www.bohexistuje.sk
Som kresťan. Ako kresťanovi mi je jasné,
že Boh je najdôležitejšou osobou v celom
vesmíre. S Ježišom sa stretnem hneď
po poslednom výdychu a dôležité budú
tieto veci.
• Odpustil som každému, kto mi akokoľvek
ublížil? Ak som ja neodpustil, ani Boh mi
neodpustí a nebudem spasený a do neba
nevojdem. Preto každému odpúšťam zo
srdca tak, ako mne Nebeský Ocko odpustil
každé previnenie, keď som ho s ľútosťou
prosil.
• Prijal som obetu Pána Ježiša Krista, keď
jeho krv splatila vinu všetkých mojich
hriechov, ktoré mu s ľútosťou vyznávam a
očisťuje ma do snehobiela?
• Mal som s Duchom Svätým dôverný vzťah
a On prebýval trvale v mojom vnútri
spôsobiac „znovuzrodenie“ môjho srdca a
premenu zmýšľania každodenným čítaním
a uvažovaním nad Božím slovom v Biblii?

• Mám „dom postavený na skale“? Teda, či
som to, o čom som čítal v Biblii a počul
od kňaza alebo kazateľa, aj v skutočnosti
žil? Je moja viera mŕtva, lebo sa bojím,
nechcem, alebo som lenivý uskutočňovať
to každý jeden deň? Chce to nabrať
odvahu a nebáť sa vykročiť do neznámych
situácií. On bude s tebou.
• Keď som podriadil svoj život Kristovi, je
to naozaj, alebo nie som v skutočnosti
ochotný vzdať sa svojich predstáv? Boh
nechce vlažných kresťanov, ktorí sa
na neho obracajú, len keď niečo potrebujú
a spomenú si občas v nedeľu na neho.
Boh túži mať s tebou živý vzťah. Každý
deň - stále. Vlažného vypľúva z úst a dom
bez základov sa zrúti.
Čo treba urobiť? V prvom rade si uvedomiť,
kto je pre mňa najdôležitejšou osobou
môjho terajšieho života a večného bytia?
Je to Ježiš Kristus, Duch Svätý a Nebeský
Ocko - BOH.

Ak mi je to dostatočne jasné, tak podľa
toho by mal vyzerať aj môj denný program
a čas, ktorý mu cielene vyčlením a trávim
v Jeho prítomnosti. Ak mi na niekom záleží
a mám ho skutočne rád, tak to bude vidno aj
na čase a myšlienkach, ktoré mu každý
deň venujem a z toho prameniaci každý
jeden čin a rozhodnutie, ktoré robím.
• Boh sníva aj o Tebe sen, má pre teba plán,
ktorý Ti chce zjaviť, lebo ak ho objavíš, tak
budeš skutočne šťastný v tomto živote,
ale najmä vo večnom. Nebude to ľahké,
ale kto svoj život stratí pre Neho, zachráni
si ho. Ako sa dozviem o tom pláne? Na to
je potrebný dôverný každodenný vzťah.
To znamená možno si o polhodinku ráno
privstať, úplne sa vzdať svojej obľúbenej
televíznej relácie, alebo ubrať čas
z niektorej inej činnosti. Ale ten blízky
vzťah s Ním v každom prípade stojí za to!

Keď cítim vnútri od Ducha Svätého,
čo mám v danej situácii robiť, tak to
bez rozumovania a odkladania smelo
spravím. Poslušnosť Duchu Svätému
je kľúčom k požehnanému životu
v pomazaní. Každý jeden deň so železnou
pravidelnosťou ráno tráviť čas s Ním. Biblia
je živé slovo živého Boha a stáva sa, že z textu
ma zaujme nejaká časť a rozjímam nad tým.
Uvažujem a predstavujem si, ako to mohlo
prebiehať vtedy a ako by som to mohol
prakticky uplatniť v rôznych situáciách
každodenného života. V modlitbe svojimi
slovami prednášam Bohu svoje prosby
a odovzdávam mu všetky svoje starosti a
situácie a viac sa nimi netrápim. Ďakujem
mu a chválim ho, lebo všetko je z Jeho
nesmiernej milosti, ktorú si nikto nijako
nemôže zaslúžiť. On je verný a zakaždým
nás zachraňuje, keď na neho voláme.
Pre Boha robím všetko z vďačnosti, lebo sa
nado mnou každý deň zmilúva. Zapojím sa
do života cirkvi.

