak sa staneš požehnaním.” (1.Mojžišova 12:2). Nikdy sa nedomnievaj, že tvoja veľkosť závisí na
vlastných skutkoch, alebo niekom inom. Odkedy nasleduješ Božie príkazy a napĺňaš Jeho účel pre svoj život,
v tebe ako Abrahámovom potomkovi, niečo veľké a povšimnuteľné už funguje.
VYZNANIE
Ako potomok Abraháma s milosťou pre veľké veci a pomazaním ostávam plodný a zároveň
aj produktívny v každom dobrom diele. Bolo mi určené prosperovať a nažívať v sláve. Preto žijem nádherný
život, napĺňam svoj účel a budúcnosť v Kristovi. Mocou Slova i schopnosťou Ducha Svätého sa veľké veci dejú
pre mňa aj cez mňa, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 26:12 – 13; Galatským 3:29; Príslovia 4:13
1.ročný Biblický plán: Skutky 6:1 – 15 & 2.Kronická 26 – 28
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 4:7 – 18 & Izaiáš 2
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JAZYKY A INTERPRETÁCIA
Preto, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať (1.Korintským 14:13).
Veľa rokov dozadu, ešte ako mladý kresťan, som sa raz pripravoval spolu s mojimi kamarátmi na
zorganizovanie cirkevného zhromaždenia. Často sme sa stretávali za účelom spoločnej modlitby a pôstu
pričom tieto momenty boli doprevádzané prorockými slovami. Jeden deň som dorazil o niečo skôr ako
ostatní. Počas modlitby som hovoril v jazykoch. Začal som mať intuíciu ako v Duchu hovorím veci, ktoré mali
dočinenie s pripravovaným zhromaždením, avšak slová vychádzali von v jazykoch a ja som nemal pre ne
žiaden výklad. Ani jeden z mojich kamarátov s darom interpretácie jazykov tam nebol prítomný.
Pokračoval som hovorením v jazykoch pričom stále bol vo mne pocit akéhosi silného zapálenia.
Zakrátko som riekol „Pane, potrebujem dar interpretácie jazykov, aby som poznal čo chce Duch priniesť na
moje porozumenie.“ Ako som ďalej pokračoval v modlite i hovorením v jazykoch, zrazu som dostal výklad
a začal hovoriť slová v angličtine. Ach aké to bolo pre mňa povznesenie!
Vzal som do ruky písanku a začal si robiť poznámky. Hovoril som v jazykoch slová a zároveň ich aj
interpretoval. Hádaj čo nasledovalo? Všetko z toho čo Duch zjavil pre moje porozumenie ohľadom
zhromaždenia sa aj naplnilo. Chvála patrí Bohu! Interpretácia jazykov je tak dôležitá. Modlitba v jazykoch,
plus ich výklad sa rovná proroctvo. A proroctvo ako vieme buduje.
Keď v jazykoch rozprávaš s prorockým hlasom, môžeš dôverovať tomu ako Duch Svätý privedie
posolstvo na tvoje porozumenie. Ak si veril, že cez modlitbu v jazykoch si bol požehnaný, počkaj až obdržíš
interpretáciu. Ten zážitok ti prinesie neopísateľnú radosť! Ak nemáš interpretáciu, Pán hovorí aby si o ňu
požiadal. Jeho túžbou pre teba je udeliť výklad cez Ducha Svätého. Aleluja!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za Ducha Svätého, ktorý mi udelil schopnosť rozprávať v jazykoch
a mať spoločenstvo s tebou cez nebeský jazyk. Plne využívam túto výsadu, nielen na prehlásenie božského
tajomstva, ale takisto na porozumenia prorockého hlasu cez Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:5; 1.Korintským 14:12 – 19
1.ročný Biblický plán: Skutky 7:1 – 53 & 2. Kronická 29 – 30
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 5:1 – 10 & Izaiáš 3
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NECH POKOJ PANUJE V TVOJOM SRDCI
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi
(Filipským 4:7).
Pavol v 2.Korintským 2:10 – 11 riekol „Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja, lebo aj ja, ak som
odpustil niečo, odpustil som kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal satan; veď dobre poznáme
jeho úmysly.“ Tu vidíme ako Duch cez apoštola Pavla vyzdvihuje dôležitosť vedieť odpustiť iným a tak
odoprieť satanovi šancu využiť situáciu. Tým spôsobom necháš Kristov pokoj panovať vo svojom srdci.
Možno máš dôvod byť urazený či nahnevaný, ale Efezským 4:26 hovorí „Hnevajte sa, ale nehrešte;
nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.“ Niektorí opustili cirkevný zbor, pretože sa nahnevali a iní zas odišli
zo zamestnania kvôli hnevu. Nájdu sa ľudia, ktorí dlhý čas v sebe udomácnili hnev voči niekomu inému,
neuvedomujúc si jeho ničivé účinky na vlastný život.
Praktizuj Slovo. Nedrž hnev vo svojom srdci; rýchlo sa ho vzdaj. Možno si povieš „Keby si vedel čo
mne urobil ten človek, spôsobilo mi to veľký bôľ“, nezáleží na tom. Keď si naplnený s Duchom, tvoje srdce je
spravované pokojom a ty žiješ plný radosti a v láske, bez ohľadu na činy iných ľudí.
