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Drahý milovaný!
Gratulujem Ti k nezištnému daru večného spasenia, ktoré si dostal, keď si prijal
Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa.
Chcem sa podeliť s tebou o pravdách, ktoré sú pre kresťanskú vieru základné;
pravdy, na ktorých môžeš budovať pevný a pulzujúci život v Kristovi. Usilovne študuj
tento materiál a prinesie ti večnú žatvu.
Modlím sa, aby ti Boh dal Ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Jeho; aby oči
tvojho porozumenia boli osvietené a uvedomil si si, aká veľká je nádej, do ktorej ťa
povolal a aby si poznal všetko, čo ti je zdarma dané v Kristovi, amen.
Tento materiál ti pomôže začať tvoj nový život v Kristovi Ježišovi. Keď budeš
študovať, pozeraj sa do Biblie a študuj sám.
Verím, že posolstvo v nej obsiahnuté zmení tvoj život a pomôže sformovať tvoju
budúcnosť podľa princípov Božieho Slova.
Nech ťa Boh bohato žehná, v mene Ježiš, amen.

Pastor Chris Oyakhilome
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TVOJE SKUTOČNÉ JA
Ty si viac než len telo, ktoré vidíš. Si viac než len nádoba, v ktorej bývajú tvoje
zmysly (tvoje zmysly zraku, sluchu, hmatu, chuti a čuchu). Vo vnútri teba je niečo,
vlastne niekto, ktorý je omnoho viac než tvoje telo. Je to tvoj ľudský duch a to si skutočný
ty.
Tento vnútorný človek je ten, o ktorom Biblia hovorí v 1.Petra 3:4: „Ale skrytý
človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti
a tichosti.“
Keď človek zomrie, jeho duch žije ďalej. Je stále takou istou ľudskou osobnosťou,
ako bol pred tým, než zomrel; nestratil nič okrem schopnosti existovať vo fyzickom
svete. Jeho telo môže byť mŕtve, ale skutočná osoba, duchovný človek, má stále všetko
vedomie, aké mal pred tým, než zomrel.
Ježiš Kristus rozprával v 16. kapitole Lukáša príbeh o dvoch mužoch, ktorí
zomreli. Jeden z nich, žobrák, sa volal Lazar. Pointa nie je to, že bol žobrák, ale to, že hoci
bol chudobný, mal spravodlivé srdce. Keď zomrel, bol vzatý do lona Abrahámovho.
Druhý muž tiež zomrel. Tento muž bol vo svete bohatý, ale nežil spravodlivý život.
Všimni si, že keď zomrel, jeho telo bolo pochované do zeme, ale Ježiš hovorí, že
v pekle pozdvihol svoje oči a videl Lazara v Abrahámovom lone a spoznal ho. To
znamená, že stále mohol vidieť. Potom zavolal na Abraháma a povedal: „Prosím, pomôž
mi!“ Takže vidíš, že mohol stále hovoriť. Abrahám mu naspäť odpovedal a on počul
Abrahámov hlas, čo znamená, že stále mohol počuť.
Bohatý muž tiež povedal, že je smädný a nielenže bol smädný, bol v agónii. Takže
žobral: „Prosím, nech Lazar príde a dá mi kvapku vody aby ovlažil môj jazyk.“ A to je
ďalšia vec, ktorú si tu treba všimnúť – stále cítil.
Všetky jeho zmysly boli stále neporušené. A dokonca si aj pamätal veci, pretože
povedal: „Prosím, pošli niekoho spomedzi mŕtvych, aby išiel kázať mojim bratom.“ Mal
na zemi päť bratov, tak si myslel: „...možno ak by niekto spomedzi mŕtvych išiel k nim,
uverili by mu.“ Pamätal si svojich bratov!
Toto ti dáva vedieť, že ľudský duch žije. A keď sa človek znovuzrodí, je to jeho
duch, ktorý sa znovuzrodí!
2. Korinťanom 5:17-18 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.
Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so
sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia.“
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SI NOVÝM STVORENÍM
Teraz, keď si dal svoj život Ježišovi Kristovi a urobil si ho Pánom svojho života, už
nie si viac tým, čím si býval. Môžeš stále navonok vyzerať rovnako, ale vo vnútri si úplne
nová osoba. To je to, o čom hovorí Biblia. Ty nie si „ako nové stvorenie“, ale ty si „ nové
stvorenie“– nový druh bytosti, ktorá nikdy pred tým neexistovala (2. Korinťanom 5:17).
Nie si opravený, obnovený alebo zreštaurovaný; ty si nové stvorenie – úplne nová
osoba. Avšak skutočnosť, že si vo vnútri nové stvorenie neznamená, že navonok budeš
vyzerať inak. Ak si mal krátke vlasy pred znovuzrodením, zostali krátke. Máš stále tú
istú prácu, rodinu a susedov.
Dôležité je však to, že sa teraz zmenili tvoje hodnoty. Máš nový rebríček hodnôt,
pretože si vo vnútri nová osoba.
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MÁŠ BOŽIU PRIRODZENOSŤ A BOŽÍ ŽIVOT!
Tým, že si sa znovuzrodil, Boh ti dal moc stať sa Jeho dieťaťom (Ján1:12). Do
tvojho ľudského ducha bola vložená Božia prirodzenosť. Máš teraz nový život; Boží
život, ktorý Ježiš Kristus urobil dostupným pre každého, kto v Neho uverí. Aké
privilégium! Si preto účastníkom Božej prirodzenosti (2.Peter 1:3-4).
Boh je teraz tvoj Otec! Ako? Prirodzenosť sa reprodukuje narodením; to je to, prečo
sa zo psa vždy narodí pes. A Ján 1:12-13 hovorí: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa
deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej
žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.“
Boh má k tebe rodičovský inštinkt. Si členom Jeho domácnosti a preto aj občanom
neba, kde On prebýva.
Boh je za teba zodpovedný. On naplní všetky tvoje potreby podľa Jeho
nevyčerpateľného bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi (Filipanom 4:19). Má dobrý plán
pre tvoj život, ktorý sa dal do pohybu v momente, keď si sa znovuzrodil. Ty si milované
dieťa Boha lásky a narodil si sa do rodiny lásky. Toto je veľmi dôležité. Dal ti tento nový
život, aby si sa stal členom Jeho Kráľovstva.
Biblia hovorí, že Boh ti dal večný život. Je to život, ktorý je v Bohu, ktorý Ho robí
