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Úvod
Drahí priatelia.
Opäť po rokoch vydávame novú „Prípravu služobníka“.
Tú prvú napísal a usporiadal portugalský pastor Jorge Tadeu
v roku 1994. Tá pomohla mnohým posilniť sa vo viere
a udržiavať pravidelné spoločenstvo s Pánom.
Ďalšie vydanie sme vydali v rámci Žiarskeho zboru
v roku 2004 pod názvom „Múdry muž je silný“.
Po viac ako dvanástich rokoch vydávame túto príručku,
ktorej cieľom je opakované vkladanie, siatie Slova do srdca.
Nejde o náhradu čítania Biblie v jej komplexnosti, ale o pomôcku pre sústredené premýšľanie, meditovanie nad viacerými témami.
Z osobnej skúsenosti, aj skúseností mnohých služobníkov je isté, že táto metóda je nenahraditeľná pre osobný
rast kresťana.
Psychológovia tvrdia, že ak niečo vydržíme robiť 21 dní,
stane sa nám to zvykom. Povzbudzujem vás k sústredenému
čítaniu a opakovaniu týchto veršov počas viacerých dní za
sebou. Uvoľníte energiu, ktorá sa nachádza v jednotlivých
veršoch, porozumiete ich hĺbke a doslova vás to „osvieti“.
Nevzdajte sa a uvidíte výsledky – požehnanie, pomazanie, vieru.
Celé to vyjadruje nasledovný verš z Marka.
„A vravel: S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby
človek hodil semä na zem spával by a vstával vodne i vnoci,
a semä by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako; lebo zem
donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas
a potom plné ovocie v klase.“ (Marek 4,26)
Rastislav Bravčok
Banská Bystrica, 2016
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1. Viera
„A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Lebo v nej dostali
svedoctvo starší predkovia. Vierou rozumieme, že sú veky
ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných vecí
povstalo to, čo sa vidí. A bez viery nie je možné ľúbiť sa
Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že
tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.“ (Židom
11,1–6)

„A spravedlivý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, nemá
v ňom záľuby moja duša.“ (Židom 10,38)
„A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu! Lebo
ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu:
Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom
srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu, čokoľvek
by povedal. Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac
sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám.“ (Marek
11,22–25)

„Všetko je možné veriacemu!“ (Marek 9,23)
„...a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené
telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry
a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo
zasľúbil, je mocný aj učiniť, preto mu to aj bolo počítané za
spravedlivosť.“ (Rímskym 4,19–22)
„...aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci
Božej.“ (1. Korintským 2,5)
5

„A tak teda tých, ktorí sú z viery, žehná Bôh s veriacim
Abrahámom.“ (Galatským 3,9)
„Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie. 11 Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí
v neho, nebude zahanbený.“ (Rímskym 10,10)
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2. Vláda Krista
„A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je
každá moc na nebi aj na zemi.“ (Matúš 28,18)
„...a odzbrojac kniežatstvá a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv víťazosláviac nad nimi v ňom.“ (Kološanom
2,1 5)

„...a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na
nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády. ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po
svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé
kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé
panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len
v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho
nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho
telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.“ (Efežanom 1 ,1 9–23)
„Hospodin riekol môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožie tvojim
nohám.“ (Žalm 110,1)
„A bolo mu dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžili
mu všetky národy a ľudia a jazyky; jeho panstvo je večným
panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré
nebude zničené.“ (Daniel 7,14)
„Pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidzte, kto to všetko
stvoril? Ten, ktorý vyvodí ich vojsko v plnom počte, volá ich
všetky podľa mena. Pre množstvo vlády a preto, že je mocný
a silný, niktoré nesmie chýbať.“ (Izaiáš 40,26)
7

