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Pravidlá platné počas konferencie 2022

Európska konferencia mladých je pre mladých ľudí z celého sveta 
výnimočnou príležitosťou, aby sa mohli spolu stretnúť a spoločne 
nasledovať Pána pre Jeho zámer. Pre zabezpečenie tej najlepšej 
atmosféry a na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby sme všetci 
dodržiavali nasledujúce usmernenia.

1. Oblečenie počas konferencie musí byť vhodné a zdržanlivé:
 • Nie je dovolené oblečenie s nevhodnými obrázkami, logami alebo symbolmi. Rov-

nako nie je dovolené ani odhaľujúce vrchné oblečenie alebo oblečenie odhaľujúce 
výstrih či chrbát. Nie sú dovolené ani džínsy a nohavice s nízkym pásom.

 • Na stretnutia odporúčame, aby si sestry obliekali sukne alebo šaty dostatočne dlhé, 
ktoré by zakrývali kolená počas sedenia a bratia nohavice a čistú košeľu s golierom. 
Krátke nohavice nie sú vhodné na stretnutia.

 • Podobne, počas poobedňajších aktivít by oblečenie malo byť vhodné a
 • zdržanlivé – napríklad, je vhodné, aby si bratia aj sestry obliekli voľné
 • nohavice, alebo tepláky a tričko, ktoré zakrýva ramená.
 • Nie je dovolené, aby bratia mali náušnice a to ani počas konferencie, ani počas cesty 

na a z konferencie.

2. Používanie telefónov a iných elektronických zariadení je zakázané – musia 
byť odložené a nesmú sa používať. Ak budú nájdené, slúžiaci ich musia odobrať. Noste 
si so sebou tlačenú Bibliu a spevník na stretnutia. Ak chcete fotiť, prineste si fotoaparát. 
Slúžiaci a pomocníci musia mať pri sebe telefóny počas konferencie pre prípad 
pohotovosti.

3. Počas celej konferencie všetci musia dodržiavať správne bratsko-sesterské 
vzťahy v Pánovi. Bratia by nemali byť v blízkosti domov, kde bývajú sestry, a sestry 
by nemali byť tam, kde bývajú bratia.

4. Ubytovanie v izbách sa nesmie meniť bez predošlého vyrozumenia zo strany 
slúžiacich a správcov tábora.   

5. Neopúšťajte areál konferencie bez dovolenia.

6. Nekritizujte sa navzájom a nepoužívajte nevhodné slová.

7. Každý z účastníkov sa musí riadiť rozvrhom konferencie:
 • Buďte na svojich miestach 5 minút pred každým stretnutím – začnite cvičiť svojho 

ducha (spevom, modlitebným čítaním, atď.)
 • Hneď ako sa začne stretnutie až do jeho ukončenia, nikto nemá dovolené odísť 

(nepoužívajte WC počas stretnutí, pamätajte na to pred stretnutím)
 • Prineste si Bibliu, spevník, poznámkový blok, pero a osnovy na každé
 • stretnutie – odporúčame, aby ste si robili poznámky.
 • Jesť a piť nápoje (okrem vody) na stretnutiach nie je dovolené.

8. Účasť na všetkých stretnutiach (vrátane stretnutí rannej modlitby a času na izbách) je 
povinná. Každý bude povzbudzovaný k tomu, aby sa zúčastňoval na všetkých aktivitách 
na izbách.
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9. Po večernom stretnutí je potrebné, aby sa všetci odobrali priamo do svojich 
izieb.

10. Svetlá sa zhasínajú v určenom čase. To znamená, že po tomto termíne každý musí 
byť ticho, a neopúšťať svoju izbu, s výnimkou núdzových prípadov.

11. Starajte sa o poriadok vo svojich domoch a rešpektujte majiteľov domu – 
v prípade akéhokoľvek problému kontaktujte najprv vedúceho vašej skupinky. 
Nepohadzujte nikde odpadky, práve naopak, ak uvidíte pohodené odpadky, zdvihnite 
ich. Hlasne nekričte a nevykonávajte žiadne hlučné aktivity v ranných hodinách, alebo 
v neskorších večerných hodinách, aby ste nevyrušovali tých, ktorí bývajú v susedstve.

12. Počas konferencie jedzte stravu pripravenú vašimi domácimi, nestravujte sa 
v iných domoch, prípadne reštauráciách – takto prejavíme úctu voči domácim. Návšteva 
reštauračných zariadení nie je počas konferencie dovolená.

13. Nakupovanie v obchodoch je povolené po prvom stretnutí a pred obedom, ako aj 
po aktivitách až do večere. Keď potrebujete niečo naliehavo nakúpiť v obchode, 
porozprávajte sa o tom s vašimi slúžiacimi. Slúžiaci môže ísť do obchodu za vás, ak je 
to potrebné.

14. Upozorňujeme, že na konferencii nie je možné ubytovať domáce zvieratá. 
Akékoľvek ubytovanie pre domáce zvieratá sa musí uskutočniť mimo obce Małe Ciche.

Slúžiaci sú zodpovední za mladých počas celej Európskej konferencie
mladých ako aj počas cesty. Musíte ich preto počúvať a zachovávať k nim
vždy rešpektujúci postoj. Neposlušnosť, spurnosť ako aj neslušnosť voči

slúžiacemu NEBUDE tolerovaná.

Ponechávame si právo potrestať každého, kto nebude dodržiavať
usmernenia. V závažných prípadoch to môže znamenať, že takúto osobu

pošleme predčasne domov. Očakávame, že všetky náklady súvisiace s
takýmto riešením budú pokryté touto osobou.
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Kritériá hodnotenia poriadku v izbách

Všeobecný poriadok:

 • Žiadne odpadky v izbe

 • Odpadkový kôs musí byť prázdny

 • V izbe musí byť vyvetrané

 • Na nábytku a posteliach nesmie byť prach

 • Veci v úložných priestoroch musia byť úhľadne poskladané

Osobné veci:

 • Žiadne oblečenie ani obuv nesmie byť mimo úložných priestorov

 • Batožina úhľadne uložená pod posteľami alebo v skriniach

 • Uteráky musia byť úhľadne poskladané alebo zavesené

 • Okrem ovocia, nesmie byť v izbe vyložené žiadne jedlo

 • Hygienické potreby musia byť poukladané v kúpeľni alebo v izbe

Postele: 

 • Všetky postele musia byť ustlané rovnako

 • Paplón musí byť jedenkrát zložený

 • Vankúš musí byť viditeľný na vrchu postele

 • Na posteliach sa nesmie nič iné nachádzať

 • Plachty musia byť vyrovnané a bez záhybov

Pamätajte: Pred odchodom zhasnite svetlá, zavrite okná 
a NEZAMYKAJTE dvere. 
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Sedem minút s Pánom
V - M - M - V - Z – Ď – P 

1. Vzývanie— ½ minúty

• Voláme na Pánovo meno, aby sme obrátili našu myseľ na ducha.
1Kor 12:3; Rim 8:6; 10:12-13

2. Modlitba—1 minúta

• Otvárame svoje srdce, robíme ho mäkkým a prázdnym.
• Hovoríme Mu, že Ho milujeme.

2Kor 3:16; ž 62:8

3. Modlitebné čítanie—2½  minúty

• Uplatňujeme nášho zapojeného ducha, aby sme sa modlili jedným alebo 
dvoma veršami.

• Premieňame tieto verše na osobnú modlitbu.
Ef 6:17-18; 2Tim. 3:16

4. Vyznanie—1 minúta

• Vyznávame hriechy a urážky na našom svedomí a odstraňujeme všetko, čo 
prekáža spoločenstvu.