Prečítaj si čo hovorí Slovo v Jakubovi 5:13 „Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí ...“ nepovedal
„nech zápasí, alebo je pomstychtivý“ takisto nepovedal „Nech o tom povie celému svetu.“ Slovo „trpí“ v tom
verši takisto znamená mať pocit krivdy, alebo byť dotknutý. Písmo hovorí, ak sa to stane tebe, modli sa za tú
situáciu. Netráp sa tým a neostaň trpký.
Biblia hovorí „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo
všetkých svojich modlitbách a prosbách“ (Filipským 4:6) a tak bude Jeho pokoj panovať v tvojom srdci.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za štedré vyliatie tvojej lásky na mňa! Tú istú lásku zdielam s ľuďmi v mojom
svete a nepodmienečne ich milujem. Ďakujem za udelenú kapacitu dokázať odpustiť a milovať tak ako to robíš
ty, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:13; 1.Jánov 3:14; Marek 11:25 – 26
1.ročný Biblický plán: Skutky 7:54 – 8:1 – 8 & 2.Kronická 31 – 32
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 5:11 – 21 & Izaiáš 4
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PRIŠIEL ŽIVOT
Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho
mene (Ján 20:31).
Bez večného života ostane človek stratený. Človek je večný duch, ktorý sa len tak nerozloží ani
neostane zabudnutý. Človek odchádza do pekla. Biblia hovorí, peklo je miestom odsúdenia, miestom smrti „
... pripravené pre diabla a jeho anjelov” (Matúš 25:41).
Keď Adam zhrešil proti Bohu, všetci ľudia zomreli. Biblia v Rímskym 5:12 hovorí „Preto ako skrze
jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci
zhrešili.” Hriech priniesol smrť. Následkom čoho smrť vstúpila do úplne všetkého; vidíme ju naprieč
spektrom celého stvorenstva. Ten skutočný dôvod prečo každá jedna vec v prirodzenom svete je vystavená
degenerácii, kedy veci jednoducho postupom času zostarnú až zaniknú.
Ľudia najskôr žijú, no časom zoslabnú, zostarnú až nakoniec sa pominú. Je tomu tak, lebo celé
stvorenie je pod kliatbou smrti. Smrť znamená eliminovanie života, zastavenie funkčnosti života. Boh, od
nedatovanej minulosti, tieto veci videl a všetkému porozumel a tak naplánoval pre človeka večný život;
nezničiteľný život!
Celé stvorenstvo vyhľadáva večný život! Odkedy sa smrť dostala do úplne všetkého, všetci potrebujú
život. Rímskym 8:20 hovorí „Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho,
ktorý ho podrobil v nádeji” aká nádej? Nádej večného života prisľúbeného ešte pred počiatkom sveta Bohom,
ktorý neklame (Títov 1:2)!
Ján, ako sme čítali v našom úvodnom verši, prináša dobré posolstvo. 1.Jánov 5:11 hovorí „A toto je
svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi.” Teraz máš večný život, čo znamená, že
sa nachádzaš v bezvekovej zóne / dimenzii. Prestúpil si zo smrti do života. Zatiaľ čo smrť pracuje vo svete, v
tebe i vo všetkom čo je s tebou spojené funguje život. Aleluja!
VYZNANIE
Pán ma povolal so svätým povolaním podľa Jeho vlastného účelu a milosti. Zrušil smrť a cez evanjelium
priviedol na svetlo život i nesmrteľnosť. Smrť bola porazená Ježišom a preto mám v sebe Boží život, ten nad
všetkým víťazí a nikdy neslabne. Sláva Bohu naveky!
Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:11 – 13; Ján 3:35 – 36
1.ročný Biblický plán: Skutky 8:9 – 40 & 2.Kronická 33 – 34
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 6:1 – 10 & Izaiáš 5 – 6
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PREJAVENIE VEČNÉHO ŽIVOTA
na základe nádeje večného života, ktorú pravdivý Boh zasľúbil pred večnými vekmi a vo vhodnom čase
oznámil svoje slovo vo zvesti, čo mne bola zverená podľa ustanovenia nášho Spasiteľa Boha (Títov 1:2 – 3).
Všimni si čo sme práve čítali: Boh manifestoval svoje slovo o zasľúbení večného života cez „kázanie“;
kázanie pre koho? Ku každému stvoreniu, nielen ľuďom. Ježiš v Markovi 16:15 povedal „ ... Choďte po celom
svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.” Problém je v tom, že posolstvo spásy sme doteraz kázali len
ľudským bytostiam; koniec koncov žijeme v prostredí, ktoré pracuje proti nám.
Ekologické degradovanie je na vzostupe z toho dôvodu, že nekážeme k celému stvorenstvu. Z
rovnakého dôvodu Pavol zvoláva: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov
Božích” (Rímskym 8:19). Celé stvorenstvo v zajatí stone a očakáva na úžasné oslobodenie zo strany synov
Božích.