„Neuhne berla od Júdu ani palica zákonodarcu zpomedzi jeho kolien, dokiaľ neprijde Šílo, a jeho budú poslúchať
národy.“ (Genesis 49,10)
„Preto aj Bôh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, 10 aby sa v mene
Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských, 11 a každý jazyk aby vyznal, že
Ježiš Kristus je Pánom, na slávu Boha Otca.“ (Filipským
2,9–11)
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3. Identita
„Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením;
drievne pominulo, hľa, všetko je nové.“ (2. Korintským 5,17)
„Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa
deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno.“ (Ján 1,12)
„Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý
národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom.“ (1. Petrov 1,9)
„... a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi – jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň.“ (Zjavenie 1 ,6)
„... že sú pohania spoludedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze evanjelium.“ (Efežanom 3,6)
„A teraz, dieťatká, zostávajme v ňom, aby sme, keď sa
ukáže, mali smelú dôveru a neboli zahanbení pred ním, keď
prijde.“ (1. Jánov 2,28 )
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4. Charakter
„Lebo kde je závisť a svár, tam je aj nepokoj i každá zlá
vec. Ale múdrosť s hora je ponajprv čistotná, potom pokojná, prívetivá, povoľná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia,
nepochybujúca a nepokrytecká.“ (Jakub 3,16–17)
„Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; proti takým veciam nieto zákona. A tí, ktorí sú
Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.“
(Galatským 2,22–24)

„A Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej
a k trpezlivosti Kristovej.“ (2. Tesalonickým 3,5)
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5. Odpustenie a posvätenie
„... ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý
uzdravuje všetky tvoje nemoci ...“ (Žalm 103,3)
„... a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie
hriechov medzi všetkými národami počnúc od Jeruzalema.“
(Lukáš 24,47)

„Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci, že odpustenie
hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto verí v neho.“
(Skutky 10,43)

„Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý,
aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.“
(1. Jánov 1,9)

„... v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti ...“ (Efezským 1,7)
„Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého
nikto neuvidí Pána ...“ (Židom 12,14)
„Lebo to je vôľa Božia - vaše posvätenie, aby ste sa zdŕžali od smilstva, ...“ (1. Tesalonickým 4,3)
„... a spravedlivý nech činí spravedlivosť ešte, a svätý
nech sa posvätí ešte.“ (Zjavenie 22,11b)
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6. Plnosť Ducha
„Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil
od zákona hriechu a smrti.“ (Rimanom 8,2)
„A Ježiš, plný Svätého Ducha.“ (Lukáš 4,1)
„Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom.“ (Marek 1,8)
„A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali
hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.“
(Skutky 2,4)

„A učeníci boli naplňovaní radosťou a Svätým Duchom.“ (Skutky 13,52)
„A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svätého
Ducha.“ (Rimanom 15,13)
„A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte
plnení Duchom.“ (Efezským 5,18)
„A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé
telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, a vašim
starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať
videnia, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho
Ducha v tých dňoch.“ (Joel 2,28–29)
„Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal
Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium; poslal
ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu
12

a väzňom otvorenie žalára, a vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu
miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály
miesto ducha malomyseľnosti.“ (Izaiáš 61,1–3)
„... a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého
Ducha. A Štefan, plný viery, milosti a moci, činil veliké zázraky a divy medzi ľudom.“ (Skutky 6,5; 6,8)
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7. Uzdravenie
„Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre
a že by si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.“
(3. Jánov 1,2)

„... ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje
všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby,
ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním.“ (Žalm 103,3–4)
„A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola
vzložená na neho, a jeho ranami sme uzdravení.“
(Izaiáš 53,5)

„... niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt,
nedoložím na teba, lebo ja Hospodin som ten, ktorý ťa
uzdravuje.“ (Exodus 15,26)
„... o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým
Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac
a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.“ (Skutky 10,38)
„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Židom 13,8)
„Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho
k mojim rečiam. 21 Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj
ich prostred svojho srdca. 22 Lebo sú životom tým, ktorí
ich najdú, a celému ich telu lekárstvom.“ (Príslovia 4,20)
„... uverivší na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa
mať dobre.“ (Marek 16,18)
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8. Modlitba
„A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky
sa modliť a neustávať.“ (Lukáš 18,1)
„Či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu?
Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce
je hotový, ale telo je krehké.“ (Matúš 26,40–41)
„Môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých
národov.“ (Izaiáš 56,7)
„O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu.“
(Filipským 4,6)