• Prosíme o odpustenie a očistenie.
1Jn 1:7, 9; ž 66:18; Iz 59:1-2

5. Zasvätenie— ½ minúty 

• Znova sa predkladáme Pánovi, dávame Mu plnú moc nad nami.
Rim 12:1-2; 6:13, 19; Mk 12:30

6. Ďakovanie—½ minúty 

• Ďakujeme za všetky veci; všetky osoby, situácie a záležitosti v našom živote 
a chválime Ho.
Ef 5:20; 1Te 5:18

7. Príhovor—1 minúta

• Prosíme Pána za všetky naše potreby, rast a osoby, ktoré potrebujú spásu.
1Tim 2:1; Ef 6:18; Mt 7:7; ž 143:8
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Rozvrh európskej mládežníckej konferencie

Pánov deň

 17:45 Večera
 18:30 Odchod na stretnutie
 18:45 Stretnutie
 21:20 čas na izbách
 21:45 Príprava na spánok
 22:30 Zhasnúť svetlá

Pondelok a utorok

 6:30 Koordinácia slúžiacich
 7:30 Vstávanie
 8:00 Ranné oživenie
 8:20 Osobné ranné oživenie
 8:30 Raňajky
 9:00 Štúdium
 9:30 Odchod na stretnutie
 9:45 Stretnutie
 12:30 Obed
 13:15 Odchod na aktivity (pozri inštrukcie)
 13:30 Aktivity
 17:00 čas odpočinku: Oddych / Štúdium / Sprcha
 17:45 Večera
 18:30 Odchod na stretnutie
 18:45 Stretnutie
 21:20 Občerstvenie v dome
 21:30 Čas na izbách
 22:00 Príprava na spánok
 22:30 Zhasnúť svetlá

Streda

 6:30 Koordinácia slúžiacich
 7:00 Vstávanie
 7:30 Ranné oživenie
 8:00 Raňajky
 8:30-17:00 Túra (pozri inštrukcie)
 17:45 Večera
 18:30 Odchod na stretnutie
 18:45 Stretnutie
 21:20 Občerstvenie v dome
 21:30 Čas na izbách
 22:00 Príprava na spánok
 22:30 Zhasnúť svetlá

Štvrtok

 6:30 Koordinácia slúžiacich
 7:30 Vstávanie
 8:00 Ranné oživenie
 8:20 Osobné ranné oživenie
 8:30 Raňajky
 9:00 Štúdium
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 9:30 Odchod na stretnutie
 9:45 Stretnutie
 12:15 Skupinová fotografia
 12:45 Obed
 13:30 Odchod na aktivity (pozri inštrukcie)
 13:45 Aktivity
 17:00 Čas odpočinku: Oddych / Štúdium / Sprcha
 17:45 Večera
 18:30 Odchod na stretnutie
 18:45 Stretnutie
 21:20 Občerstvenie v domoch
 21:30 Čas na izbách
 22:00 Príprava na spánok
 22:30 Zhasnúť svetlá

Piatok

 6:30 Koordinácia slúžiacich
 7:30 Vstávanie
 8:00 Ranné oživenie
 8:20 Osobné ranné oživenie
 8:30 Raňajky
 9:00 Štúdium (Pozn.: malé stretnutie ohľadne krstu)
 9:30 Odchod na stretnutie
 9:45 Stretnutie
 12:30 Krst
 13:00 Obed
 13:45 Nácvik piesní a nahrávanie vo veľkom stane 
  (Senior Tent)
 17:00 Čas odpočinku: Oddych / Štúdium / Sprcha
 17:45 Večera
 18:30 Odchod na stretnutie
 18:45 Stretnutie
 21:20 Občerstvenie v dome
 21:30 Čas na izbách
 22:00 Príprava na spánok
 22:30 Zhasnúť svetlá

Sobota

 6:30 Koordinácia slúžiacich
 7:00 Vstávanie
 7:30 Ranné oživenie
 7:50 Osobné ranné oživenie
 8:00 Balenie a upratovanie
 8:30 Raňajky
 9:00 Odchod na stretnutie 
 9:15 Stretnutie & udeľovanie cien
 12:30 Obed
 13:00 Koniec konferencie / Od chod

Meno ______________________  Dom______________________  

Krajina_____________________    Tím_______________________ 
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HESLÁ MLÁDEŽNÍCKEJ KONFERNECIE 2022 

Tajostvo vládnuceho Jozefovho života

Jozef žil životom, ktorý zodpovedal jeho vízii; nebol len tým, 
kto mal sny, no tým kto aj praktizoval a žil to, 
čo videl vo svojom sne – tento snop sa vztýčil 

a pretrpel okolnosti smrti. 

Musíme sa naučiť tajomstvo toho, ako sa tešiť keď sme uväznení 
a ako tráviť čas keď sme obmedzení; Jozef bol uvoľnený z väzenia 

prostredníctvom toho, že smelo rozprával vo viere aj keď jeho 
sny neboli uskutočnené. 

Vládnutie Ducha—život vládnutia v živote a zotrvávanie 
v obmedzeniach a hraniciach božského života v skutočnosti Božieho 

kráľovstva—je vyššie ako všetky iné aspekty Ducha. 

Nasilnejsím človekom nie je ten, kto je schopný niečo urobiť, 
ale ten, kto je schopný neurobiť to, na čo má moc; toto sebazapretie 

je jedinečným spôsobom uvedenia Božieho kráľovstva 
a uskutočnenia života kráľovstva. 
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Orientácia – Čas v skupinách

Čo je to vládnuci aspekt dospelého veriaceho?

Verše na modlitebné čítanie:

Ef 1:17-18 Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal Ducha 
múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás 
povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými.

Úryvky z posluhovania:

Kniha Genezis, v ktorej sú takmer všetky 
pravdy zasiate ako semená, môže byť považo-
vaná za biografiu ôsmych veľkých mužov:

Adama, Ábela, Enocha, Noacha, Abraháma, 
Izáka, Jákoba a Jozefa. Títo ôsmi muži sú uspo-
riadaní do dvoch skupín po štyroch. Adam, Ábel, 
Enoch a Noach tvoria prvú skupinu. Abrahám, 
Izák, Jákob a Jozef tvoria druhú. Prvá skupina 
predstavuje stvorenú rasu, Adamovskú rasu, 
zatiaľ čo druhá skupina predstavuje povolanú 
rasu, Abrahámovskú rasu. Kvôli zlyhaniu stvo-
renej rasy mal Boh nový začiatok s povolanou 
rasou. Stvorená rasa začala s Adamom a skon-
čila s Noachom. Rovnako na počiatku aj na 
konci, stvorená rasa bola zlyhaním. Adam, hlava 
Božej stvorenej rasy a jej predstaviteľ, sa stal 
padlým. Pri Ábelovi máme návrat naspäť 
k Bohu. V Adamovi človek padol preč od Boha. 
Ale prostredníctvom Božieho vykúpenia sa Ábel 
vrátil k Nemu. Enoch, ktorý prišiel po Ábelovi, 
sa nielen vrátil k Bohu, ale tiež chodil s Bohom. 
Výsledkom jeho života bol predobraz vytrhnu-
tia. Enoch bol vytrhnutý zo smrti pre Boha. Eno-
chov život vyústil v Noacha, ktorý tiež chodil 
s Bohom a mal skúsenosť s vládnutím, aj keď 
jeho vládnutie nebolo ani adekvátne ani plné. 
Avšak Noachovo vládnutie vyústilo v pád. Noa-
chovi potomkovia sa vzbúrili proti Bohu pri 
Bábeli a tá vzbura mala za následok to, že sa Boh 
vzdal stvorenej rasy. Boh bol donútený mať nový 
začiatok a tak navštívil Abraháma a povolal ho 
von zo spurnej stvorenej rasy. Toto označovalo 
novú rasu, povolanú rasu, Abrahámovskú rasu. 

S touto povolanou rasou Boh iste dosiahol 
veľký úspech. Počnúc Abrahámom a pokračujúc 
Izákom a Jákobom cesta išla vyššie a vyššie. 
Napokon vidíme plné vládnutie v Jákobovi. Ako 
sme poukázali, Abrahám, Izák, Jákob a Jozef by 
nemali byť považovaní za oddelených jedincov. 

Naopak, oni predstavujú štyri aspekty komplet-
ného dospelého svätého. V nich vidíme Božie 
vyvolenie, Božie povolanie a ospravedlnenie vie-
rou. Vidíme, ako povolaný a ospravedlnený 
svätý môže žiť v Božej prítomnosti vierou, aby 
vychutnával všetky bohatstvá dedičstva. Avšak 
takýto človek stále zápasí o získanie prvoroden-
stva. Ale všetky jeho zápasy mu spôsobujú iba 
utrpenie. V jeho utrpeniach na neho prichádza 
Božia ruka, aby na ňom pracoval a je opracová-
vaný Bohom až kým sa stáva zrelým. Aleluja, 
v povolanej rase vidíme zrelosť života! Tento 
zrelý život má vládnuci aspekt, aspekt zobra-
zený životom Jozefa. Toto je dôvodom, prečo je 
v knihe Genezis Jozef taký výborný a úžasný. 