tým, čím je. Je to Boží druh života. Tento život spôsobil, že hrob nemohol zadržať Ježiša
Krista. Toto je vzkriesený život a tento život je teraz v tebe!
„A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi.
Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám,
veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život“ (1.Ján 5:11-13).
Tento život má len ten, kto má Syna, pretože tento život je jedine v Synovi Božom.
Keď si Ho prijal, prijal si tento život.
Tento život spôsobuje, že nemôžeš byť premožený hocijakou situáciou. Vždy ťa
umiestni hore. Rozmýšľaj o tom! Je nemožné, aby bol Boh zničený alebo porazený. Ty
máš teraz Jeho život; nemôžeš byť zničený alebo porazený, pretože ten istý Duch, ktorý
vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, prebýva teraz v tebe! (Rimanom 8:11).
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SI BOŽOU SPRAVODLIVOSŤOU
2. Korinťanom 5:21 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás,
aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou Božou“ (angl. preklad).
Predstav si, že Boh robí niečo, čo by sa dalo nazvať „prirodzená transplantácia.“
Urobil Ježiša hriechom (obeťou za hriech) za nás, aby sme my mohli byť spravodlivosťou
Božou v Ňom.
To je to, čo umožnilo Ježišovi, aby zomrel smrťou hriešnika namiesto teba.
Výsledkom je to, že môžeš teraz stáť pred Bohom bez akéhokoľvek pocitu viny, strachu
alebo pocitu menejcennosti (Židom 10:19, Rimanom 5:1).
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SI OSPRAVEDLNENÝ!
Čo to znamená byť ospravedlnený? Znamená to byť vyhlásený „nevinným“. Čo sa
týka Boha, nie si vinný zo žiadneho hriechu (priestupku). Biblia hovorí: „A tak
ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista“ (Rimanom
5:1). Si ospravedlnený!
Ježiš zobral trest za tvoje hriechy vtedy, keď zomrel na kríži, hoci On nebol vinný
zo žiadneho hriechu (1.Petra 2:22). Preto ti Boh už nepočíta žiadne hriechy. Biblia hovorí:
„...že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a
ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia“ (2.Korinťanom 5:19).
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SI POSVÄTENÝ !
Predstav si na chvíľu, že si padol do kanála; si veľmi špinavý a niekto išiel okolo
a zachránil ťa – to znamená „vytiahol ťa z kanála“. Ďalšia vec, ktorú by si mal urobiť, je
očistiť sa. Inými slovami: „daj preč zo seba ten kanál“, a to vyžaduje čas a námahu.
1.Korinťanom 6:11 hovorí: „...A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť,
boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“
Posvätenie má dve fázy: po prvé, Boh ťa vytiahne z kanála, to znamená, si
znovuzrodený a Biblia hovorí, že si okamžite posvätený; oddelený zo sveta pre Boha.
Potom musíš dať preč zo seba kanál tým, že podrobíš svoju myseľ očisťujúcemu
(obnovujúcemu) procesu cez Božie Slovo (Rimanom 12:2).
Obnovenie tvojej mysle je nepretržitý proces. Tvoja myseľ bola trénovaná myslieť
jedným spôsobom; vidieť veci fyzicky pred tým, než uverí. Teraz obnovovaním svojej
mysle umožníš svojej mysli vidieť veci Božím spôsobom. Preškolíš svoju myseľ, aby
videla veci z Božej perspektívy. Potom budeš hovoriť Božie slová Božím spôsobom
a dostaneš výsledky, aké Boh dosiahol svojím Slovom.
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SI VYSLOBODENÝ!
„...a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele
svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného
Syna“ (Kološanom 1:12-13).
Od tej chvíle, keď si dal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, si sa stal členom
Božieho Kráľovstva. Žiadny démon vyslaný z pekla ti teraz nemôže ublížiť. Si slobodný
od akejkoľvek zmluvy, do ktorej si kedy vošiel, či už vedome alebo nevedome. Si
slobodný od každého návyku, hriechu, choroby alebo nemoci, teda od všetkého, čo ťa
kedy držalo alebo zväzovalo. Prečo? Pretože si bol vyslobodený z moci temnoty!
Biblia hovorí, že Boh ťa vyslobodil spod kontroly a nadvlády temnoty
a premiestnil ťa do svojho Kráľovstva. Nemusíš sa už obávať. Boh je tvoj Pastier a Jeho
ochranné oči budú vždy na tebe (Žalm 23:1).
Biblia hovorí: „Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní“ (Ján 8:36).
Boh ťa vyslobodil do Jeho Kráľovstva. To je miesto, kde teraz si a kam patríš. Ty si už bol
vyslobodený z moci temnosti. Všimni si, že je to napísané v minulom čase – už si bol
vyslobodený z moci temnoty!
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BOŽÍ DUCH PREBÝVA V TEBE
Ďalšia dôležitou súčasťou tohto nového života je to, že Duch Boží prichádza, aby
v tebe prebýval. Keď Duch Boží zaujme svoje bydlisko v tebe, osvieti ti Božie Slovo a dá
ti nové porozumenie Slova.
Takže keď študuješ Bibliu, máš vo svojom duchu nové porozumenie; a to môžeš
začať používať vo svojom živote.
Ďalšia vec, ktorú Duch Svätý robí je to, že ti pripomína Božie Slovo (Ján 14:26).
Okrem toho ti dáva moc, aby si bol efektívnym svedkom evanjelia Ježiša Krista.
„Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj
v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme“ (Skutky
1:8).
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ČO UROBÍŠ, KEĎ...
DO TVOJEJ MYSLE PRICHÁDZAJÚ ZLÉ MYŠLIENKY?
To, že si znovuzrodený nezastaví to, aby si bol pokúšaný, ale ty sa nesmieš poddať
pokušeniu. Biblia nás učí, že kedykoľvek sme pokúšaní, Boh vždy otvorí cestu úniku
(1.Korinťanom 10:13). Takže ak prichádzajú zlé myšlienky, musíš:
(1)