„Čo tedy robiť? Budem sa modliť duchom, ale sa budem modliť aj mysľou; budem spievať chvály duchom, ale
budem spievať chvály aj mysľou.“ (1. Korintským 14,15)
„Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci
a neprístupné, ktorých neznáš.“ (Jeremiáš 33,3)
„Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my, a modlil sa horlivo, žeby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť
mesiacov. A zase sa modlil, a nebo dalo dážď, a zem vydala
svoju úrodu.“ (Jakub 5,17–18)
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9. Vďaka, chvála a vyznávanie
„Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás.“ (1. Tesalonickým 5,18)
„... a pohania aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, jako
je napísané, Preto ťa budem chváliť medzi národami a tvojmu menu budem spievať žalmy.“ (Rimanom 15,9)
„Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst; každý sa
nasýti úrody svojich rtov. 21 Smrť i život je v ruke jazyka,
a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.“ (Príslovia 18,20)
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10. Zaopatrenie
„A môj Bôh naplní každú vašu potrebu podľa svojho
bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi.“ (Filipským 4,19)
„A Bôh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste
vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na
každý skutok dobrý, jako je napísané, Rozsypal a dal chudobným; jeho spravedlivosť trvá na veky.“ (2. Korintským 9,8–9)
„Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, že
sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, Zlorečený
každý, kto visí na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu
Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie
Ducha skrze vieru.“ (Galatským 3,13–14)
„Zlodej nejde na iné, iba nato, aby ukradol, zabil a zahubil. Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť.
Ja som ten dobrý pastier.“ (Ján 10,10)
„Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súc
bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou.“ (2. Korintským 8,9)
„Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom
áno a preto aj skrze neho ameň, Bohu na slávu skrze nás.“
(2. Korintským 1,20)

„Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých
svojich úrod. A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna.“ (Príslovia 3,9–10)
„A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas Hospodina,
17

svojho Boha, aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania,
ktoré ti ja prikazujem dnes, že ťa vyvýši Hospodin, tvoj Bôh,
nad všetky národy zeme. A prijdú na teba všetky tieto
požehnania a dostihnú ťa, keď budeš počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha. Požehnaný budeš v meste, a požehnaný budeš na poli...“ (Deuteronomium 28,1–3)
„Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.“ (Matúš 6,33)
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11. Božia priazeň a ochrana
„Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh. Bude volať na mňa,
a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem
ho a oslávim ho. Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť
svoje spasenie.“ (Žalm 91,14–16)
„A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma
oslavovať.“ (Žalm 50,15)
„Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov, Ja
Hospodin, tvoj Bôh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou,
ktorou máš ísť.“ (Izaiáš 48,17)
„Neboj sa, lebo ja som s tebou; neobzeraj sa v strachu,
lebo ja som tvoj Bôh! Posilním ťa aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravedlivosti. Lebo ja Hospodin,
tvoj Bôh, som ťa pojal za tvoju pravicu, ktorý ti hovorím,
Neboj sa, ja ti pomôžem!“ (Izaiáš 41,10–13)
„Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú
budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás.“ (Jeremiáš 29,11–12)
„Ak je Bôh za nás, kto proti nám?! Ktorý to neušetril
vlastného Syna, ale ho ta dal za nás za všetkých, ako by nám
s ním potom i všetkého nedaroval!?“ (Rimanom 8,31)
„Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí
dostávajú hojnosť milosti a daru spravedlivosti, budú
19

kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista.“ (Rimanom 5,17)

„Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho,
ktorý nás zamiloval. 38 Lebo som presvedčený, že ani
smrť ani život ani anjeli ani vrchnosti ani moci ani
prítomné ani budúce veci 39 ani vysokosť ani hlbokosť ani
niktoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky
Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 8,37)

12. Evanjelizácia
„A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo
meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich zachovávať
všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po
všetky dni až do skonania sveta. Ameň.“ (Matúš 28,19)
„A povedal im, Iďte po celom svete a kážte evanjelium
každému stvoreniu! Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.“ (Marek 16,15–16)
„... ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na
vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.“
(Skutky 1,8)