Túto pravdu som prvý krát objavil ešte ako teeneger a učil som o nej dokonca i mojich rodičov.
Môjmu otcovi som vzykol hovoriť „Všetko v živote má inteligenciu a preto môžeš rozprávať k svojim veciam;
hovor k svojim autám a nikdy viac nebudú trvalo odstavené. Káž k nim.“ Keď som to hovoril znelo to
prinajmenšom dosť zvláštne. Avšak takéto nariadenie sme dostali.
Môžeš kázať k svojmu oblečeniu, nábytku a podobne. Všetko v živote očakáva na tvoju manifestáciu;
čaká na teba ako ich vyslobodíš. Keď tak spravíš, objavíš ako si vo svojom živote zakaždým nový
a napreduješ; budeš vidieť ako život pracuje vo všetkom vôkoľ teba. Nadprirodzené sa stane dennodeným
javom, lebo manifestuješ večný život. Aleluja!
VYZNANIE
Hovorím požehnanie do všetkého vôkoľ seba. Do každého jedného stvorenia prinášam vyslobodenie,
slovami ich dostávam preč za zajatia či korupcie a prenášam do úžasnej slobody Božích synov. Rozoznávam
Božiu prítomnosť v mojom osobnom živote. Božia nádhera, prvotriednosť a dokonalosť sú cez mňa vyjadrené.
Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 1:8 – 10; Marek 16:15; Títov 1:2 – 3
1.ročný Biblický plán: Skutky 9:1 – 31 & 2.Kronická 35 – 36
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 6:11 – 18 & Izaiáš 7
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ŽIJEŠ PODĽA SCENÁRA
Pretože sme Božie [vlasné] dielo (Jeho zručnosť), pretvorení v Kristovi Ježišovi [znovuzrodení], aby
sme dokázali robiť tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (dopredu naplánoval) pre nás [vybrali si chodník od
začiatku pripravený Hospodinom], aby sme v nich chodili [žili dobrý život, ktorý On zariadil a nachystal pre
nás žiť] (Efezským 2:10 ang AMPC).
Aké len prekrásne a inšpirujúce zároveň. Ukazuje to, že v nás pracuje predurčenie. Naše životy ako
Božích detí sú dopredu určené a pripravené; konáme na scenár napísaný tým najlepším a najväčším
Scenáristom všetkých čias – Duchom Svätým.
To pripomína slová Ježiša v knihe Židom 10:7 kde povedal „ ... Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané
o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu.“ Jeho každodenný život, v čase keď ešte kráčal po zemi, bol
naplnením presne toho, čo bolo o Ňom napísané pred začiatkom sveta. Na veľa miestach v Písme s odkazom
na Ježiša nachádzame prehlásenie ako „Aby sa naplnilo čo bolo povedané cez proroka Izaiáša“ Ježiš žil podľa
napísaného scenára. To isté platí dnes aj o nás.
Čokoľvek čo sa dnes s tebou odohráva či už dobré, alebo menej dobré, nie je náhoda; nič z toho nie je
pre Boha prekvapením. On to tak zariadil, aby všetko fungovalo spoločne pre tvoje dobro (Rímskym 8:28).
Ako sme čítali v našom nosnom verši, tvoj chodník bol dopredu nachystaný. V tom scenáry sa nenachádza
porážka ani zlyhanie. Naviac tento scenár sa už nebude meniť.
Tvojou úlohou je jednoducho zohrať svoju rolu a nepokúšať sa prepísať text scenára. Netlač na Boha,
aby niečo „urobil.“ On už všetko spravil a dal ti všetko čo potrebuješ pre prvotriedny život. Tak to ukazuje
text scenára (Jeho Slovo). Ži svoj život podľa tohto scenára. Akceptuj a prehlás čo Hospodin povedal ohľadne
teba a potom budeš poznať nádherný a dokonalý život s účelom.
VYZNANIE
Viem kto som. Vďaka Duchu Svätému som plný Boha, vykonávam dielo aké On naplánoval ešte pred
začiatkom. Kráčam na Jeho predurčenom chodníku a na tej ceste sa nachádza zdravie, hojnosť, trvalé
víťazstvo a donalosť vo všetkom čo sa ma dotýka. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:11; 1.Petrov 2:9; Rímskym 8:29 – 30
1.ročný Biblický plán: Skutky 9:32 – 43 & Ezdráš 1 – 3
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 7:1 – 8 & Izaiáš 8
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PENIAZE SÚ PODVOD
A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše (1.Korintským 3:21).
Penieze vo svete sú klamstvo a spôsobujú rozptýlenie. Iba málo ľudí si to uvedomuje, ale taká je
pravda. Keď Boh stvoril tento svet, nebolo nič také ako peniaze. Tie prišli ako evolúcia; na začiatku sveta
neboli žiadne peniaze. Pritom ale dnes sa správame akoby peniaze „spadli“ z neba a Boh povedal „Musíte
používať peniaze.“ Nie je to tak.