Pamätať, že si nové stvorenie

Tieto myšlienky prichádzajú k tebe ako vonkajšia sila, forma pokúšania od diabla.
Nerozvíjaj ich ďalej vo svojej mysli obzvlášť teraz, keď si znovuzrodený. Biblia hovorí, že
my (znovuzrodení veriaci) máme myseľ Kristovu (1.Korinťanom 2:16). Musíš si pamätať,
kto teraz si, si nové stvorenie! Boh vždy chce, aby sme si pamätali, že sme nové stvorenie
a že nám dal nový život. Tento nový život je to, v čo musíš veriť.
(2)

Choď v poslušnosti

Poslúchaj Boha! Predpokladajme, že prichádza k tebe myšlienka zlého návyku.
Tlak na teba ja tak veľký, aby si urobil zlú vec; možno zájdeš až tak ďaleko, že sa
dostaneš do počiatočnej fázy zlého skutku. Ale práve tam, keď si spomenieš, že si nové
stvorenie - nová osoba, zrazu máš odvahu a smelosť striasť sa toho.
Poslúchaj Boha! Takže vidíš, že byť znovuzrodený neznamená, že k tebe neprídu
zlé myšlienky, ale ide o to, že im nedovolíš, aby sa ťa zmocnili. Odmietni ich! Niekto to
raz správne povedal: „Nemôžeš zabrániť vtákom, aby lietali nad tvojou hlavou, ale
istotne im môžeš zabrániť, aby si tam vybudovali hniezdo!“
Nemusíš byť schopný zabrániť týmto myšlienkam, aby prišli k tebe, pretože
prichádzajú zvonka, ale môžeš zastaviť, aby v tebe bývali. Nedovoľ, aby zlé myšlienky
bývali v tebe, nedovoľ, aby získali nadvládu alebo panstvo nad tebou. Môžeš ich zastaviť
tým, že namiesto o nich budeš rozmýšľať o správnych veciach (Filipanom 4:8).
Predstav si, že by si bol amatérskym hercom a hral by si rolu ženy, hoci si
v skutočnosti muž. Obliekol by si si ženské šaty a parochňu a rozprával a hral by si, ako
keby si bol žena. Ale na konci predstavenia nezabudneš na to, že si muž. Keď zídeš
z javiska a prídeš späť do šatne, prezlečieš sa do svojich skutočných šiat a vyjdeš na
ulicu. Keď sa vydáš v pondelok do práce, nezabudneš, že si skutočne muž. Budeš
hovoriť a žiť ako muž. Bolo by komické, keby si po návrate do práce hovoril a správal sa
ako žena, teda takým spôsobom, akým si sa správal na javisku predchádzajúci večer.