„A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.“ (Marek 16,20)
„A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych.“ (Skutky 10,42)
„Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom
Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli
k poznaniu pravdy.“ (1 Timoteovi 2,3–4)
„Ale najprv musí byť evanjelium hlásané všetkým
národom.“ (Marek 13,10)
„Ale ja na to na všetko nič nedbám, ani môj život nie je
tak drahý, ako aby som s radosťou dokonal svoj beh a službu,
ktorú som prijal od Pána Ježiša, to jest, aby som pevne sved21

čil evanjelium milosti Božej.“ (Skutky 20,24)
„Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je
mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi
predne i Grékovi.“ (Rímskym 1,16)
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13. Skutky a práca
„Lebo jako je telo bez ducha mŕtve, tak je i viera bez
skutkov mŕtva.“ (Jakub 2,26)
„... ktorý dal sám seba za nás, aby si nás vykúpil od každej neprávosti a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých
skutkov.“ (Títovi 2,14)
„Moje dieťatká, nemilujme slovom ani jazykom, ale
skutkom a pravdou.“ (1. Jánov 3,18)
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“
(Matúš 5,16)

„Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a s trasením v prostote svojho srdca jako Krista neslúžiac verne iba na oko jako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom,
ale jako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu z duše, s dobrou
mysľou, slúžiac ako Pánovi a nie ľuďom.“ (Efezským 6,5–7)
„A Ježiš im odpovedal, Môj Otec pracuje až doteraz, i ja
pracujem.“ (Ján 5,17)
„Dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici!“ (Mat 21,28)
„Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.“

(Genesis 20,9)

„A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní,
rozhojňujúci sa vždycky v diele Pánovom vediac, že vaša
práca nie je márna v Pánovi.“ (1. Korintským 15,58)
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14. Abrahámove požehnania
„A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa
a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním. A požehnám
tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem,
a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. ... A Hospodin
ho vyviedol von a riekol, Nože pozri hore na nebo a spočítaj
hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol, Tak
bude tvoje semä. ... A dám svoju smluvu, aby bola medzi
mnou a medzi tebou, a rozmnožím ťa prenáramne. ...
Požehnám, áno požehnám ťa a rozmnožiť rozmnožím tvoje
semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi čo do počtu
a jako piesku, ktorý je na brehu mora, a tvoje semeno zdedí
bránu svojich nepriateľov.“ (Genesis 12,2–3; 15,1; 17,2; 22,17)
1.
2.
3.
4.
5

Urobím z teba veľký národ.
Požehnám ťa.
Oslávim tvoje meno.
Budeš požehnaním.
Požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, prekľajem tých,
ktorí ťa preklínajú.
6. Uzatvorím s tebou zmluvu.
7. V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.
8. Túto zem dám tvojmu semenu.
9. Ja som tvojím štítom a tvojou veľmi veľkou odplatou.
10. Uzatvorím zmluvu s tvojím potomstvom.
11. Povstanú z teba králi.
12. Tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov.

24

Podmienky pre získanie požehnania
„A Hospodin riekol Abramovi, Vyjdi zo svojej zeme a zo
svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme,
ktorú ti ukážem.“ (Genesis 12,1)
„Nože pozdvihni svoje oči a vidz, od miesta, na ktorom
si, na sever a na juh, na východ a na západ, k moru. Vstaň,
prejdi sa po zemi, po jej dĺžke a po jej šírke, lebo tebe ju
dám.“ (Genesis 13,14; 13,17)
„ Neboj sa Abrame!“ (Genesis 15,1)
„A uveril Hospodinovi, a on mu to počítal za spravedlivosť.“ (Genesis 15,6)
„Ja som El-šaddaj. Choď predo mnou a buď dokonalý!“

(Genesis 17,1)

„... požehnám, áno požehnám ťa a rozmnožiť rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude jako hviezd na nebi čo
do počtu a jako piesku, ktorý je na brehu mora, a tvoje
semeno zdedí bránu svojich nepriateľov, a v tvojom semene
budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol
môj hlas. “ (Genesis 22,17–18)
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15. Vyznanie na každý deň
Napravil som sa skrze vieru a som
zmierený s Bohom, lebo krv jeho Syna ma vyslobodila zo
satanovej ruky a preniesla ma zo smrti do života, do Božieho
kráľovstva.
(Rim 5,1; Kol 1,13–14)

Ježiš Kristus sa stal zlorečením namiesto mňa, aby som sa stal synom Božím. Nie striebrom
alebo zlatom som bol vykúpený z márneho spôsobu života
zdedeného po otcoch, ale drahocennou krvou bezvadného
nepoškvrneného baránka Ježiša Krista.
(Gal 3,13; 1Pet 1,18–19)

(Ján 1,12) Prijal som Ježiša Krista do svojho srdca, do svojho

života a dal mi právo stať sa dieťaťom Božím.