Tento klam sa dá celkom jednoducho vysvetliť s nasledovným príkladom: pri vklade peňazí do banky,
dobre vieš, že tie neputujú do žiadneho špeciálneho trezora zriadeného na uloženie bankoviek nesúce tvoje
meno. Kde sú potom všetky peniaze, ktoré drží pre teba banka? Jediné čo existuje je záznam v číselnej
hodnote priradený k tvojmu menu ako dôkaz, že v tom konkrétnom peňažnom ústave máš uložené peniaze. To
by nám malo niečo napovedať: peniaze sú ilúzia; existujú len v mysliach biednych.
Tvoja reálna kvalita a hodnota nemajú žiadne dočinenie s bankovkami, ktoré nosíš vo vrecku, alebo
máš uložené v trezore. Ak dokážeš budovať, teraz nemyslím svoj bankový účet, ale vlastnú myseľ a srdce –
skutočnú kvalitu tvojej osobnosti – tie budú kontrolovať koľko veľa peňazí bude k tebe odpovedať.
Dostaň svoju myseľ za peniaze aj mimo nich a zameraj sa na Boží účel. Jeho cieľom pre tvoj život, je
aby si zakaždým mal víťaznú ruku nech sa už s finančným systémom a operáciami vo svete udeje čokoľvek.
Ty si väčší ako inflácia a hospodárstvo národa v ktorom žiješ. Ty si väčší ako tento svet! Byť potomok
Abraháma znamená vlastniť tento svet. Ver tomu a tak sa dokážeš oslobodiť od moci a zastrašenia
pochádzajúceho z peňazí.
Tvojím snom v živote by nemalo byť kde, alebo ako získať peniaze. Prvým a najpodstatnejším
elementom je tvoja myseľ. Zapriahni ju a peniaze ti budú vždy odpovedať.
VYZNANIE
Nezávisle od finančných systémov tohto sveta, ja v tomto živote panujem a kraľujem. Kráčam na
chodníku pripravenom od Hospodina a tak napĺňam Jeho účel a plán pre môj život. On sprístupnil pre mňa
každú vec potrebnú pre život a zbožnosť. Oslavujem milosť prosperity a hojnosti z ktorej sa ako potomok
Abraháma radujem. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Lukáš 12:15; 1.Timoteovi 6:10 – 11 (študijná Biblia); Matúš 6:19 – 20
1.ročný Biblický plán: Skutky 10:1 – 23 & Ezdráš 4 – 6
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 7:9 – 16 & Izaiáš 9
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ODMIETNI „SYNDRÓM NEADEKVÁTNOSTI“
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).
Medzi mnohými veriacimi sa vyskytuje akýsi „komplex neadekvátnosti“, celé to trvá už dlhý čas až
to začína vypadať a znieť ako normálna vec. Napríklad, keď počujeme výrok v štýle „Naplň ma Pane; Som
hladný po tebe!“ Prevláda domnieka, že čím viac dotyčný narieka o hlade pre Boha, tým rýchlejšie Pán
zareaguje. Takéto modlitby sú v nesúlade so Slovom, ani s tým kto sme a čo máme v Kristovi.
Zamysli sa na malý moment: Ako veľa Hospodina chceš, keď už teraz žije v tebe vo svojej plnosti? Ty
si v Otcovi a Otec je v tebe. Staň sa plne uvedomelý o tejto realite. Prestaň sa Ho snažiť osloviť, nesprávaj sa
akoby si bol pre Neho cudzí; ty si predsa jeden s Ním. Aleluja! Problém s mnohými veriacimi je ich neznalosť
Slova.
Biblia uvádza, Kristus v tebe, nádej slávy (Kolosenským 1:27). Nejde iba o akúsi časť Krista, prípadne
jeden aspekt čo v tebe žije; ide o plnosť Jeho osoby! Ty si plný Krista. Biblia ťa nazýva chrámom Ducha
Svätého; ty si Boží dom, Jeho živý svätostánok. Boh nie je viac v nebi ako je teraz v tebe. Bude lepšie ak tomu
uverší, lebo tak sa zbavíš syndrómu závislosti a neadekvátnosti.
Je chyba myslieť si, že čím viac vyznávame naše slabosti o to väčší bude Hospodin v nás. Nie,
nerozprávaj proti Slovu. Vyznanie nedostatočnosti ničí tvoju vieru a efektívnosť v Kristovi a to je v protiklade
so všetkým tým čo prišiel pre teba Ježiš urobiť. Tak napríklad ako si môže niekto prečítať slová v dnešnom
úvodnom verši a stále sa modliť „Ach Pane, pomôž mi premáhať? Alebo ako niektorí zvyknú hovoriť „Jeden
pekný deň to prekonáme.“
Slovo predsa jasne hovorí ako sme už premohli; všimni si tam minulý čas. Nejedná sa o prísľub, ale
ide o hotovú vec; realitu tejto chvíle. Tvoje vyznanie, bez ohľadu na pocity a diane okolo teba, by malo a musí
byť podľa toho čo hovorí o tebe Slovo. Nevyznávaj svoje pocity nedostatočnosti; vyznávaj Slovo.