Keď som bol mladým mužom, moja mama 
nám zvykla hovoriť biblické príbehy. Strávila 
dlhý čas na príbehu Jozefa. Ó, ako som len súcí-
til s týmto vynikajúcim človekom, keď som 
počul, že bol hodený do jamy a predaný do 
otroctva! Aj keď som miloval Jozefa a uvedomo-
val som si, že bol špeciálny, nevedel som, že 
prečo bol tak vynikajúci. Vedel som iba, že Jozef 
bol veľmi dobrý a že som chcel byť ako on. 
Dokonca aj potom ako som posluhoval Slovo po 
mnohé roky, stále som nepoznal dôvod Jozefo-
vej skvelosti. Ale teraz vám môžem smelo pove-
dať dôvod, že prečo bol Jozef vynikajúci: bolo to 
pretože on bol vládnucim aspektom zrelého 
života. A on bol vládnucim apsektom zrelého 
Izraela, nie Jákoba. Tak bol Jozef smotanou zre-
lého života. 

To, čo v Jozefovi vidíme, je samozrejme iba 
tieň. V skutočnosti a aktuálnosti, vládnucim 
aspektom predobrazeným Jozefom je Kristus 
konštituovaný do našej bytosti. Všetci sme Jáko-
bovia, ale máme konštitúciu Krista v nás. V deň, 
keď sme boli znovuzrodení bol Kristus konštitu-
ovaný do nás. Napokon sa tento Kristus stáva 
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našou konštitúciou. Tá časť našej bytosti, ktorá 
je konštituovaná Kristom nie je ani naše padlé 
telo ani naša myseľ. Naopak, je to Kristus 
s naším duchom. Druhý list Timotejovi 4:22 
hovorí, že Kristus je s naším duchom. Toto zna-
mená, že Kristus je konštituovaný do hĺbky 
našej bytosti. Kristom konštituovaný aspekt 

našej znovuzrodenej bytosti je plne predsta-
vený, zobrazený a predobrazený Jozefom. Pre-
tože Jozef predstavuje vládnuci aspekt víťazného 
a zrelého života, jeho život je zaznamenaný 
v Biblii takým vynikajúcim spôsobom. (Life-
study of Genesis, str. 1425-1427, W. Lee)

Modlitby za konferenciu:

1. Venujte nejaký čas v prvý večer modlitbe za konferenciu a za zmiešavanie mladých ľudí pre Boží 
zámer.

2. Modlite sa tiež za vaše osobné otvorenie sa Pánovi. Za Jeho osobné prehováranie ku každému 
jednému počas tohto špeciálneho týždňa.

3. Modlite sa za bratov, ktorí sa budú zdieľať na stretnutiach a za všetky aktivity, aby Pán požehnal 
celý tento čas.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Ranné oživenie

Prvý deň

Verše na modlitebné čítanie:

Gn 1:26  Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad 
morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými 
plazmi, čo sa hýbu po zemi.

Úryvky z posluhovania:

Jozefov životopis naznačuje, že nemal žiadne 
chyby. Podľa tohto záznamu bol úplne dokonalý. 
V Biblii je Jozef ten, ktorý je dokonalý v Starom 
zákone a Ježiš ten, ktorý je dokonalý v Novom 
zákone...Ako predobraz Krista, Jozef predsta-
vuje vládnuci aspekt zrelého svätého, zrelého 
Izraela. Vládnuci aspekt takej osoby musí byť 
istotne dokonalý. Nikto z nás, samozrejme nie je 
dokonalý. Avšak v našom vládnucom aspekte 
sme dokonalí. Kedykoľvek vládneme v duchu, 
sme dokonalí. Predsa môžeš povedať, “Nie som 
dokonalý. Skôr som ako Júda.” Avšak ten tvoj 
aspekt, ktorý je ako Júda nie je tvoj vládnuci 
aspekt, ale tvoj padlý aspekt.…Možno, že si včera 
vládol pre Boha ale dnes si mohol spáchať hriech, 
dokonca závažný hriech. Toto odhaľuje skutoč-
nosť, že máme rozličné aspekty. V tomto [konfe-
renčnom] posolstve sa budeme zaoberať iba 
s vládnucim aspektom.

V [Gn] 1:26, keď Boh stvoril človeka, pove-
dal, “Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju 
podobu. Nech ľudia vládnu…” V niekoľkých 
posledných kapitolách Genezis vidíme Izrael, 
ktorý vyjadruje Boží obraz a uplatňuje Jeho 
vládu. Uplatňovanie Božej vlády nad všetkými 
vecami sa prejavuje v Jozefovom živote zatiaľ čo 

Boží obraz je vyjadrený v Izraelovi. Naším cie-
ľom musí byť vyjadrovanie Boha s Jeho obra-
zom a reprezentovanie Ho s Jeho vládou. Kvôli 
tomuto sme vyvolení a padlí ako Jákob. Sme 
povolaní, ospravedlnení a žijeme vierou ako 
Abrahám. Dedíme bohatstvá Krista a vychutná-
vame ich ako Izák. A nakoniec zápasíme, trpíme, 
sme opracovávaní a dosahujeme zrelosť ako 
Jákob. Všetci máme “Jákobovskú” zápasiacu 
prirodzenosť v nás. A nám je povedané, aby sme 
nezápasili aj tak by sme zápasili. Zápasenie však 
nie je nevyhnutne zlé. Ak bol niekto kresťanom 
niekoľko rokov a nikdy nezápasil, znamená to, 
že nie je tým, kto hľadá Pána. Tiež to znamená, 
že ho nezaujíma získanie prvorodenstva. Len čo 
si však uvedomíme niečo o prvorodenstve, mali 
by sme zápasiť o to, aby sme boli svätí a duchovní 
a naša “Jákobovská” zápasiaca prirodzenosť 
vyjde von. Ak zápasíš, buď pripravený trpieť. 
Popri utrpení budeš pod Božou rukou, ktorá sa 
bude tebou zaoberať…Buď pripravený trpieť 
a na Božiu ruku. Napokon dosiahneš zrelosť 
a vládnuci aspekt zrelého Izraela bude zjavný 
v tvojom živote. Toto je vládnuci aspekt predsta-
vený Jozefom. (Life-study of Genesis, str. 1411-
1413, W. Lee)

Jednoduché modlitby:

“Pane, otvárame sa Ti pre tento celý týždeň. Prehováraj ku každému jednému z nás. Otvor nám svoje 
srdce.”

“Pane, modlíme sa za všetkých mladých ľudí, ktorí prišli na túto konferenciu, aby sme mali Tvoje 
bohaté prehováranie a Tvoju drahú prítomnosť po celý čas.”

“Pane, otvárame sa Ti úplne. Hovor k nám, žiar na nás, navštív nás tento týždeň. Ukáž nám, čo to 
znamená vládnuť v živote.”
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA 

Prvé posolstvo

Jozef prijíma víziu a žije podľa vízie, ktorú uvidel (1)

Čítanie z Písma: Gn 37:5-11; Zj 12:1; Jn 10:10; Ef 5:8; Nm 23:21; 24:4-6; 
Gn 37:18-28; Prís 29:18; Sk 26:19

I. Jozefovi, “majstrovi snov” (Gn 37:19) sa snívalo, že, podľa Božieho pohľadu sú 
Jeho ľudia snopy plné života a nebeské telesá plné svetla (v. 5-11).

II. Jozefove dva sny (vv. 7-9), obidva od Boha, mu odhalili Božský pohľad ohľadne 
prirodzenosti, funkcie a cieľa Božích ľudí na zemi:
A. Jozefove sny zjavujú Boží pohľad na situáciu Jeho ľudu—Zj 12:1:

1. V prvom sne videl Jozef snopy na poli, čo naznačuje, že v Božích očiach sú všetci Jeho 
ľudia snopy, ktoré obsahujú život, semená vhodné na zaopatrenie života—Jn 10:10.

2. Vo svojom druhom sne videl Jozef slnko, mesiac a jedenásť hviezd skláňajúcich pred 
ním, čo naznačuje, že v Božích očiach sú všetci Jeho ľudia plní svetla—Gn 37:9-10; Mt 
5:14; Ef 5:8.

B. Potrebujeme nebeský pohľad, večný pohľad Božích ľudí, nie pohľad, ktorý je zo zeme—
Nm 23:21; 24:4-6.

C. Čím viac vidíme túto víziu a čím viac dozrievame v živote, tým menej budeme rozprávať 
negatívne o svätých alebo o cirkvi—Mt 2:2; 5:14-16; 13:43; Flp 2:15-16.