Staré zomrelo, som novým stvorením.
V pravde a v skutočnej svätosti žije vo mne kráľovstvo Božie,
spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Nie je už vo
mne nič nespravodlivé, lebo som v Ježišovi Kristovi.
(Rim 6,10; 14,17)

Je napísané, že telo a krv nezdedí
kráľovstvo Božie, lebo telo nič neosoží, ale Duch je ten, ktorý
oživuje.
(1Kor 15,50; Ján 6,63)

(Ján 3,5–6) Nie som človekom tela, ale človekom Ducha, som

Božím služobníkom, lebo čo sa narodilo z Ducha je duch.
(Rim 6,7–9)

hriechu.“

Je napísané: „Kto zomrel, je ospravedlnený od

Teraz vyznávam, že nad mojím telom a nad
mojim duchom už nevládne hriech, smrť, choroba a slabosť,
(Gal 2,20)
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ale milosť, večný život, zdravie a sila.
(1Ján 4,4) Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete!
(Rim 8,31) Nebojím sa, lebo Boh je so mnou, kto je proti mne?
(2Tim 1,7) Nie je vo mne strach,

ale Duch sily, lásky a zdravého rozumu, Pánov Duch, podstata Krista.
Moje telo je chrámom Svätého Ducha, lebo krv
Ježiša Krista ma vyslobodila z ruky diabla a moje telo nie je
diablovo, nie je moje, ale Božie. Za to ťa chválim a vyvyšujem môj Bože z celej duše, z celej sily, z celého srdca, v tele,
v duchu.
(1Kor 6,19)

Ježišova krv ma oslobodila a očistila od
každého hriechu, z každej nečistoty, lebo na to prišiel Ježiš,
aby zničil prácu diabla vo mne.
(Zj 1,5; 1 Ján 1,7)

On odzbrojil zlých anjelov
a vojsko zlých duchov a svojou obeťou, svojou krvou, vymazal každé obvinenie namierené proti mne. On ma spasil,
Jemu verím, v Neho som sa pokrstil, som zachránený
a s pevnou nádejou očakávam deň súdu.
(Ján 11,5; Mar 16,16; Ján 5,24)

Viera je podstatou toho, na čo sa človek nádeja
a presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia.
(Žid 11,1)

(Žid 11,6) Je pre mňa nemožné páčiť sa Bohu bez viery.

rím, že On je a odmení ma, lebo ja Jeho hľadám.

Ve-

Je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“ Som
človekom, ktorého nevedie to, čo vidí, ani jeho skúsenosti,
(Rim 1,17)
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ale viera v Slovo Božie a preto mi je všetko možné.
Keď poviem vrchu: „Zvaľ sa do
mora!“, a nepochybujem vo svojom srdci, stane sa, lebo Boží
duch je vo mne.
(Mar 11,23; Mat 17,20)

(Ef11,19) Naučí ma všetkému, pripomenie mi Ježišove slová,

robí svedectvo v mojom duchu, že som dieťaťom Božím.
Nenarodil som sa z krvi a tela, ani z ľudskej vôle, ale z Boha.

(Jer 31,33) Dostal som nové srdce, nového ducha a na mäsi-

tej doske môjho srdca mám napísaný Boží zákon.