VYZNANIE
Ja som v Otcovi a Otec je vo mne, dobre poznám túto realitu. Kamkoľvek idem, kráčam v Otcovi
a s Otcom, pretože On vo mne natrvalo žije. Zriadil si vomne Jeho božské veliteľstvo; v Ňom žijem, hýbem sa
a mám svoje bytie. Svet je mi podmanený. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:9 – 10; Kolosenským 1:26 – 27; Ján 1:16
1.ročný Biblický plán: Skutky 10:24 – 48 & Ezdráš 7 – 8
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 8:1 – 8 & Izaiáš 10
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SLUŽBA CEZ DUCHA
Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna ... (Rímskym 1:9).
Častokrát, keď Pán udeľuje zodpovednosť alebo úlohu, ktorú máš pre Neho vykonať, nie je to
z dôvodu toho, že by si bol expert. On zadáva úlohy a očakáva od teba podať výkon. Očakáva ako vydáš zo
seba to najlepšie, ale najdôležitejšie zo všetkého je, urobiť to mocou Ducha Svätého.
Žiadna úloha v Božom dome by nemala byť vykonaná ľuďmi, ktorí nie sú plní Ducha Svätého. Dôvod
je ten, že ak robíš čosi bez Ducha Svätého nič z toho nebude pred Bohom akceptovateľné. Židom 9:14 nám
hovorí ako Ježiš cez Ducha Svätého obetoval sám seba ako obetu. S Bohom to vždy tak platilo.
Dokonca aj v Starom Zákone, keď Hospodin dal vyrobiť odev pre Árona (kňazské rúcho), Mojžiš
musel prácu zadať len tým čo boli od Pána naplnení s Duchom (2.Mojžišova 28:3). Zamysli sa nad tým: Pán
dovolí svojím kňazom obliecť si rúcho vyrobené iba jednotlivcami, ktorí sú naplnení Duchom! Rovnako to
platilo aj s majstrami pracujúcimi na svätyni, tiež museli byť naplnení s Duchom, aby mohli vykonať takú
prácu.
V jednom prípade povedal Hospodin Mojžišovi „Zhromaždi mi sedemdesiat mužov zo starších Izraela,
aby ti mohli asistovať pri robote.“ Potom Boh povedal „vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a vložím ho
na nich” (4.Mojžišova 11:16 – 17). Inými slovami, bez Ducha by im nebol dovolil vykonať žiadnu prácu. Pre
službu v Božom dome je fakt dôležité byť naplnený s Duchom.
Nie je podstatné v akej kapacite slúžiš v cirkvi; možno vedieš chváličov, alebo si hudobný služobník,
usádzaš bratov, vedieš skupinku, koordinuješ evanjelizačné aktivity, pracuješ v úrade pastora, alebo možno
tvoje zadanie spočíva v usporiadaní stoličiek, odomykaní a zamykaní dverí do budovy; všetko z toho musí byť
urobené cez Ducha.
Tu vidíme prečo spoločenstvo s Duchom je tak podstatné. Ešte predtým ako niečo začneš, naplň sa s
Duchom. Venuj čas v spoločenstve s Duchom Svätým a On ťa bude sprevádzať ako urobiť Božie veci Božím
spôsobom, aby tak tvoja služba mohla byť pred Ním akceptovaná.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za príležitosť slúžiť v tvojom Kráľovstve. V každom čase sa oddávam vplyvu
a vedeniu Ducha Svätého pre očistenie a posvätenie na všetko čo robím v službe pre teba, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5:18; Rímskym 15:16; Židom 9:14
1.ročný Biblický plán: Skutky 11:1 – 18 & Ezdráš 9 – 10
2.ročný Biblický plán: 2.Korintský 8:9 – 17 & Izaiáš 11 – 12
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NECH NIČ NEROZPTÝLI TVOJE ZAPÁLENIE
Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť … (1.Korintským 9:16

SEB).
Veľa rokov dozadu som mal kamarátov, ktorí boli takisto angažovaní v cirkevnej službe. Hoci milovali
Pána, trocha ich vyrušulo to čo nazvali moje „extrémy“ pretože som bol vždy celý do evanjelia. Po dedinách
som organizoval zhromaždenia, v školách a zboroch usporadúval rôzne programy a semináre. Vždy som bol
v plnom nasadení pre evanjelium.
Domnievali sa, že niekde pozdĺž cesty prídem na to ako moje myslenie a činy boli len akési dočasné
nadšenie, poučím sa z toho a následne zosadnem na ich úroveň. Roky však prišli a odišli a ja som nepocítil
žiadnu ľútosť slúžiť Pánovi takýmto štýlom. Ak by som nerozumel Písmu, pravdepodobne by som sa snažil
ostať v mojej službe pre Pána „zdržanlivý“ pre potešenie podobných ľudí. Avšak dopad aký dnes robíme, by
nebol tak citeľný.
Mnoho veriacich sa nechalo v podobnom duchu odradiť. Aj ty sa potrebuješ odlíšiť. Ostaň zameraný.
Slúž Pánovi s nerozdelenou pozornosťou. Keď dostaneš videnie vystúpiť z radu svojich rovesníkov pre vášeň
a šírenie Kristovho evanjelia, ostaň sústredený. Tadiaľ vedie cesta. Buď podobný Pavlovi; oddaj sa
voči evanjeliu akoby evanjelizácia celého sveta spočívala len na tvojich pleciach! Potom bude do tvojho
života vypustená Božia milosť cez ktorú dosiahneš Pánov sen.