III. “Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše 
snopy sa rozostavali dookola a klaňali sa môjmu snopu.”—Gen. 37:7:
A. Vo svojom prvom sne videl Jozef snopy na poli, ktoré sa klaňali jeho snopu. Tento sen 

zjavuje, že pri najväčšom bol Jozef iba snop, prinajhoršom jeho bratia boli tiež snopy.
B. V Genezis 37 až 38 sú zaznamenané dva závažné hriechy—v kapitole 37 je to hnev—37:18-28:

1. Keď mal Jozef sedemnásť rokov pásaval ovce so svojimi bratmi a prinášal o nich 
otcovi zlé správy.—v. 2.

2. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli 
ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.—v. 4.

3. Raz mal Jozef sen, a keď ho rozpovedal bratom, ešte väčšmi ho znenávideli.—v. 5.
4. Keď Jákob poslal Jozefa, aby zistil, ako sa majú jeho bratia, oni sa rozhodli, že ho 

zabijú. Hodili ho do cisterny bez vody, predali Izmaelitom a klamali svojmu otcovi 
o jeho “smrti” pomocou jeho pestrofarebného rúcha—vv. 18-31.

C. Jozefovo znamenité a obdivuhodné správanie pochádzalo z vízie, ktorú videl a ktorá 
usmerňovala jeho život a viedla jeho správanie:
1. Zatiaľ čo jeho bratia dali svojmu hnevu voľný priebeh, Josef sa správal ako snop 

života a ako hviezda žiariaca v tme—vv. 18-28
2. Zatiaľ čo jeho bratia boli ponorení vo vode hnevu, Jozef ako vládnuci aspekt zrelého 

života žil ako snop života vynárajúci sa zo smrtiacej vody ľudského hnevu.
3. Jediný rozdiel medzi ním a jeho bratmi bol v tom, že Boh ho vyvolil, aby vládol, ale to 

neznamená, že bol lepší ako oni. 
4. Boží ľudia (vrátane rodičov, našich bratov a sestier, svätých v cirkevnom živote 

a slúžiacich) sú všetci snopy života v Kristovi.
IV. Jozef žil život, ktorý súhlasil s jeho víziou. Nebol iba tým, kto sníva, bol tiež tým, 

kto praktizoval a žil to, čo uvidel vo sne. Keď sa všetko ostatné ponorilo do vody 
smrti ľudského hnevu, tento snop sa vynoril a prežil v situácii smrti.—
Prís 29:18; Sk 26:19.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Prvé posolstvo—Verše

Jozef prijíma víziu a žije podľa vízie, ktorú uvidel 
(1)

Čítanie z Písma: 

Genezis 37: 5-11
5 Raz mal Jozef sen, a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli.
6 Hovoril im: Počúvajte, čo sa mi snívalo.
7 Viazali sme snopy na poli; tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali 

a klaňali sa môjmu snopu.
8 Nato mu bratia povedali: Vari chceš byť kráľom nad nami, alebo chceš panovať nad nami? A 

znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči.
9 Potom sa mu sníval iný sen; vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: Hľa, snívalo sa mi zase: 

Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo.
10 Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: Aký sen si to 

mal? Vari sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? 
11 Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal.

Zjavenie 12:1
Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec 
dvanástich hviezd.

Ján 10:10
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej 
miere.

Efezanom 5:8
Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.

Numeri 23:21
Nebadať neprávosť v Jákobovi, nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho Boh, je s ním, 
kráľovské plesanie je v ňom.

Numeri 24:4-6
4 Výrok toho, kto počúva Božie reči, ktorý vidí videnia Všemohúceho, ktorý padá a má odokryté 

oči:
5 Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbytky, Izrael.
6 Rozprestierajú sa ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloe, ktoré zasadil Hospodin, ako cédre 

pri vodách.

Genezis 37:18-28
18 Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k nim priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú.
19 A hovorili medzi sebou: Tu, hľa, ide ten snívač.
20 Teraz poďte; zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny; povieme, že ho zožrala divá zver. 

Potom uvidíme, čo bude z jeho snov.
21 Keď to počul Rúben, vytrhol im ho z ruky a povedal: Nesiahajme mu na život!
22 Potom im Rúben povedal: Neprelievajte krv, hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruku naňho 

nevzťahujte! To preto, aby im ho mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi.
23 Len čo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukávmi, čo mal na sebe.
24 Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody.
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25 Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu; ich ťavy 
niesli vzácnu živicu, balzam a myrhu: dopravovali to do Egypta.

26 Vtedy Júda povedal svojim bratom: Čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv 
utajili?

27 Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou naň nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho 
poslúchli.

28 Keď popri nich prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho 
Izmaelcom za dvadsať strieborných; kupci odviedli Jozefa do Egypta.

Príslovia 29:18
Kde niet zjavenia, ľud sa zvrhne, blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie.

Skutky apoštolov 26:19
Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Druhé posolstvo

Jozef prijíma víziu a žije podľa vízie, ktorú uvidel 
(2)

Čítanie z Písma: Gn 37:9-11; Zj 12:1; Lk 1:78; Mt 5:14-16; Ef 5:8; Flp 2:15-16; 
Gn 39:1-21; 2Tim 2:22; Rim 5:17, 21; Mt 5:31-32, 48

I. Vo svojom druhom sne v Genezis 37:9, Jozef videl slnko, mesiac a jedenásť 
hviezd, ktoré predstavujú jeho otca, jeho matku a jeho jedenásť bratov—v. 9:
A. Podľa svojej padlej prirodzenosti sú Boží ľudia zlí a nečistí, ale v Božom večnom pohľade 

sú Jeho ľudia nebeské telesá plné svetla. 
B. Podľa princípu Jozefovho sna, musí slnko, mesiac a dvanásť hviezd v Zjavení 12 

predstavovať úplnosť Božieho ľudu na zemi, symbolizovaného ženou—Zj 12:1-3.
C. Všetci Boží ľudia v troch vekoch slnka, mesiaca a hviezd, ktorí spoločne tvoria ženu, sú 

nositeľmi svetla. Ona je teda univerzálna jasná žena žiariaca naprieč všetkými 
generáciami—por. Mt 5:14; Ef 5:8; Flp 2:15.

II. Zatiaľ čo sa Jozefovi bratia oddávali svojím žiadostiam, uprostred tejto temnoty 
vidíme Jozefa ako jasnú hviezdu žiariacu v nebesiach—Gn 39:7-12:
A. Genezis 38 zaznamenáva druhý závažný hriech spáchaný Jozefovými bratmi, oddávanie 

sa žiadostiam, čo tiež poskytlo Jozefovi príležitosť:
1. Júda spáchal cudzoložstvo so svojou nevestou nemajúc žiadne svedomie ani zrak. 

Jeho oči boli zatemnené a oslepené a slepota predstavuje temnotu—38:15; 
por. Ef 2:1-3.

2. Rúben tiež spáchal cudzoložstvo s konkubínou svojho otca—Gn 35:22:
a. Rúben, narodený z Lei, bol prvorodený a mal zdediť prvorodenstvo.
b. Avšak, kvôli svojmu znečisteniu v žiadostivosti stratil prvorodenstvo, ktoré bolo 

potom dané Jozefovi, Ráchelinmu synovi.—1Krn 5:1; Gn 49:3-4; 48:22.
B. Jozef získal prvorodenstvo kvôli svojej čistote:

1. Keď bol predaný Pótifarovi, faraónovmu dvoranovi, veliteľovi telesnej stráže, 
Hospodin bol s Jozefom a Pótifar učinil Jozefa správcom svojho domu a poveril Jozefa 
všetkým, čo mal—39:1-4.

2. Pótifarova manželka sa zahľadela do Jozefových očí a naliehala naňho deň, čo deň, 
aby s ňou ležal, ale on odmietol—vv. 6-8.

3. V jeden taký deň, keď boli sami v jej dome ho chytila za plášť, on jej však nechal plášť 
v ruke a utiekol, kvôli čomu o ňom klamala, takže bol uväznený—vv. 13-20.

C. Tým, že sa správal ako jasná hviezda žiariaca v nebesiach uprostred temnoty, akoby Jozef 
hovoril ”Vy všetci ste v temnote, ale ja na vás žiarim…nedokážem zabudnúť na svoj sen. 
Môj sen ma riadi a vedie. Ako nebeská hviezda by som nikdy nepredal svoju pozíciu.” 