Toto isté aplikuj teraz na seba. Pred tým, než si sa znovuzrodil, si konal zlým
spôsobom, ale teraz máš nový život. Tento nový život je to, čo by si mal teraz žiť. Hral si
dlhý čas rolu ženy a niekedy sa zabudneš a začneš sa takto správať. Ale potom si znova
pripomeň, že si skutočne muž a naprav to. Uvedom si to a povedz: „Óh, ja nie som žena,
už nehrám na javisku. Musím žiť v realite!"
Toto je spôsob, ako by si mal zastaviť zlý návyk. Povedz si: „Pozri sa, ja som
znovuzrodený. To je moja skutočná prirodzenosť!“ Bez ohľadu na zlozvyk: keď si spomenieš
(a určite si spomenieš na to, kým si), ZASTAV SA! Povedz si: „Ja som znovuzrodený!
Prestaň hneď!"
Nedovoľ, aby pokračoval kolobeh hriechu a nehanbi sa to povedať hocikomu, kto
by ťa tam zaťahoval: „Prepáčte, ale ja to nemôžem robiť, pretože som znovuzrodený!“ Zbav sa
zlých návykov tým, že ich nahradíš dobrými. Rob to cieľavedome. Nájdi si dobré Božie
povahové črty z Božieho Slova a prakticky sa v nich trénuj.
(3)

Buď konateľom Slova; uskutočňuj Slovo!

Boh nechce, aby sme len počúvali Slovo, ale aby sme ho konali. „Buďte však
činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto
poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju
prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je.“
Staneš sa konateľom Slova vtedy, keď si Slovo pripomenieš a budeš podľa neho
konať. A vždy si ho pripomenieš. To je jedna z vecí, ktorú v nás Duch Svätý robí. Ježiš
povedal: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí
všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril “(Ján 14:26).
Vďaka Bohu, že tu je Duch Svätý; pomáha nám pamätať si Slovo! Takže teraz, keď
si Slovo pamätáš, musíš podľa neho konať. Netráp sa tým, či si spomenieš; Duch Svätý ti
to pripomenie. Ale ty musíš byť vždy pripravený poslúchnuť ho, keď ti tieto pravdy
prinesie do mysle.
(4)

Pamätaj si, že hriech nad tebou nebude vládnuť

Musíš si zapamätať jednu vec: Zlé myšlienky nemajú moc získať vládu nad tebou,
pokiaľ im to ty nedovolíš.
„Hriech totiž nebude panovať nad vami...“(Rimanom 6:14). Hriech nad tebou nebude
vládnuť. Nebude "šefom", pretože nie si pod Zákonom, ale pod milosťou. To je to, o čom
hovorí Biblia.
Boh ťa vyslobodil z moci hriechu a temnoty a preniesol ťa do svojho Kráľovstva:
„Radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v
svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného
Syna.“(Kološanom 1:12-13).

To je miesto, kde si teraz, keď si sa znovuzrodil a to je aj dôvod, prečo nad tebou
nemajú vládu mocnosti temnoty. Nachádzajú sa oblasti hriechu, ale ty si v oblasti
Božieho života, ktorý nahrádza hriech. Takže je jasné, že nemôžu nad tebou vládnuť.
V liste Kološanom 1:14 sa hovorí: „V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv,
odpustenie hriechov.“ V Kristovi Ježišovi máme vykúpenie. Toto je náš súčasný stav
(Efežanom 2:5-6). Neusilujeme sa o to, aby sme to mali, už to máme teraz! Musíme si
držať toto vedomie získané z Božie Slova a radovať sa v ňom.
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ČO UROBÍŠ, KEĎ...
SA ŤA STARÍ PRIATELIA POKÚŠAJÚ ODHOVÁRAŤ?
Teraz keď si znovuzrodený, patríš do novej rodiny. Nepatríš už viac do tvojej
starej rodiny. To neznamená, že musíš úplne zanechať starých priateľov a známych,
alebo ich odmietnuť. Máš byť pre nich svetlom. Oni sú stále v tme, pretože nemajú vo
svojich srdciach Ježiša Krista. Musíš si pamätať, že ty si pre nich Božím svetlom. Zdieľaj
sa s nimi s evanjeliom, aby aj oni tiež mohli nasledovať Ježiša.
Čo by si mal robiť, keď sa ťa snažia odhovoriť? Biblia hovorí, že v posledných
dňoch prídu posmievači, ktorí budú robiť zle ako sa im zachce a budú sa vysmievať
pravde (2.Peter 3:3-4).
Posmievači sú tí, ktorí sa ťa snažia odhovoriť a stiahnuť ťa späť do starého života.
Avšak ty musíš odmietnuť byť nimi pohnutý. Odmietni dovoliť, aby ich postoj stál v
ceste tvojho spoločenstva s Kristom. Odmietni, aby si bol s nimi „nerovnomerne
zapriahnutý“. Neprijímaj ich radu. Namiesto toho udržuj svoj postoj v Bohu a Jeho Slove.
NEROVNOMERNÉ ZAPRIAHNUTIE
V počiatočných dňoch mechanizovaného farmárčenia mohol farmár zapriahnuť
dve zvieratá, napríklad dvoch somárov alebo volov a priviazať ich k pluhu. Dve zvieratá
mohli orať pôdu, pretože sa spolu pohybovali. Pretože boli tieto dve zvieratá spolu
zapriahnuté, museli sa pohybovať rovnakým smerom. Kamkoľvek išlo prvé, druhé išlo
tiež. Farmár ich viedol a oni museli ísť rovnakým smerom tak dlho, ako boli spolu
zapriahnuté.
Takže ak obe zvieratá boli somári, volalo sa to „rovnomerné zapriahnutie“. Ale ak
jeden z nich bol somár a druhý bol vôl, bolo to „nerovnomerné zapriahnutie“ (pretože
neboli rovnakého druhu). Ak sme spolu s niekým spriahnutí, musí to byť „rovnomerné
zapriahnutie“. To znamená jeden kresťan a druhý kresťan kráčajú spolu v priateľstve.
Ale ak je kresťan spolčený s nekresťanom, sú nerovnomerne zapriahnutí. A Boh hovorí:
„Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi“ (2.Korinťanom 6:14-16).
Takže vidíš, že ak ty a neveriaci ste spolčení dokopy, potom si v nerovnomernom
jarme a to je zlé. Boh ťa nechce mať v nerovnomernom jarme, chce radšej, aby si bol
zapriahnutý s inými kresťanmi a robil s nimi spoločné veci. Bez ohľadu na to, aký
morálny je nejaký človek, pokiaľ nie je znovuzrodený, nemôže byť tvojím najlepším
priateľom.
Je to nemožné a neprijateľné pre Boha, pretože je to nerovnomerné zapriahnutie.
Tvoje ohodnotenie nejakej osoby sa nemôže prirovnať k Božiemu posúdeniu.

