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Zasľúbenie pokoja

Potrebuješ nebeské odpustenie, pokoj a lás-
ku v duši. Za peniaze sa to nedá kúpiť, rozum na 
to nestačí, múdrosť to nevie dosiahnuť. Nieto 
nádeje, že by si to docielil vlastným úsilím. Boh 
ti to však ponúka ako dar, „kupujte zadarmo bez 
platenia“.(Izaiáš 55,1) Stačí vystrieť ruku a ucho-
piť to. Pán hovorí: „Keby boli vaše hriechy ako 
šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako 
purpur, budú ako vlna.“ (Izaiáš 1,18) „Dám vám 
nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; od-
stránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám 
srdce z mäsa.“ (Ezechiel 36,26)

Vyznal si svoje hriechy a v srdci si sa ich 
zriekol, si rozhodnutý odovzdať sa Bohu. Choď 
teda k nemu a pros ho, aby zmyl tvoje hriechy 
a dal ti nové srdce. Ver, že on to urobí, pretože 
to zasľúbil. Ježiš za svojho pozemského života 
učil, že dar, ktorý nám Boh sľubuje, musíme pri-
jať vierou a vtedy je naozaj náš. Ježiš uzdravil 
ľudí z rôznych chorôb, keď uverili v jeho moc. 
Pomáhal im v tom, čo mohli vidieť, a tým pre-
búdzal v nich dôveru, aby sa spoľahli na neho 
aj v tom, čo vidieť nemôžu. Tak ich privádzal 
k viere, že má moc odpúšťať hriechy. Jasne to 



povedal pri uzdravení človeka postihnutého 
porážkou: „Ale aby ste vedeli, že Syn človeka 
má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal 
ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď do-
mov!“ (Evanjelium podľa Matúša 9,6) Takisto 
hovorí evanjelista Ján, keď píše o Kristových 
divoch: „No tieto (znamenia) sú zapísané pre-
to, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, 
a aby ste vierou mali život v jeho mene.“ (Evan-
jelium podľa Jána 20,31)

Spoľahnúť sa na jeho zasľúbenia

Z jednoduchej správy Písma o Ježišovom 
uzdravovaní chorých sa môžeme niečo do-
zvedieť aj o tom, ako v neho veriť, keď ide 
o odpustenie hriechov. Pozrime sa na príbeh 
ochrnutého pri Betezde. Úbohý trpiteľ bol 
bezmocný, už dlhých tridsaťosem rokov sa 
ani nepohol. Ježiš mu napriek tomu prikázal: 
„Vstaň, zober si lôžko a choď!“ Tento cho-
rý človek mohol povedať: „Pane, ak chceš, 
uzdrav ma, poslúchnem Tvoje slovo.“ Nie, on 
uveril Kristovmu slovu. Veril, že je uzdravený 
a v tom okamihu sa aj pohol. Chcel chodiť – 
a chodil. Konal podľa Kristovho slova a Boh 
mu dal moc. Bol uzdravený.



Takisto si aj ty v moci hriechu. Nemôžeš 
odčiniť svoje už spáchané hriechy,nemôžeš 
si ani zmeniť srdce a stať sa svätým. Boh 
však sľubuje, že to všetko pre teba vykoná 
prostredníctvom Krista. A ty veríš tomuto 
sľubu, vyznávaš svoje hriechy a odovzdávaš 
sa Bohu. Chceš mu slúžiť. Len čo to urobíš, 
Boh splní slovo, ktoré ti dal. Ak veríš zasľú-
beniu – ver, že ti odpustil a očistil ťa, – Boh 
svoj sľub splní a ty si uzdravený práve tak, 
ako keď Kristus dal ochrnutému moc chodiť, 
len čo ten uveril, že je uzdravený. Nezabúdaj, 
ak veríš, je to tak.

Nečakaj, kým pocítiš, že si uzdravený, ale 
povedz: „Verím tomu, je to tak, a to nie preto, 
že to cítim, ale preto, že to Boh zasľúbil.“

Nie si teda svoj, lebo si kúpený za veľkú 
cenu. „Boli ste vykúpení nie pominuteľnými 
vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou 
krvou Krista. On je bezchybný a nepoškvrne-
ný baránok...“(Prvý Petrov list 1,18.19) Tým-
to jediným skutkom viery v Boha Duch Svä-
tý roznietil v tvojom srdci nový život. Si ako 
novorodeniatko v Božej rodine a on ťa miluje 
tak, ako miluje svojho Syna.



Príď taký, aký si

Keď si sa odovzdal Ježišovi, neustupuj späť, 
nevzďaľuj sa od neho, ale dennodenne hovor: 
„Patrím Kristovi, odovzdal som sa mu.“ Pros 
ho, aby ti dal svojho Ducha a aby ťa chránil 
svojou milosťou. Ako sa odovzdaním Bohu 
a vierou v neho stávaš jeho dieťaťom, tak máš 
v ňom žiť. Apoštol vraví: „Ako ste teda prijali 
Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite.“ (List Ko-
losanom 2,6)

Niektorí ľudia si myslia, že najprv musia 
obstáť v skúške a tým dokázať Pánovi, že sa 
zmenili, a len potom môžu prosiť o jeho po-
žehnanie. Oni však smú o toto prosiť už teraz. 
Vo svojich slabostiach potrebujú pomoc Kris-
tovho ducha a jeho milosti, inak ich ovlád-
ne zlo. Ježiš nás rád prijme takých, akí sme, 
hriešnych, bezmocných, závislých. Smieme 
prísť vo všetkej svojej slabosti, nerozvážnosti, 
hriešnosti a kajúcne mu padnúť k nohám prá-
ve v tejto chvíli. Objať nás náručím lásky, ob-
viazať nám rany a zbaviť nás každej nečistoty 
– to patrí k jeho sláve.