D. Jozef teda žil život, ktorý súhlasil s jeho víziou. Nebol iba tým, kto sníva, bol tiež tým, kto 
praktizoval a žil to, čo uvidel vo sne:
1. Každá ľudská bytosť má žiadostivosť a spôsob ako ovládať našu žiadostivosť je byť 

podmanený, ovládaný a vedený víziou—Prís 29:18; 2Tim 2:22.
2. Funkcia vízie je podobná brzdám v aute. V čase nebezpečenstva stúpime na brzdu. 

Vízia nebeskej hviezdy je mocnou brzdou pre naše “duchovné auto”.
III. My ako ľudia kráľovstva v živote kráľovstva sme trénovaní, aby sme boli kráľmi, 

Jozefmi, vládnucim aspektom zrelého života—Rim 5:17:
A. Jozefov život pod nebeskou víziou bol život kráľovstva nebies opísaného v Matúšovi 5, 6 a 7:
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1. Podľa ústavy nebeského kráľovstva zjaveného v týchto kapitolách v Matúšovi, musí 
byť náš hnev podmanený a naša žiadostivosť porazená—Mt 5:31-32.

2. Namiesto súhlasu s našim hnevom a spolupráce s našou žiadostivosťou, musíme 
odmietnuť náš hnev a odsúdiť našu žiadostivosť, pretože sme vládnucim aspektom 
zrelého života. 

B. Máme ústavu Krista v nás a sme pripravovaní, aby sme vládli ako králi: 
1. Nebeské kráľovstvo je najvyššou požiadavkou a Božský život Otca je najvyšším 

zaopatrením pre naplnenie požiadavky, ktorou môžeme mať najvyššie žitie—Mt 5:48 
poznámka 1.

2. Život, ktorý sme prijali nás nie len zachraňuje z niekoľkých vecí. On nás usádza na 
trón ako kráľov, aby sme vládli nad všetkými vecami—Rim 5:17.

3. Prijali sme spravodlivosť objektívne, ale musíme neustále prijímať hojnosť milosti, 
aby sme mohli vládnuť v živote subjektívne. 

4. Moc tejto milosti v nás operuje a činí nás správnymi s Bohom, s inými a dokonca so 
sebou. Ona nie len, že podmaňuje hnev a žiadostivosť, ale tiež víťazí nad Satanom 
a smrťou v našej bytosti. Milosť teda vládne prostredníctvom spravodlivosti a ústi vo 
večný život—v. 21.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Druhé posolstvo – Verše

Jozef prijíma víziu a žije podľa vízie, ktorú uvidel (2)

Čítanie z Písma: 

Genezis 37:9-11
9 Potom sa mu sníval iný sen; vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: Hľa, snívalo sa mi zase: 

Slnko, mesiac a jedenásť hviezd sa mi klaňalo.
10 Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: Aký sen si to 

mal? Vari sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem?
11 Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal.

Zjavenie 12:1
Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do slnka, pod nohami mesiac, na hlave veniec 
dvanástich hviezd.

Lukáš 1:78
Zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti.

Matúš 5:14-16
14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.
15 Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome.
16 Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je 

v nebesiach.

Efezanom 5:8
Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite.

Filipanom 2:15-16
15 aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného 

pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.
16 Zachovávajte slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo 

a nenamáhal sa nadarmo.

Genezis 39:1-21
1 Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Pótifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže, 

od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli.
2 Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo; býval v dome svojho egyptského pána.
3 Jeho pán videl, že Hospodin je s ním; čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom 

v jeho rukách.
4 Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu; ten ho ustanovil za dozorcu nad svojím 

domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal.
5 Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojím domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin 

kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo 
mal v dome i na poli.

6 Tak ponechal Jozefovi v rukách všetko, čo mal, a popri ňom sa nestaral o nič, iba ak o chlieb, 
ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásny na pohľad.

7 Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu povedala: Ľahni 
si ku mne!

8 On sa však zdráhal a povedal žene svojho pána: Hľa, môj pán sa popri mne nestará o nič, čo je 
v dome, a všetko, čo má, zveril mne do rúk.
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9 Ani on sám nie je väčší v tomto dome ako ja; nič mi neodoprel okrem teba, keďže si jeho ženou; 
ako by som teda mohol spáchať takú veľkú nešľachetnosť a zhrešiť proti Bohu?

10 Aj keď Jozefa deň čo deň nahovárala, neposlúchol ju, neľahol si k nej a nestýkal sa s ňou.
11 Istého dňa však, keď vošiel do domu, aby si vykonal prácu - a z domácich nikto nebol v dome.
12 Chytila ho za šaty a povedala: Ľahni si ku mne! On jej však nechal šaty v rukách, ušiel a vybehol 

von.
13 Keď videla, že svoje šaty nechal v jej rukách a ušiel von.
14 zvolala svojich domácich a povedala im: Pozrite, priviedol nám hebrejského muža, aby si z nás 

robil posmech. Prišiel si ku mne ľahnúť, ale ja som hlasno kričala.
15 Keď počul, že hlasno kričím, ušiel a vybehol von.
16 A nechala jeho šaty ležať pri sebe, kým jeho pán neprišiel domov.
17 I vyrozprávala mu celý prípad týmito slovami: Hebrejský sluha, ktorého si nám priviedol, prišiel 

si zo mňa robiť posmech.
18 Keď som však hlasno kričala, nechal svoje šaty pri mne a ušiel von.
19 Keď jeho pán počul slová svojej ženy, ktorá mu hovorila: Toto mi urobil tvoj sluha, vzbĺkol 

hnevom.
20 Nato ho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Bol tam vo 

väzení.
21 Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu.

2. Timotejovi 2:22
Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo 
z čistého srdca vzývajú Pána.

Rimanom 5:17,21
17 Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú 

kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.
21 aby tak, ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému 

životu skrze nášho Pána Ježiša Krista.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Druhé posolstvo—Čas v skupinách

Jozef prijíma víziu a žije podľa vízie, ktorú uvidel 
(2)

Verše na modlitebné čítanie:

Flp 2:15-16 aby ste boli bezúhonní a nevinní, Božie deti bez poškvrny uprostred zvrhlého 
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.

Úryvky z posluhovania:

Žije ako jasná hviezda
Druhý závažný hriech, oddávanie sa žiadosti-

vosti, tiež poskytol Jozefovi príležitosť. Oddáva-
nie sa žiadostivosti, ktoré vidíme v tridsiatej 
ôsmej kapitole, je symbolom temnoty. V tejto 
kapitole bol Júda úplne v temnote. Júda sa sprá-
val slepo a slepota predstavuje temnotu. Ak by 
nebol býval v slepote, v temnote, ako by mohol 
spáchať cudzoložstvo so svojou nevestou? Kde 
bolo jeho svedomie? Kde bol jeho zrak? Jeho oči 
boli zatemnené a zaslepené a bol v temnote. Zlá 
žena v tridsiatej deviate kapitole, Pótifarova 
manželka, bola tiež v temnote. Ak by nebola 
bývala v temnote, ako by sa mohla správať 
takým zlým spôsobom? V kapitolách tridsať 
osem a tridsať deväť teda máme obraz temnoty.

Jozef víťazí na žiadostivosťou a žiari 
v temnote 

Avšak uprostred tejto temnoty vidíme Jozefa 
ako jasnú hviezdu žiariacu v nebesiach (39:7-
12). Tým, že sa správal ako jasná hviezda žia-
riaca v nebesiach uprostred temnoty, akoby 
Jozef hovoril ”Vy všetci ste v temnote, ale ja na 
vás žiarim. Ako môžem ja, jasná hviezda urobiť 
takú temnú vec? Nedokážem zabudnúť na svoj 
sen. Môj sen ma riadi a vedie. Ako nebeská 
hviezda by som nikdy nepredal svoju pozíciu.” 
Ak máte toto svetlo, keď príchádzate k týmto 
kapitolám, uvidíte, že Jozef žil život, ktorý súhla-
sil s jeho víziou. Nebol iba tým, kto sníva, bol 
tiež tým, kto praktizoval a žil to, čo uvidel vo 
sne. 