Boh raz poslal Samuela do domu Jesseho, aby pomazal jedného z jeho synov za
kráľa Izraela (1.Samuelova 16:1-13). Keď Samuel videl prvého Jesseho syna Eliaba,
povedal: „Iste pred Hospodinom stojí Jeho pomazaný“, pretože bol veľký, vysoký
a pekný. Ale Boh prehovoril k prorokovi a povedal: „Nepomaž ho, pretože toho som
zavrhol.“ Potom povedal: „Pretože človek hľadí na to, čo vidí, ale Pán hľadí na srdce.“
Takže tvoje posúdenie človeka je väčšinou založené na vonkajšom vzhľade – čo hovorí,
ako vyzerá, ako chodí... Môžeš si na základe toho vytvoriť o ňom všetky druhy názorov,
ale vidíš, že Boh hľadí na to, čo je vo vnútri každého človeka.
Ten, kto nie je znovuzrodený, nemá správneho ducha u Boha. Jediná možnosť, ako
môže mať niekto správne postavenie u Boha je to, ak je znovuzrodený. Toto je jediná
požiadavka na to, aby ten človek bol tvojím najlepším priateľom. Pokiaľ nie je
znovuzrodený, nemôže byť tvojím najlepším priateľom; nie je Bohom kvalifikovaný, aby
takým bol. Teraz, keď si ty znovuzrodený, tvojou túžbou by mala byť to, aby si sa páčil
Bohu, takže nesmieš používať svoje vlastné normy. Toto je veľmi dôležité.
Udržuj svoje srdce v Božích záležitostiach a On ťa úspešne cez všetko prevedie
(1.Korinťanom 10:13).
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ČO UROBÍŠ, KEĎ...
PRÍDE PRENASLEDOVANIE A SÚŽENIE?
V Markovi 4:1-9 nám Ježiš povedal podobenstvo o rozsievačovi. Človek išiel, aby
rozsieval svoje semená; niektoré padlo na skalnaté miesto, niektoré padlo do tvrdej zeme,
niektoré medzi tŕnie a iné do dobrej zeme. V 16. a 17. verši Biblia hovorí: „Podobne na
skalnatú pôdu (zasiate) sú tí, ktorí, keď počúvajú slovo, hneď ho prijímajú s radosťou,
ale nemajú koreň v sebe, sú chvíľkoví; len čo príde súženie alebo prenasledovanie pre
slovo, hneď sa pohoršia.“
Hovorí o tých, ktorí nemajú v sebe koreň, a tak vydržia súženie len určitú dobu.
Ježiš hovorí, že hoci títo ľudia horlivo príjmu Slovo, tak keď príde prenasledovanie alebo
súženie pre to Slovo, pohoršia sa. Toto sa stáva viacerým ľuďom.
Ježiš tu hovorí o tom, že existuje mnoho ľudí, ktorí v skutočnosti k Nemu nemajú
hlbokú lásku. Sú nadšení Božím Slovom kvôli zasľúbeniam večného života, šťastia
a odpovedaným modlitbám, ale v skutočnosti nemajú hlbokú lásku k Bohu. Takže keď
príde prenasledovanie, vzdajú sa. To je smutné! Keď príde prenasledovanie a súženie,
tak to, čo by si mal robiť, je nasledovať Slovo:
(1)