Jeho Slovo je pre mňa život, moc, sila, ktorá
porazila a porazí satanove kráľovstvo, obvinenie, neprávosť,
hriech, zlých duchov, zlých anjelov.
(1 Kor 4,20)

Bohato je vo mne ten istý Duch, ktorý stvoril
svet, ktorý udržuje svet, ktorý zničí svet a v Slove drží môj
život. Preto chválim môjho Boha, vyvyšujem a žehnám Ho.
(Ján 1,2–4)

Ježiš Kristus sa stal za mňa kliatbou,
hanbou a schudobnel, aby som zbohatol a žil požehnaný život.
(Gal 3,13; 2Kor 8,9)

(Ján 7,38) Z môjho vnútra tečú prúdy živej vody a nie nátlak!
(Ef 6,11–20) Obliekam si zbrane spravodlivosti!

Nasadzujem
si prilbu spasenia a odtrhávam svoje myšlienky od nevery,
pochybností, pesimizmu a beznádeje, pretože prilba spasenia
je prilbou nádeje. Zapieram zábudlivosť, neistotu a nepokoj.
(Rim 5,5) „A nádej nezahanbuje!“

28

A to, čo teraz nevidím, ale nádejam sa na to,
uvidím to a bude to moje. Som verný môjmu Bohu. Mám
oblečený pancier spravodlivosti a už teraz som spravodlivý
človek. Nie som spravodlivý na základe mojich skutkov, ale
z milosti a dobroty Ježiša Krista. A moja viera mi pravdivo
potvrdzuje to, že moja existencia je od Pána.
(Ef 2,8–9)

Zapieram odmietnutie, obviňovanie, hrešenie
a nevhodné pocity. Pán ma miluje a aj moji bratia a sestry
ma milujú.
(1Ján 4,9–10)

(Gal 1,4) Ježiš dal sám seba za moje hriechy, aby som žil bez

hriechu.

(Mat 6,14–15; Kol 3,5; Kol 3,13) Mám opásaný opasok prav-

dy a oddeľujem sa od necitlivosti, hnevu, zlosti, vášnivosti,
urážlivosti, rúhania sa, zlých rečí a bojazlivosti. Odpúšťam
každému človeku, ktorý mi spôsobil neprávosť a zo svojho
srdca odstraňujem každú žalobu, ktorá vo mne bola voči
ľuďom.
Keď sa začínam modliť, odpúšťam ľuďom
a zanechávam všetko čo mám proti nim, aby boli moje
modlitby vypočuté a moje poklesky odpustené.
(Mar 11,25)

Nohy mám obuté v pohotovú službu evanjelia pokoja a kde pôjdem, kde sa postavím, tam bude pokoj. Zostanem tam a poviem dobrú správu. Lebo je napísané: „Aké
krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré.“ Preto z mojich
nôh vyberám každú násilnosť, nepokoj a nervozitu. Zapieram každú vojnu, svár a násilie.
(Iz 52,7)
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Do ruky si beriem štít viery a ním hasím všetky
ohnivé šípy diabla, každú kritiku a obviňovanie. Tieto sú
neúčinné na môj život, lebo každá zbraň použitá proti mne
bude zničená.
(Žid 4,12)

Zapieram zlé reči rodičov, spolupracovníkov a do úst beriem
meč Ducha, slovo Božie, ktoré je živé a účinné, ostrejšie ako
každý dvojsečný meč. Ktoré zabíja aj oživuje, preniká až do
rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posúdiť
myšlienky a mysle srdca.
Odkladám z mojich úst hnev, rozhorčenie,
zlobu, rúhanie a mrzké reči.
(Kol 3,1–16)

Obliekam si odev chvály, ktorý mi
chráni chrbát a staviam sa proti zármutku, skľúčenosti,
malomyseľnosti, náladovosti, znechuteniu, ľahostajnosti,
depresii a letargii. Proti zármutku a duchu smrti si obliekam
Ducha radosti, lebo náš Boh je Boh Abraháma, Izáka
a Jakoba – je Bohom živých a nie mŕtvych.
(Iz 61,2–3; Mat 22,32)

Nenávidím žiadosti tela – smilstvo, nečistotu, zmyselnosť, modloslužbu, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár,
nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy,
opilstvá, hodovania a im podobné. Vyhadzujem zo svojho
srdca hnev, roztržky a obliekam si nového človeka, pokorné
srdce, dobrotu, nežnosť, trpezlivosť a na to všetko povraz
dokonalosti a plnosti – lásku. Som milujúci človek, milujem
Boha aj ľudí.
(Ef 2,3)