Ako dnešní Jozefovia musíme tiež mať nejaké 
sny. Iní by mali o nás hovoriť, že snívame. Mnohí 
moji kresťanskí priatelia ma považujú za toho, 
čo sníva. Keď sa rozprávame o víťaznom živote 

a praktizovaní cirkevného života, povedali mi: 
“Brat Lee, sú to úžasné idey, ale sú to iba sny. 
Nikto nemôže žiť taký víťazný život na tejto zemi 
a nie je možné mať prax cirkevného života. 
Musíme čakať na ten deň. Už viac nesnívaj. Rad-
šej sa zobuď zo svojich snov.” Ale ja nemám iba 
sny, ja praktizujem to, čo vo svojich snoch vidím. 
Možno si myslíte, že som iba snívajúci, ale ja 
som tiež ten, kto naplno svoje sny praktizuje. 
Môžem dosvedčiť, že je veľmi možné mať víťazný 
život a mať praktický cirkevný život. Toto nie je 
iba môj sen, je to moja prax a skúsenosť. Ako 
Jozef, mával som nejaké sny, sen o snopoch 
a jasných hviezdach. Pánovou milosťou som žil 
podľa mojich snov. Správal som sa a choval sa 
podľa vízie, ktorú som uvidel. Aj keď niektorí 
hovoria, “Toto sú iba sny bez akejkoľvek mož-
nosti naplnenia,” ja musím vyhlásiť, že toto sú 
nebeské zjavenia faktov. Neveríte, že víťazný 
život je úplne možný? A neveríte, že praktický 
cirkevný život je dostupný dnes? Nesnívame 
márne. Máme víziu, ktorá nás riadi. 

Všetci vieme, čo to znamená, keď človek 
vybuchne. Nie som výnimkou. Nie je dobré 
uchovávať svoju výbušnosť v sebe. Naopak, 
v istom zmysle sa cítime lepšie, keď jej dáme 
voľný priechod. Avšak, keď už takmer vybuch-
nem, vtedy prichádza vízia snopov a Pán sa ma 
opýta, ‘Si snop, ktorý sa vynára? Ak si, tak čo 
tvoja výbušnosť?’’ Akonáhle ku mne hovorí Pán 
týmto spôsobom a ja Mu odpovedám, môj hnev 
je preč. Dokonca aj keď som chcel vybuchnúť, 
nebol by som toho schopný. Je možné, aby sme 
všetci žili bez hnevu a výbušnosti. Keď už ideš 
vybuchnúť, Pán môže povedať, ‘‘Si snop? Si 
v cirkvi, v Pánovej obnove?’’ Akonáhle povieš, že 
si snop, tvoj hnev zmizne. 
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Funkcia vízie je podobná brzdám v aute. V 
čase nebezpečenstva stúpime na brzdu. Vízia 
nebeskej hviezdy je mocnou brzdou pre naše 
duchovné auto. My nešoférujeme auto, ktoré 
nemá ovládanie. Keď jazdíme primerane 
v správnom pruhu nepotrebujeme používať 
brzdy. Ale keď sa auto začne vymykať spod kon-
troly, brzdy fungujú okamžite. Aleluja za takúto 
riadiacu víziu! Mnohí z nás môžu dosvedčiť, že 
predtým ako sme prišli do cirkevného života, 
boli sme ako auto bez bŕzd. Ale potom ako sme 
prišli do cirkevného života, uvideli sme riadiacu 
víziu a mocné brzdy boli nainštalované do nášho 
auta. Tu v cirkevnom živote máme víziu snopu 
a víziu hviezdy. 

ŽIŤ ŽIVOT KRÁĽOVSTVA 
Jozefov život pod nebeskou víziou bol život 

kráľovstva nebies opísaného v Matúšovi 5, 6, 
a 7. Podľa ústavy nebeského kráľovstva zjave-
ného v týchto kapitolách v Matúšovi, musí byť 
náš hnev podmanený a naša žiadostivosť pora-
zená (Mt 5:21-32). Ak hovoríme, že sme ľudia 

kráľovstva, ale nedokážeme podmaniť svoj hnev 
a poraziť svoju žiadostivosť, je s nami koniec. 
Namiesto kráľovstva sme na pobreží. Sme tí, 
ktorí dávajú voľný priechod hnevu a oddávajú 
sa svojim žiadostiam. Ale všetci ľudia kráľov-
stva svoj hnev podmaňujú a svoju žiadostivosť 
porážajú. Toto je život kráľovstva.

Dnes sú v živote kráľovstva trénovaní králi. 
My, ľudia kráľovstva v živote kráľovstva, sme 
trénovaní, aby sme bol kráľmi, Jozefmi, vládnu-
cim aspektom zrelého života. Kvôli tomuto 
musíme podmaniť svoj hnev a poraziť žiadosti-
vosť. Akým nádherným obrazom našej skúse-
nosti je Jozefov život dnes! Deň za dňom 
podmaňujeme svoj hnev a porážame svoju žia-
dostivosť. Namiesto súhlasu s naším hnevom 
a spolupráce s našou žiadostivosťou, odmietame 
náš hnev a odsudzujeme našu žiadostivosť, pre-
tože sme vládnucim aspektom zrelého Joze-
fovho života. Máme ústavu Krista v nás a sme 
pripravovaní, aby sme vládli ako králi. (Life-
study of Genesis, str. 1430-1433)

Otázky na diskusiu:

1. Ako mladí ľudia žijúci dnes vo veľmi temnom svete, ako môžeme zvíťaziť nad temnotou a žiariť 
ako hviezdy?

2. Majte spoločenstvo o tom, ako nám môže dnes pomôcť vízia.

3. Diskutujte o tom, čo to znamená žit v živote kráľovstva a byť trénovaní, aby sme boli králi. 

4. Ako môžeme zakúšať milosť, aby sme zvíťazili nad našim hnevom a žiadostivosťou, aby sme 
vládli v živote?
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA 

Ranné oživenie

Druhý deň

Verše na modlitebné čítanie:

Prísl 29:18a Bez zjavenia sa ľud stáva bezuzdným.
Sk 26:19 Preto, kráľ Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu.

Úryvky z posluhovania:

Tridsiata siedma kapitola knihy Genezis 
začína rozprávaním o tom, ako Jákob miloval 
svojho drahého syna Jozefa a ako Jozef prinášal 
otcovi zlé správy o svojich bratoch. Potom sa 
hovorí o Jozefových snoch (37:5-10). V týchto 
dňoch nám Pán ukázal, že Jozefove sny zjavujú 
aktuálnu situáciu Božích ľudí v Jeho očiach. 
Všetci Boží ľudia sú snopy života. Snop je zväzok 
pšenice plný života a zaopatrenia života. Snopy 
obsahujú živé semená, ktoré sú dobré pre zao-
patrenie života. Nehovorte “Nemám rád Izraeli-
tov, pretože sú takí zlí.” Spomeňte si na prípad 
pohanského proroka Baláma, ktorý bol podpla-
tený, aby vyslovil kliatbu nad Izraelom. V tom 
čase bol Izrael skutočné zlý. Napriek tomu, 
Balám pod Božím riadením povedal, že Boh 
nevidel neprávosť v Jákobovi, ani zlobu v Izraeli 
(Nm 23:21). Naopak, v Božích očiach sú všetci 
Boží ľudia snopy života, plní zaopatrenia života. 
Boží ľudia sú ďalej aj ako hviezdy žiariace 
v nebesiach. 

Ako dnešní Jozefovia musíme tiež mať nejaké 
sny. Iní by mali o nás hovoriť, že snívame. Mnohí 
moji kresťanskí priatelia ma považujú za toho, 

čo sníva. Keď sa rozprávame o víťaznom živote 
a praktizovaná cirkevného života, povedali mi: 
“Brat Lee, sú to úžasné idey, ale sú to iba sny. 
Nikto nemôže žiť taký víťazný život na tejto zemi 
a nie je možné mať prax cirkevného života. 
Musíme čakať na ten deň. Už viac nesnívaj. Rad-
šej sa zobuď zo svojich snov.” Ale ja nemám iba 
sny, ja praktizujem to, čo vo svojich snoch vidím. 
Možno si myslíte, že som iba snívajúci, ale ja 
som tiež ten, kto naplno svoje sny praktizuje. 
Môžem dosvedčiť, že je veľmi možné mať víťazný 
život a mať praktický cirkevný život. Toto nie je 
iba môj sen, je to moja prax a skúsenosť. Ako 
Jozef, mával som nejaké sny, sen o snopoch 
a jasných hviezdach. Pánovou milosťou som žil 
podľa mojich snov. Správal som sa a choval sa 
podľa vízie, ktorú som uvidel. Aj keď niektorí 
hovoria, “Toto sú iba sny bez akejkoľvek mož-
nosti naplnenia,” ja musím vyhlásiť, že toto sú 
nebeské zjavenia faktov. Neveríte, že víťazný 
život je úplne možný? A neveríte, že praktický 
cirkevný život je dostupný dnes? Nesnívame 
márne. Máme víziu, ktorá nás riadi. (Life-study 
of Genesis, pp. 1427-1428, 1431-1432, W. Lee)

Jednoduché modlitby:

“Pane, daj nám všetkým sen ako riadiacu víziu. Ukáž nám ako sa na nás pozeráš.”