Pamätaj si, ide o Jeho skutky. Pán je ten kto sa snaží urobiť tieto veci cez teba. Ty si len Jeho „oblek“;
One je vo vnútri, hovorí cez teba, pozerá cez tvoje oči, pracuje cez tvoje ruky. Hospodin v 2.Korintským 6:16
povedal „ ... Prebývať budem v nich a prechádzať sa …” Aleluja! Všetko čo od teba chce počuť je „Áno Pane!
Som pripravený.“ Pán preberie kontrolu nad tebou a naplní Jeho účel v tebe. Udrž oheň vášne pre evanjelium
vždy zapálený. Odmietni dovoliť čomukoľvek a komukoľvek rozptýliť tvoje nadšenie pre Pána a Jeho prácu.
MODLITBA
Požehnaný Otec, ty si ma povolal a ustanovil za balík požehnania v môjom svete pritom ako šírim
evanjelium Kráľovstva až do končín zeme. Tvoja božská moc vo mne silne pracuje, spôsobuje aby som ostal
neochvejný, nepohnutý a zakaždým sa hemžil v diele privádzania ľudí ku Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; Rímskym 12:11 (študijná Biblia); Ján 4:34 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Skutky 11:19 – 30 & Nehemiáš 1 – 3
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 8:18 – 24 & Izaiáš 13

26

Pastor Chris

PRE KAŽDÉHO JE DOSTATOK
A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo
so všetkými posvätenými (Skutky 20:32).
Je očividné, že v dnešnom svete žije omnoho viac chudobných ľudí ako tých bohatých. Avšak podľa
Božieho plánu, účelu, princípov a podľa Biblie, tento svet bol navrhnutý tak aby mal viac bohatých než
chudobných ľudí. Väčšina sveta ale nikdy nepoznala túto pravdu, no napriek tomu taký bol Boží plán od
počiatku. Jeho Slovo nám ukazuje, že na tomto svete je viac ako dosť pre každého!
Znovu si prečíaj náš úvodný verš. Hovorí sa v ňom - Božie Slovo má schopnosť doručiť dedičstvo do
tvojich rúk. Slovo nediskriminuje. Konaj naň a zaiste vyprodukuje v tebe a pre teba výsledky. V Kristovi
Ježišovi existuje pre teba dedičstvo. Nezáleží na tom, že si sa narodil tým najchudobnejším predkom v tom
najviac zapadnutom regióne zeme. V Kristovi nie je nik biedny.
Ak si ešte v biednom stave prišiel do Krista, Biblia hovorí „On dvíha bedára z prachu a chudobného
zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy…” (1.Samuelova 2:8). Kde sa dnes
nachádzaš vo svojom živote? Božie Slovo dokáže priniesť skutočnú premenu, zmenu stavu, zmenu kvality i
charakteru; hovorím a reálnej transformácii. Týmto spôsobom Boh dokončuje Jeho účel v nás; robí to cez Jeho
Slovo.
Doslova môžeš vziať do rúk Božie Slovo, rozjímať nad ním a začať proces zmeny pre seba. Sám si
určíš ako ďaleko pôjdeš v živote. Nezáleží kde si vyrastal; nie je podstatné aká vláda spravuje krajinu v ktorej
žiješ. Božie Slovo ti doručí tvoje dedičstvo v Kristovi.
VYZNANIE
Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa a ja som Boží dedič a spoludedič s Kristom. Svet je môj! S
Kristom sedím na nebeských miestach, vysoko nad chudobou, nedostatkom a ekonomikami tohto sveta.
Nachádzam sa v mojom mieste dedičstva v Kristovi Ježišovi a odtiaľ kontinuálne prosperujem. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:16 – 17; Rímskym 12:2; 2.Korintským 9:8 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Skutky 12:1 – 25 & Nehemiáš 4 – 6
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 9:1 – 10 & Izaiáš 14
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POŽEHNAŤ ZNAMENÁ VZDAŤ VĎAKU
Lebo ak dobrorečíš duchom, ako potom môže jednoduchý človek na tvoje vďakyvzdanie povedať:
„Amen!“? Veď nevie, čo hovoríš (1.Korintským 14:16 SEB).
Vo všeobecnosti platí, že požehnať znamená vštepiť do života iného človeka Božiu moc a to má za
výsledok povýšenie vo funkcii, navýšenie, presadenie sa, posilnenie a podobne. Avšak existuje aj iný aspekt
požehnania. Napríklad Biblia hovorí o nás ako žehnáme (dobrorečíme) Pánovi. Ako Mu ty žehnáš? Keď
napríklad počujeme „žehnaj svojmu dielu“ ako to vlastne urobiť? Náš úvodný verš takisto hovorí
o dobrorečení v duchu; to znamená dobrorečiť v iných jazykoch; ako to urobíš?