(Jak 4,7) Podávam sa Bohu a Jeho

láske a staviam sa na odpor proti diablovi, lebo je napísané: „Poddajte sa teda Bohu
a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás“.
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Milujem ťa Bože z celého srdca, z celej duše,
z celého ducha a z celej sily.
(5M 6,4–5)

(Fil 3,7–8) Milujem môjho Boha a slúžim len jemu. Len ty si

Spasiteľ! Zapieram každú falošnú filozofiu, falošný svetonázor, sektárstvo, ateizmus, materializmus, humanizmus
a komunizmus. Všetko, čo sa stalo v mojom starom živote,
považujem za stratu a smeti, aby som získal Krista.
(Zj 12,11) Moje telo je chrámom Svätého Ducha, ktoré je očiste-

né krvou Ježiša Krista. Víťazím nad diablom pre krv Ježiša Krista,
slovo môjho svedectva a istotu môjho odovzdaného života.
(Gal 5,17–21; Mar 16,17) V mene Ježiša Krista sa staviam na

odpor proti čarodejníctvu, panovaniu, manipulácii, duchu
Jezábel, tvrdohlavosti, egoizmu, namyslenosti, sebectvu
a vzbure. Oddeľujem sa od modiel a od okultizmu. Striasam
zo seba každú silu, ktorá obmedzuje poznanie Boha. Ničím
v sebe prácu diabla a v mene Pána Ježiša Krista idem proti
nemu, proti jeho začiatočným odsúdeniam, ohováraniam,
pohľadom, prenasledovaniam a jeho názorom.
(2Tim 1,7) V mene Ježiša Krista zapieram každý strach: z ľudí,

z chorôb, zo smrti a z budúcnosti. Zapieram každú neistotu,
nerozhodnosť, malomyseľnosť, menejcennosť a bojazlivosť.
(5M 28,1–14) V mene Pána Ježiša Krista robím neúčinnými každú

zbabelosť, sklesnutosť, beznádej, nervozitu, napätie, odkladanie,
meškanie a zaostávanie. V mene Ježiša Krista odmietam každý
útek, ústup, rozčarovanie, ľahostajnosť, pasivitu, ospalosť a únavu.
V ranách Ježiša Krista som bol uzdravený, On ma uzdravil, On je
môj vysloboditeľ. Chválim ťa, vyvyšujem a žehnám ťa, Ježiš. Skrze
tvoju milosť som živý a rastiem v tvojom Slove.
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Ďakujem, že som dedičom všetkých zasľúbení určených pre
Abraháma. Som požehnaný keď vchádzam aj keď vychádzam. Požehnané je ovocie môjho semena, všetko je požehnané, na čo položím ruku a ty Pane, odháňaš mojich
nepriateľov.
(Iz 59,1) Ak idú proti mne nepriatelia jednou cestou –

siedmimi budú utekať predo mnou, pretože Pánova vystretá ruka nie je prikrátka na to, aby ma zachránila.
(Žid 13,8) Ježiš je ten istý včera, dnes i naveky.

Bojuje za nás, prihovára sa za nás u Otca, vytrhne nás aj z levovej tlamy lebo jeho láska a milosť sú mocné.
(Mat 23,8–11)

( Ž 27) Prosím ťa, Ježiš, posilni moju vieru, uzdrav ma, lebo si
mojim lekárom, buď mojím majstrom, ja budem dobrým
učeníkom, svoje uši nakloním k tvojmu slovu. Prosím ťa,
prines bohatstvo svojej milosti pre mojich milovaných, pre
všetkých mojich bratov a sestry a pre všetkých nepriateľov.
Nech príde tvoje kráľovstvo nebeské v moci a sláve na nás.
Čakám ťa pán Ježiš! Príď skoro! Milujem ťa!
Ďakujem Otče, že som súčasťou Kristovho tela. Preto ťa
chválim, vyvyšujem a žehnám ťa v mene pána Ježiša Krista!
Vyznanie na každý deň bolo spracované na základe materiálov Zboru viery, Budapešť, Maďarsko.
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Osobné poznámky