MUSÍŠ MAŤ HLBOKÚ LÁSKU K BOHU

Boh chce, aby si mal k Nemu hlbokú, silnú lásku. Láska môže narastať, alebo sa
strácať. Čím viac o Ňom rozmýšľaš, počúvaš Jeho Slovo a máš s Ním spoločenstvo
v modlitbe, tým väčšiu lásku budeš k Nemu mať, pretože láska narastá tým, že niekoho
spoznávaš. Čím viac sa zoznamuješ s Bohom, tým viac Ho miluješ. Čím viac počúvaš
Jeho Slovo, tým viac Ho spoznávaš a miluješ a potom viac od Neho prijmeš.
Keď máš takúto silnú lásku k Bohu, Jeho Slovo sa pevne zakorení v tvojom srdci,
takže keď čelíš nejakej situácii, tak vieš, ako sa Boh k nej stavia a okamžite vyhlasuješ
Boží postoj ohľadom tejto veci.
Biblia hovorí, že život a smrť je v moci jazyka (Príslovie 18:20-21) a že z plnosti
srdca hovoria ústa (Matúš 12:34-35, 37). Keď napĺňaš svoje srdce Božím Slovom, bez
ohľadu na situáciu budeš vidieť veci tak, ako ich vidí Boh a budeš hovoriť to isté. A stane
sa to!
(2)

NEVZDÁVAJ SA!

Nesmieš sa vzdať, keď prídu problémy! Keď si znovuzrodený, to neznamená, že
neprídu problémy, ani nebudú žiadne skúšky a zápasy. Jednoducho to znamená, že

navzdory všetkým ťažkostiam, aj keď budeš uprostred všetkých problémov, Boh ťa cez
ne prevedie. Presne ako sa hovorí v Žalme 23:5: „Stôl mi prestieraš pred mojimi
protivníkmi...“. Možno si práve v prítomnosti svojich nepriateľov, ale oni ťa nemôžu
zničiť; prenasledovanie nemôže zničiť tvoj život!
Boh nechce, aby si sa vzdal. Musíš stáť pevne! Nezáleží na tom, aké ťažké alebo
zložité sa veci zdajú, nikdy sa nevzdávaj! Boh ťa cez ne prevedie, takže sa nedaj zastrašiť.
Zostaň Mu verný a On ťa nikdy nezanechá ani neopustí. Zvíťazíš v každých životných
okolnostiach, pretože sa ti podriadia. Izaiáš 43:2 hovorí, že keď pôjdeš cez vody,
nezatopia ťa a keď pôjdeš cez oheň, nespáli ťa. Keď nasleduješ Ježiša Krista, slúž Mu
celým svojím srdcom. Nasleduj Ho bez ohľadu na problémy.
„Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! tak,
bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom,
vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi“ (1.Korintským 15:57-58).
„Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré
premohlo svet, je naša viera“ (1.Ján 5:4).
Vidíš, že Boh nám dáva víťazstvo cez Ježiša Krista, takže nemôžeme prehrať.
Študuj 1. Jánov 5:4 pozorne; hovorí o víťazstve, ktoré premáha svet, a tým víťazstvom je
naša viera. Ži vierou; ty si premožiteľ, nie ten, kto prehráva. Narodil si sa ako
premožiteľ, pretože si sa narodil z Boha. Si Božím potomkom narodeným z Jeho Ducha!
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DUCH SVÄTÝ A TY
Byť znovuzrodený znamená narodiť sa z Ducha Božieho (1.Korintským 12:13, Ján
3:5-8). Keď si sa znovuzrodil, Duch Svätý sa stal neoddeliteľnou súčasťou tvojho života.
Takže potrebuješ porozumieť, kým On je a rozpoznať Jeho prácu vo svojom živote.
Musíš porozumieť, čo ti prišiel ponúknuť, aby si sa mohol tešiť z hojného života,
ktorý ti je dostupný v Kristovi a prijať dary (1.Korinťanom 12:4-8) a moc (Lukáš 24:49,
Skutky 1:4-8), ktorá ti je skrze Neho dostupná.
KTO JE DUCH SVÄTÝ
Zmienku o Duchu Svätom nájdeme v rozličných častiach Biblie.
- V Starom Zákone Ho vidíme, ako udeľoval moc a schopnosť robiť mimoriadne veci
(Sudcov 14:6, 19).
- V Novom Zákone Ho vidíme ešte zreteľnejšie pri narodení, službe a živote Ježiša
(Lukáš 4:18).
- Ducha Svätého je tiež vidieť v Skutkoch 2:1-4, ako pôsobil v životoch Ježišových
učeníkov.
- On je Boh. Je Božskou osobou a je treťou osobou Trojice (Ján 14:16-17, Ján 15:26).
- Existoval tu odjakživa (Genesis 1:2).
- Je vyjadrením, prejavením Božej moci. Inými slovami, je tou časťou Boha, ktorá
vykonáva, uskutočňuje všetky slová, ktoré Boh hovorí (Genesis 1).
- Je to Duch slobody (2.Korinťanom 3:17).
ČO DUCH SVÄTÝ NIE JE
Stojí tiež za zmienku povedať, že Duch Svätý NIE JE sila, vietor, olej alebo
holubica, hoci v Biblii vidíme, že je tým symbolizovaný. Nie je „jazykmi“, hoci dáva
schopnosť hovoriť. Nie je „moc“, hoci nám prináša Božiu moc. Nie je Duchom, ktorý ťa
vedie znova do otroctva strachu (Rimanom 8:15), ale do slobody (2.Korinťanom 3:17).
PREČO POTEBUJEME DUCHA SVÄTÉHO?
- Duch Svätý udeľuje Božiu moc (Skutky 1:8). Slovo „moc“ je preložené z gréckeho slova
„dunamis“, čo v skutočnosti znamená „dynamická schopnosť spôsobiť zmeny“. Keď Duch
Svätý príde, aby v nás žil, dáva nám schopnosť zmeniť veci v našich životoch
a v životoch iných ľudí.
- Dáva nám smelosť kázať evanjelium (Matúš 28:18-20, Marek 16:15-18).