Záverečná časť toho istého verša nám ukazuje čosi viac: „Ako môže človek, ktorý nerozumie čo
hovoríš povedať „Amen“ na tvoje vďakyvzdanie?“ Tu vidíme porovnanie medzi „požehnaním“ a „dávaním
vďaky.“ Biblia v Matúšovi 26:26 hovorí „Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho …” Ako Ježiš
požehnal chlieb?
Duch Svätý to cez apoštola Pavla vysvetluje v 1.Korintským 11:23 – 24 kde sa píše: „Lebo ja som
prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil,
lámal …” Matúš hovorí ako Ježiš vzal chlieb a požehnal ho; Pavol dostal zjavenie a presne nám hovorí ako to
Ježiš spravil: bolo to vzdávaním vďaky.
Podľa toho vieš ako nabudúce pri stole požehnáš svoj pokrm. Nestačí povedať „Ó Pane, požehnaj toto
jedlo pre Krista“ ale potrebuješ Mu poďakovať za jedlo. Tak požehnal Ježiš chlieb. Podobne platí, keď
povieme „Požehnajme Pánovi“ znamená to poďakovať; ďakuješ Mu za to kto je a za to čo vykonal v tvojom
živote ako aj za všetky Jeho mocné činy. Tak by si to mal vždy urobiť
Keď sa naučíš Bohu za niečo ďakovať a dobrorečiť, príjmeš tým komplet všetko za čo Mu ďakuješ,
pretože vďakyvzdanie prináša ucelenie. Sláva Jeho menu naveky
MODLITBA
Požehnaný Otec, ty si tak milostivý a láskavý! Vzdávam ti chválu a vďaku za tvoju prítomnosť v mojom
živote ako aj za tvoju mocnú ruku požehnania, ktorá spočíva na mne. Rozoznávam tvoju milosť, milosrdenstvo,
múdrosť a moc cez ktorú dnes a navždy triumfálne žijem, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Tesalonickým 5:18; Kolosanským 3:17; Žalm 107:1
1.ročný Biblický plán: Skutky 13:1 – 12 & Nehemiáš 7 – 8
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 9:11 – 15 & Izaiáš 15 – 16
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VŽDY PLODNÝ ... ZAKAŽDÝM POŽEHNANÝ
Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše
života, takže neprinesú do dokonalosti žiadne ovocie (Lukáš 8:14 ang KJV).
Grécke slovo „telesphoreo“ preložené v hornom verši ako „dokonalosť“ je združené slovo
nachádzajúce sa len v jednom verši Biblie. Znamená priniesť niečo do zrelosti; stavu vyzretia; vstúpiť do
dospelosti kedy je z ovocia úžitok.
Mimochodom tento verš vlastne odkazuje na konkrétny stav keď ovocie ešte nedosiahlo plnú zrelosť.
Vnímame tu preto Boží plán, Jeho myšlienky ako nás Hospodin chce mať plodných a produktívnych, aby sme
tak mohli priniesť ovocie dokonalosti.
Nájde sa mnoho ľudí, ktorí s niečím začnú no nikdy to nedokončia. Majú zvyk skončiť v strede
niečoho; nikdy sa nedopracujú k samotnému záveru. Vždy vyrozprávajú akýsi príbeh prečo to nedotiahli až do
konca. Prerušia svoje projekty a nedokončia začatú prácu. Tvoj príbeh je však odlišný. Ty si plodný vinič
prinášajúci ovocie a schopný doviesť svoje projekty do samotného záveru. Nech robíš čokoľvek, Duch Boží
pracuje v tebe, aby tú vec priviedol do konečného stavu. Vždy tak o sebe prehlás. Odkedy kráčaš s Pánom vo
svetle Jeho Slova, tvoje videnie, nápady ani fyzické tehotenstvo nebudú nikdy prerušené. Také je tvoje
dedičstvo ako Božieho dieťaťa.
Ďaľšia nádherná vec na tom všetkom je, že ty prinášaš ovocie v sezóne aj mimo nej. Ostávaš
zakaždým plodný a produktívny „ ... pevne stojaci ako rozkvitnutý strom zasadený podľa Božieho dizajnu,
hlboko zakorenený v prúdoch blaženosti, nesúci ovocie v každom ročnom obodobí ... nikdy nevyschýňajúci,
nikdy nevädnúci, vždy požehnaný a zakaždým prospešný“ (Žalm 1:3 ang TPT). Aký úžasný život! Nech je
požehnaný Boh!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za život vždy narastajúcej slávy. Je to život večného požehnania a trvalej žatvy.
Nepríde na prerušenie mojich plánov, projektov ani snov. Mocou Ducha Svätého ich privediem do konečného
stavu ako výsledok prvotriednosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 1:6; Filipským 3:13 – 14; Jeremiáš 29:11
1.ročný Biblický plán: Skutky 13:13 – 52 & Nehemiáš 9 – 10
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 10:1 – 7 & Izaiáš 17
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TELO A DUCH
Lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale mocné cez Boha na zbúranie pevností (2.Korintským 10:4
ang KJV).
Existujú ľudia považujúci sa za kresťanov, pritom ale odporujú evanjeliu pretože ich porozumenie
evanjelia je zamorené teóriami človeka. Niektorí z nich boli dokonca vychovaní v cirkvi a vyvolení Bohom
ako bolo v prípade Saula v Starom Zákone. Miesto napredovania so Slovom použili svoje zmysly na
interpretovanie Boha a tak úplne stratili účasť na Božom pláne pripravenom pre nich.