“Pane, učiň nás dnešným Jozefom, ktorý vládne v Tvojom živote nad všetkým vecami okolo nás!”
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA 

Tretie posolstvo

Jozef zradený a uväznený

Čítanie z Písma: Scripture Reading: Gn 39:20; Nár 3:27-28; Ef 3:1; 4:1; 
Gn 40:1-23; 1Kor 1:2; 2Kor 4:13 

I.  Potom ako bol Jozef zradený a predaný jeho bratmi, prešiel obdobím obmedzenia 
a uväznenia—Gn 39:20a:
A. Jozefovo obmedzenie trvalo najmenej desať rokov:

1. Keď bol Jozef predaný do otroctva v Egypte, mal asi sedemnásť rokov a keď bol 
prepustený z väzenia, mal tridsať—37:2a; 41:46a.

2. Podľa Biblie túto lekciu obmedzenia zakúšajú mladí ľudia, nie tí starší—Nár 3:27-28:
a. Mladí ľudia potrebujú takéto obdobie obmedzenia, pretože sú príliš slobodní. 
b. Ak mladí ľudia milujú Pána a sú dnešnými Jozefmi, budú umiestnení do Pánovho 

obmedzenia.
B. Predtým, ako bol Jozef posadený na trón a dostal sa k moci, bol uväznený. Toto naznačuje, 

že pred posadením sa na trón, prichádza obmedzenie:
1. Niektorí si myslia, že ak nasledujú Ježiša Krista a sú v Pánovej obnove, všetko bude 

slávne. Avšak mladí ľudia potrebujú obdobie obmedzenia. Toto je pre nich veľmi 
dôležité.

2. Nemyslite si, že potom ako ste uvideli víziu Krista, cirkvi, kríža, vnútorného života 
alebo Ducha, že sa budete mať slávne. Naopak, budete trpieť a budete obmedzení.

II. Musíme sa naučiť tajomstvo vychutnávania nášho uväznenia a ako stráviť náš 
čas počas obdobia obmedzenia:
A. Jozef bol skúšaný tým, že jeho sny neboli naplnené okamžite. Okrem toho, v jeho snoch 

nebol náznak alebo narážka na to, že by mal trpieť.
B. Počas svojho uväznenia mal Jozef vieru a smelosť vykladať sny svojich dvoch spoločníkov 

vo väzení, napriek tomu, že jeho vlastné sny ešte neboli naplnené—40:1-23:
1. Pre Jozefa bolo ťažké vykladať sny iných, zatiaľ čo výklad jeho vlastných snov nebol 

naplnený. Napriek tomu tak učinil.
2. Mal by sme mať smelosť povedať, že cirkevný život je úžasný, aj keď náš sen 

o cirkevnom živote sa ešte nenaplnil a cirkevný život nevidíme ako úžasný—1Kor 1:2; 
Nm 23:21; 24:5. 

C. Keď sa sny Jozefových spoločníkov naplnili, Jozef bol uistený a posilnený a očakával, že 
aj jeho sny budú naplnené.

D. Naplnenie snov Jozefových spoločníkov sa uskutočnilo v priebehu niekoľkých dní. Ale 
Jozefove sny sa nenaplnili ani o ďalšie dva roky—Gn 40:14-15, 23:
1. Aby bol Jozef kvalifikovaný na vládnutie, musel ostať vo väznici ešte ďalšie dva roky.
2. Po desiatich rokoch vo väzení sa Jozef stále považoval za uneseného z Hebrejskej 

zeme. Toto naznačovalo, že ešte nebol pripravený vládnuť. Keďže si stále myslel, že je 
v Egypte z dôvodu, že bol unesený, ešte nebol pripravený vládnuť—vv. 14-15.

3. Jozef nebol dosadený na trón hneď potom ako videl víziu, ale prešiel dlhým obdobím 
trápenia a skúšok. Vízie, ktoré Jozef uvidel nielen, že riadili jeho život, ale tiež 
podopierali jeho vieru.

4. Môžeme mať srdce, ktoré je absolútne za Pána a mohli sme uvidieť nejaké vízie, ale 
nemali by sme si myslieť, že budeme posadení na trón okamžite. Naopak, musíme byť 
pripravení na podceňovanie a obmedzenie. 
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5. Zdalo sa, že Jozef počas uväznenia trpel. V skutočnosti prijímal vzácne lekcie a zakúšal 
to, čo bolo potrebné nato, aby bol posadený na trón:
a. Ak by Jozef nebol prijal tieto lekcie počas obmedzenia, nemohol by byť posadený 

na trón v Egypte, aby vládol nad celou krajinou ako mladý muž. 
b. Jozef bol trénovaný svojim uväznením. Jeho obmedzenie bolo pre neho skutočným 

cvičením. 
c. Akékoľvek obmedzenie, ktorým musíme prejsť je tréning, cvičenie a čas učenia 

ako príprava pre naše posadenie sa na trón. 
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Tretie posolstvo—Verše

Jozef zradený a uväzený

Čítanie z Písma: 

Genezis 39:20 
Nato ho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Bol tam vo 
väzení.

Náreky 3:27-28
27 Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti.
28 Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží.

Efezanom 3:1
Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov.

Efezanom 4:1
Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi: Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli 
povolaní.

Genezis 40:1-23
1 Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa prehrešili proti svojmu pánovi, 

egyptskému kráľovi.
2 I rozhneval sa faraón na oboch svojich dvoranov, na hlavného pohárnika a na hlavného pekára.
3 A dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže do žalára, na miesto, kde bol uväznený Jozef.
4 Veliteľ telesnej stráže im určil Jozefa na posluhovanie; boli vo väzení dlhší čas.
5 Jednej noci mali obaja sen, každý svoj vlastný sen; každý - pohárnik i pekár egyptského kráľa, 

ktorí boli väznení v žalári - mal sen iného významu.
6 Keď ráno Jozef vošiel k nim, videl, že sú smutní.
7 Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním vo väzení v dome jeho pána: Prečo dnes tak zle 

vyzeráte?
8 Oni mu odpovedali: Mali sme sen, a nemáme nikoho, kto by nám ho vyložil. On im však povedal: 

Výklady snov patria Bohu! Len mi ich rozpovedzte!
9 Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto: Vo sne som videl pred sebou vinič.
10 Na viniči boli tri výhonky; keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná.
11 Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár 

faraónovi do ruky.
12 Nato mu povedal Jozef: Toto je jeho výklad: Tri výhonky sú tri dni.
13 O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi 

do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom.
14 Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie, a preukáž mi láskavosť: spomeň ma pred 

faraónom a pomôž mi vyjsť z tohto domu.
15 Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli, a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do 

temnice.
16 Keď hlavný pekár videl, že dobre vyložil sen, povedal Jozefovi: Aj ja som mal sen: na hlave som 

mal tri koše bieleho pečiva.
17 Vo vrchnom bolo rozličné pečivo pre faraóna a vtáci ho vyjedali z koša sponad mojej hlavy.
18 Nato Jozef odpovedal: Toto je jeho výklad: Tri koše sú tri dni.
19 Po troch dňoch ti faraón povýši hlavu a obesí ťa na kôl, takže ti vtáci budú obžierať telo.
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20 Na tretí deň, v deň vlastných narodenín, faraón pripravil hody všetkým svojim služobníkom 
a povýšil hlavného pohárnika a hlavného pekára za prítomnosti svojich služobníkov.

21 A znovu dosadil hlavného pohárnika do úradu pohárnika, ten mohol podávať faraónovi pohár 
do ruky.

22 hlavného pekára však dal obesiť, ako im to Jozef vyložil.
23 Hlavný pohárnik si však na Jozefa nespomenul, zabudol na neho.

1. Korinťanom 1:2 
Cirkevnému zboru Božiemu v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným svätým, so 
všetkými, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás.