- Vedie nás a dáva nám pokyny (Ján 16:13, Rimanom 8:14).
- Potešuje nás (Ján 14:18, Skutky 9:31).
- Vyučuje nás a inštruuje nás (Ján 14:26, 1.Korinťanom 2:11-12). Chodí s nami a je
súčasťou nášho denného života (Ján 14:16).
- Spolu s naším duchom svedčí, že sme deťmi Božími, a tým aj účastníkmi Jeho bohatstva
v Kristovi Ježišovi (Rimanom 8:16, Efežanom 3:6).
- Dáva nám slobodu priblížiť sa k Bohu v láske (Rimanom 8:15, 2.Korinťanom 3:17,
2.Timoteovi 1:7).
S DUCHOM SVÄTÝM MOŽEŠ MAŤ VZŤAH
V Jánovi 14:17 Ježiš hovorí: „Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože
Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“
Mať vzťah s Duchom Svätým znamená rozpoznať Jeho prítomnosť a umožniť Jeho
službu vo svojom živote. Preto musíš stráviť čas v Jeho prítomnosti, rozprávať sa s Ním a
spoznávať Ho ako priateľa. Tento vzťah môžeš získať tým, že stráviš čas modlitbou,
študovaním Božieho Slova a poslúchaním pokynov a príkazov Ducha Svätého.
Keď si sa znovuzrodil, bol si pokrstený do Ducha Svätého. Byť pokrstený
znamená byť úplne do niečoho ponorený. Napríklad môžeš zobrať gumovú loptičku
a ponoriť ju do veľkého vedra s vodou tak, že loptička je úplne pokrytá vodou. Toto je to,
čo sa stalo, keď si sa znovuzrodil - si ponorený v Duchu Svätom rovnako, ako tá loptička
vo vode.
Ale vieš, že jedna vec je to, že loptička je obklopená vodou, ale celkom odlišná vec
je, aby bola naplnená a zároveň obklopená vodou. Aby bola loptička naplnená vodou,
musí byť nejaký spôsob, ako sa voda dostane dovnútra. Inými slovami, materiál loptičky
musí dovoliť, aby voda natiekla dovnútra. Tým istým spôsobom keď si znovuzrodený,
musíš prijať Ducha Svätého do seba a byť Ním naplňovaný.
Takže ešte raz, byť naplnený Duchom Svätým nie je jednorázový zážitok, ktorý sa
stane raz v živote, ale je to nepretržitá, denná skúsenosť (Efežanom 5:18). Súvisí to
s tvojím uvedomovaním si Jeho prítomnosti a neustálym rozpoznávaním a prijímaním
Jeho služby v svojom živote. Môžeš byť neustále naplňovaný Duchom Svätým počas
toho, ako rastieš v spoločenstve s Ním cez chválu, modlitbu, štúdium Slova a dôsledné
dodržiavanie Jeho inštrukcií a podnetov. Toto je spôsob, ako môžeš byť vedený Duchom
Svätým.
HOVORENIE V INÝCH JAZYKOCH
Ako som už spomenul pred tým, Duch Svätý dáva Božím deťom schopnosť
hovoriť inými jazykmi. Jedným zo znamení, ktoré Pán povedal, že budú nasledovať tých,
ktorí uveria je to, že budú hovoriť novými jazykmi (Marek 16:17).