Opis podobných ľudí je v Biblii zhodný s domom Saula; vyznačujúc sa telesnou schopnosťou. Sú
ovládaní telom a nie duchom. Potom tu však máme „dom Dávida“ a Biblia o ňom hovorí „ ... dlho trvala
vojna medzi Saulovým a Dávidovým domom: ale Dávid rástol silnejšie a mocnejšie, zatiaľ čo dom Saula
slabol a slabol“ (2.Samuelova 3:1 ang KJV).
„Dom Dávida“ symbolizuje Ducha. Teda tých, ktorí kráčajú v Duchu; rozprávajú a žijú v súlade
s Božím Slovom. Dnes ešte stále zúri táto vojna. Všímame si tých vo svete tváriac sa akoby všetko riadili,
pritom ale múdrosť akú sme dostali my od Boha, je tá ktorej nedokážu odporovať ani ju poprieť.
Keď prídeš do kontaktu s podobnými ľuďmi, použi a vyslov Božiu múdrosť vediac, že všetko čo majú
tí na druhej strane sú len obyčajné teórie a slová prameniace z ich prirodzeného uvažovania. My takisto
disponujeme slovami, avšak tie naše slová sú z božskej múdrosti a tak ide o slová proti slovám. Ony hovoria
múdrosť zakladajúcu sa na tomto svete a tá ako už vieme nič neosoží. Na druhej strane my rozprávame Božiu
múdrosť prinášajúcu nepopierateľné výsledky do našich vlastných životov, okolností, situáciácie ako
aj životov iných ľudí. Sláva Bohu!
VYZNANIE
S Božím Slovom na mojom jazyku rúcam všetky bašty uvažovania, argumentácie a teórie človeka.
Dokonca i teraz prichádzam proti svetskému duchu čo iniciuje zlo a negatívnu predstavivosť v srdciach ľudí,
aby sa stavali proti evanjeliu. Prehlasujem víťazstvo nad ich mysľami v mene Ježiš Kristus. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:8 (študijná Biblia); 1.Korintským 2:6 – 7
1.ročný Biblický plán: Skutky 14:1 – 28 & Nehemiáš 11 – 13
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 10:8 – 18 & Izaiáš 18:1 – 7
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DRŽ SA SLOVA
Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu,
ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach (2.Petrov 1:19).
Ako Božie deti sa v živote nesnažíme víťaziť. Akýkoľvek problém, ktorý k nám príde neprebieha
„naživo“; jednoducho sa riadime podľa scenára a v ňom sa jasne píše ako sme už zvíťazili. Problém môže pre
teba nastať len vtedy, ak sa nebudeš pridŕžať scenára čím rozumie Božie Slovo.
Nezáleží čo ťa postretne. Ak ideš podľa scenára (Slova), smelo prehlásiš „Nie! Vo všetkom som viac
ako premožiteľ!“ Nič s tebou nepohne. Prečo? Máš isté prorocké slovo, na ktoré sa dá viac než spoľahnúť a to
bez ohľadu na tvoje zážitky.
Opäť si prečítaj náš dnešný nosný verš. Ten odhaľuje tajomstvo ako ostať nad vodou, tajomstvo ako
stále víťaziť, zakaždým rásť a robiť posun napred. Bez ohľadu kto si, aké boli tvoje zážitky, je tam napísané
„Pozorne hľadíme na Slovo ako sviecu, ktorá svieti v tme.“
Predpokladajme, že aktuálne sa tvoj život nachádza v tmavom mieste a to čo zažívaš je príšerné;
všetko sa javí akoby v úplnom protiklade s tvojím poznaním Božieho Slova. Modlíš sa no vypadá to, že zmena
stále neprichádza; Boh hovorí „Pozri na slovo proroctva, je ako záblesk svetla, drž sa ho! Nespúšťaj sa ho,
buď neochvejný až do ranného svitania a zornička zažiari v tvojom srdci.“ Aleluja!
Pritom ako sa držíš Slova, začuješ šepkajúci hlas Ducha „kľud, všetko bude v poriadku.“ Aleluja!
Na tom zdanlivo vypadajúcom tmavom mieste sa nachádza Božie Slovo. Zmena už dorazila. Preto odmietni
byť naplnený hrôzou a nevzdávaj sa.
VYZNANIE
Disponujem zaručeným slovom proroctva s ktorým bojujem a podmaňujem si okolnosti. Odkedy
poznám tajomstvo ako sa držať nad vodou, nedám sa rozrušiť životnými okolnosťami. Jedná sa o tajomstvo
trvalého víťazstva, rastu, posunu napred a neochabnutia. Nech sa čokoľvek postaví do mojej cesty, Slovo je
môja zaručená istota a výhoda. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Matúš 24:35; Izaiáš 40:8; 1.Petrov 1:25
1.ročný Biblický plán: Skutky 15:1 – 21 & Ester 1 – 4
2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 11:1 – 9 & Izaiáš 19