Práve tu sa však tisíce dopúšťajú rovnakej 
chyby: neveria, že Ježiš im odpúšťa. Neberú 
Boha vážne. Tí, čo spĺňajú podmienky, majú 



prednosť poznať sami na sebe, že odpustenie 
je zadarmo. Ponúka nám ho za každý hriech. 
Nepochybujte teda, či Božie zasľúbenia platia 
aj pre vás, lebo sú určené každému kajúcnemu 
hriešnikovi. Prostredníctvom slúžiacich anjelov 
Kristus dáva moc a milosť každému veriacemu 
človekovi. Nikto nie je taký hriešny, aby v Ježi-
šovi, ktorý zomrel za nás, nemohol nájsť silu, 
čistotu a spravodlivosť. Kristus chce ľudí zba-
viť hriechom poškvrnených a znečistených šiat 
a zaodiať ich čistým rúchom spravodlivosti. Na-
báda ich teda k životu, nie k smrti.

Ak pochybuješ a máš strach, nezúfaj, pre-
tože Ježiš žije, aby sa za nás prihováral. Ďakuj 
Bohu za dar jeho drahého Syna a pros, aby jeho 
smrť za teba nebola márna. Duch ťa nabáda 
dnes a ty smieš ísť k Ježišovi a smelo ho žiadať 
o požehnanie.

Pri čítaní zasľúbení pamätaj, že sú výrazom 
nevýslovnej lásky a zľutovania. Veľké srdce 
večnej Lásky sprevádza hriešnika nekonečným 
súcitom. „V ňom máme skrze jeho krv vykúpe-
nie a odpustenie prestúpení podľa bohatstva 
jeho milosti.“ (List Efezanom 1,7) Áno, len ver, 
že Boh je tvojím pomocníkom. On chce v člo-
vekovi obnoviť svoj mravný obraz. Keď k nemu 



prichádzaš s vyznaním a pokáním, on prichá-
dza k tebe s milosrdenstvom a odpustením. 
Potom pocítiš pokoj, ktorý prevyšuje tento 
svet a dotýka sa nebies. 

Obsah je prevzatý z knihy Cesta ku Kristovi od Ellen G. Whiteo- 
vej. Môžete si ju kúpiť na www.adventorion.sk.



Svetlo pre teba  
            i všetkých

www.glowonline.org/glow-slovak

Ďalšie zaujímavé témy nájdete na online stránke 
Kurzy pre život:

www.kurzyprezivot.sk 
Bližšie info na: 

info@kurzyprezivot.sk 
(alebo 02 4341 5502)

STREDISKO KOREŠPONDENČNÝCH KURZOV

Prehľad jednotlivých lekcií

 � Kniha pre moderného 
človeka

 � Úžasné fakty

 � Prečo je na svete toľko zla?

 � Ježiš žije pre teba

 � Veriť znamená dôverovať

 � Milosť má prednosť pred 
právom

 � Začni žiť znovu

 � Prekvapivá budúcnosť

 � Praktické kresťanstvo

 � Láska namiesto formalizmu

 � Všetko v pravý čas

 � Prosba o odpoveď

StrediSko korešpondenčných kurzov

Ako rozumieť Biblii v 21. storočí?
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Globálne  
problémy
Aké je ich riešenie?
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Prehľad jednotlivých lekcií

 � Ktorý z katastrofických 
scenárov si vyberiete?

 � O 5 minút 12 alebo 12:10?

 � Vojny vždy boli a budú...

 � Globálna finančná kríza

 � Človek človeku vlkom

 � Čím viac liekov, tým viac 
chorôb...

 � Terorizmus

 � Chcete rýchlo zbohatnúť? 
Založte si sektu!

 � Zásah z vesmíru – katastrofa  
alebo happy end?

StrediSko korešpondenčných kurzov

Aké je ich riešenie?
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Prehľad jednotlivých lekcií

 � Ako sa doma spolu 
rozprávame

 � Muži a ženy v manželstve

 � Medziľudské vzťahy

 � Aké manželstvo a aká rodina

 � Domov a rodina

 � Rodina s malými deťmi

 � Rodina s dospievajúcimi 
deťmi

 � Sedem úsekov života rodiny

StrediSko korešpondenčných kurzov
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Harmonická 
rodina
Objavte princípy úspešného  
a šťastného rodinného života
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Harmonická 
rodina
Objavte princípy úspešného  
a šťastného rodinného života

Autorom jednotlivých lekcií je  
prof. phdr. Jaro křivohlavý, cSc.

Prehľad jednotlivých lekcií

 � Vezmi zdravie do svojich rúk

 � Ako si vychutnať život

 � Zdravé srdce, zdravé kosti

 � Pohybom k zdraviu

 � Ako zvládať stres

 � Drogy – brať ich či nebrať?

 � To najdôležitejšie o fajčení

 � Zdravá telesná hmotnosť

 � Prevencia rakoviny

 � Rastlinná strava

 � Zdravé rodiny

 � Sebaúcta

StrediSko korešpondenčných kurzov

Vytvorte si zdravý a dynamický životný štýl
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