Je to duchovná a nadprirodzená schopnosť, prostredníctvom ktorej veriaci
komunikuje priamo s Bohom zo svojho ducha a je vložená do teba Duchom Svätým ako
dar.
Hovorenie v iných jazykoch je niekedy uvedené ako „modlenie sa v duchu“. Keď
hovoríme v iných jazykoch, hovoríme priamo k Bohu (1.Korinťanom 14:4) a náš duch sa
vzdeláva a buduje (Juda 1:20). Náš duch je tiež posilnený a občerstvený (Izaiáš 40:31).
Akonáhle prijmeš Ducha Svätého, môžeš hovoriť v jazykoch kedykoľvek sa
rozhodneš. On nehovorí cez teba, ale dáva ti schopnosť hovoriť. Takže môžeš hovoriť
Pánovi v jazykoch vždy, kedykoľvek zatúžiš.
Keď začneš hovoriť v iných jazykoch, budeš hovoriť plynulejšie, ak to budeš
robievať pravidelne. Je to ako s malým dieťaťom, ktoré práve začalo hovoriť svoje prvé
slová. Čím viac rozpráva, tým je to plynulejšie. Také isté je to aj s hovorením v jazykoch.
Je to nový jazyk a hoci sa ho nepotrebuješ učiť, budeš hovoriť plynulejšie, ak budeš
hovoriť neprestajne.
Okrem toho ak často hovoríš v jazykoch, zlepší to tvoj duchovný vývoj a privedie
ťa to do ďalších darov a prejavov Ducha Božieho.
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MUSÍŠ CHODIŤ DO CIRKVI ?
V Matúšovi 16:18 hovoril Ježiš o svojej cirkvi, ktorá je Jeho telom na zemi
a povedal, že On ju vybuduje a brány pekla ju nepremôžu.
„Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď
ich je mnoho: tak aj Kristus. 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. A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov)“ (1.Korinťanom 12:1214).
My sme telo a Kristus je hlava. Všetci kresťania (znovuzrodení) sú údmi Jeho tela
a aj údmi jeden druhému (1.Korinťanom 12:27). A tak ako jednotlivé časti ľudského tela
nemôžu fungovať odlúčene, rozličné údy tela Kristovho nemôžu účinne fungovať
samostatne. Je to preto, lebo Boh dal rozličné dary a povolania členom cirkvi, tak aby celá
cirkev mohla mať z toho úžitok (1.Korinťanom 12:18-24, Efežanom 4:11-12).
Navštevovanie cirkvi je podľa Božej vôle a umožňuje požehnávať a budovať sa
navzájom rozličnými darmi od Boha – zázrakmi, uzdraveniami, proroctvami atď. Si
schopný získať lepšie porozumenia Slova, ktoré sa tam vyučuje, počuť svedectvá a byť
svedkom zázrakov. Spoločné modlenie sa a uctievanie Boha prináša „spoločné
pomazanie“ Ducha Svätého, ktorý slúži každému človeku v zhromaždení špeciálnym
spôsobom (Židom 10:25, Skutky 1:14, Žalm 133:1-2).
Praktický život podľa Božieho Slova je veľmi ťažkou úlohou, keď nenavštevuješ
Duchom naplnenú cirkev. Avšak skutočné a plné zapojenie sa v takejto cirkvi ti umožní
dozvedieť sa viac o nej a o jej členoch. Si schopný rozvinúť svojho ducha (tvojho
vnútorného človeka) do dospelosti. To spôsobí, že budeš chodiť v Slove ľahšie a staneš sa
efektívnejším.
Ako kresťan sa musíš stotožniť s miestnym zborom; s cirkvou, ktorú môžeš volať
svojím domovom a naplno sa zúčastňovať na jej aktivitách. Inak sa oberieš o množstvo
Božích požehnaní a vyjdeš z línie, ktorú ukazuje Jeho Slovo.
Teraz keď si znovuzrodený, kráčaj vo vedomí toho, kto si a neopúšťaj
zhromaždenie svätých (Židom 10:25). Choď do cirkvi!

Pastor Chris Oyakhilome
Počas svojej viac ako 25-ročnej pomazanej služby pastor, učiteľ, služobník uzdravovania,
televízny kazateľ a veľmi známy autor kníh Chris Oyakhilome pomohol miliónom ľudí
zažívať víťazný a zmysluplný život v Božom Slove. Je autorom viacerých bestsellerov,
napríklad "Žiadna z týchto nemocí" alebo "Rapsódia reality", na ktorých spolupracoval
so svojou manželkou pastorkou Anitou. Jeho vyučovania sú taktiež dostupné v mnohých
video aj audio formátoch.
Počas toho, ako stojí v čele neustále rastúcej siete cirkví Christ Embassy na piatich
kontinentoch, pastor Chris vedie aj jednu z najväčších kongregácií v Afrike. Uskutočňuje
mohutné vyučovacie a uzdravujúce stretnutia s obrovským počtom účastníkov, keď sa
na jednom stretnutí zúčastnilo viac ako 3,5 milióna ľudí. V roku 2003 založil prvé 24hodinové kresťanské vysielanie z Afriky do zvyšku sveta. Takisto uvádza program
"Atmosféra pre zázraky", ktorý preberajú mnohé veľké televízne spoločnosti po celom
svete a ktorý prináša Božiu prítomnosť priamo do vášho domu.
Pastor Chris je zakladateľom svetovo uznávanej "Uzdravujúcej školy". Je to služba, ktorá
zjavuje uzdravujúce skutky Ježiša Krista a ktorá pomohla mnohým prijať uzdravenie a
zázraky cez pôsobenie darov Ducha Svätého.