2. Korinťanom 4:13 
Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj 
my veríme, a preto aj hovoríme.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Štvrté posolstvo

Tajomstvo Jozefovho prepustenia a vyvýšenia

Čítanie z Písma: Gn 41:25-36; 2Kor 4:13; Gn 41:25-44; 2Tim 4:2; 
Gn 41:55-56; Sk 4:18-20, 31; 5:20

I.  Jozef bol prepustený z väzenia prostredníctvom jeho prehovárania vierou. 
Napriek tomu, že jeho vlastné sny neboli naplnené, Jozef hovoril smelo vierou—
Gn 41:25-36; 2Kor 4:13:
A. Musíme hovoriť o sne. Nemali by sme čakať, kým budeme mať skúsenosť skôr než budeme 

hovoriť. 
B. Mali by sme hovoriť hneď potom, ako sme uvideli víziu a potom budeme mať aj skúsenosť.
C. To, či vízia funguje alebo nie, závisí od nášho prehovárania o vízii.

II. Jozefovo prehováranie ho nielen prepustilo z väzenia, ale tiež uviedlo na trón. 
Jozef sa prehovoril k trónu—Gn 41:25-44; 2Tim 4:2:
A. Aby sme boli prepustení a prijali autoritu, musíme hovoriť. 
B. Čím viac hovoríme, tým viac budeme prepustení. Prepustenie príde prostredníctvom 

nášho hovorenia.
C. Ako prepustenie, tak aj autorita prichádzajú prostredníctvom prehovárania. Či sme 

doma, v škole alebo v práci, musíme hovoriť.
III. Prostredníctvom svojho prehovárania sa Jozef stal tiež zaopatrovateľom 

potravy. On posluhoval potravu iným prostredníctvom vykladania snov—
Gn 41:55-56.

IV. Jozef bol skutočne tým, čo sníva a jeho život bol život snov. Víťazný 
a prekonávajúci kresťan bude vždy ten, čo sníva:
A. Sny vyžadujú výklad a výklad je záležitosťou prehovárania. Jozef preto neustále prehováral 

a prostredníctvom jeho prehovárania sa všetky sny naplnili:
1. Jozef sa najprv prehovoril do problému. Ak by nehovoril o svojich snoch, nedostal by 

sa do problému. Jeho utrpenia pochádzali z jeho prehovárania—Sk 4:18-20.
2. Neskôr sa Jozef prehovoril von z problému a do naplnenia jeho snov. Ako problém, 

tak aj naplnenie prišli prehováraním. 
B. Kvôli vízii nemôžeme ostať ticho. Keď prehovárame sme pokojní, radostní a šťastní, 

a čím viac hovoríme, tým viac sme uvoľnení—Sk 4:31; 5:20.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Štvrté posolstvo—Verše

Tajomstvo Jozefovho prepustenia a vyvýšenia

Čítanie z Písma:

Genezis 41:1-13, 25-44, 55-56
1 Po dvoch rokoch mal aj faraón sen: stál pri Níle.
2 A hľa, z Nílu vystupovalo sedem kráv, na pohľad pekných a tučných, ktoré sa pásli na šašine.
3 A hľa, za nimi vystupovalo z Nílu sedem iných kráv, na pohľad škaredých a chudých; i postavili 

sa vedľa kráv na brehu Nílu.
4 Kravy, na pohľad škaredé a chudé, zožrali sedem kráv, na pohľad pekných a tučných. Vtom sa 

faraón prebudil.
5 Keď znova zaspal, snívalo sa mu po druhý raz: na jednom steble rástlo sedem tučných a pekných 

klasov.
6 A hľa, za nimi vyrástlo sedem tenkých klasov, vysušených východným vetrom.
7 Tenké klasy pohltili sedem tučných a plných klasov. Nato sa faraón prebudil a zbadal, že to bol 

sen.
8 Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých 

mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil.
9 Nato hlavný pohárnik povedal faraónovi: Až dnes si uvedomujem svoju vinu.
10 Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, 

mňa i hlavného pekára.
11 V tú istú noc sme mali sen, ja i on; každý z nás mal sen zvláštneho významu.
12 Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny 

vyrozprávali. On nám ich vyložil; každému osobitne vyložil jeho sen.
13 I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tamtoho dal 

obesiť.

25 Jozef odpovedal faraónovi: Faraónove sny znamenajú jedno a to isté. Boh oznamuje faraónovi, 
čo mieni urobiť.

26 Sedem pekných kráv je sedem rokov; aj sedem pekných klasov je sedem rokov; to je jeden sen.
27 Sedem chudých a škaredých kráv, čo vystúpili za nimi, je sedem rokov, a sedem prázdnych, 

východným vetrom vysušených klasov je sedem rokov hladu.
28 Na to som myslel, keď som hovoril faraónovi, že Boh zjavuje faraónovi, čo mieni urobiť.
29 Ajhľa, príde sedem veľmi úrodných rokov v celom Egypte.
30 Ale po nich nastane sedem rokov hladu a zabudne sa na všetku hojnosť v Egypte; hlad zmorí 

krajinu.
31 Takže v nej neostane ani stopy z niekdajšej hojnosti pre ten veľký hlad, ktorý potom nastane.
32 A keďže sa sen faraónovi opakoval, znamená to, že Boh o tom pevne rozhodol a čoskoro to 

uskutoční.
33 Teraz však nech si faraón vyhľadá rozumného a múdreho muža, aby ho ustanovil nad Egyptom.
34 Nech faraón zakročí a nad krajinou ustanoví dozorcov, ktorí by v Egypte po sedem úrodných 

rokov vyberali pätinu úrod.
35 Nech zozbierajú všetky potraviny v nastávajúcich dobrých rokoch a nech uskladnia zrno pod 

moc faraónovu, na potravu pre mestá, a tak ho zachovajú.
36 Tieto potraviny budú pre krajinu zásobou na sedem rokov hladu, ktoré prídu na Egypt, a krajina 

nezahynie hladom.
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37 Tá reč sa páčila faraónovi aj všetkým jeho služobníkom.
38 Vtedy faraón povedal všetkým svojim služobníkom: Či by sme našli podobného muža, v ktorom 

je Duch Boží?
39 A faraón Jozefovi povedal: Pretože ti Boh dal toto všetko vedieť, nikto nie je taký rozumný 

a múdry ako ty.
40 Ty budeš správcom nad mojím domom a tvojím slovom sa bude spravovať všetok môj ľud; ja 

budem len o trón vyššie ako ty.
41 A ďalej povedal faraón Jozefovi: Ajhľa, ustanovujem ťa za správcu nad celým Egyptom.
42 Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných ľanových 

šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz.
43 Dal ho voziť na svojom druhom voze a volať pred ním: Na kolená! Tak ho ustanovil za správcu 

nad celým Egyptom.
44 A faraón povedal Jozefovi: Ja som faraón, a bez teba nikto nesmie pohnúť ani rukou ani nohou 

v celom Egypte.

55 Keď však aj celý Egypt trpel hladom a volal k faraónovi o chlieb, faraón povedal celému Egyptu: 
Choďte k Jozefovi a čo vám povie, urobte.

56 Keď sa hlad rozšíril na celú krajinu, Jozef otvoril všetky obilnice a predával Egypťanom obilie; 
hlad sa však v Egypte zväčšoval.

2. Korinťanom 4:13 
Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj 
my veríme, a preto aj hovoríme.

2. Timotejovi 4:2 
Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou 
trpezlivosťou a poučovaním.

Skutky apoštolov 4:18-20, 31
18 Predvolali si ich teda a prikázali im, aby nikdy viac ani nehovorili ani neučili v mene Ježišovom.
19 Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako 

Boha.
20 Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.

31 A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom 
Svätým a smelo hovorili slovo Božie.

Skutky apoštolov 5:20 
Choďte, postavte sa a hovorte ľudu v chráme všetky slová tohto života.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA 

Štvrté posolstvo—Čas v skupinách

Tajomstvo Jozefovho prepustenia a vyvýšenia

Verše na modlitebné čítanie:

2Kor 4:13 Keďže však máme toho istého Ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som 
hovoril— aj my veríme, preto aj hovoríme.

2Tim 4:2 Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj 
so všetkou trpezlivosťou a ponaučením.

Úryvky z posluhovania:

Moje bremeno je zdôrazniť, že Jozef bol pre-
pustený z väzenia prostredníctvom jeho preho-
várania. Jozefovi sa snívalo, že bol povstávajúcim 
snop a že jeho bratia sa pred ním klaňali. Prešlo 
desať rokov a jeho sen stále nebol naplnený. Ak 
by sa nám stalo toto, boli by sme nanajvýš rozča-
rovaní a povedali by sme, “Zabudnime na tento 
sen. Končím so snívaním a počúvaním o snoch.” 
Ak by Jozef urobil toto, asi by nikdy nebol pre-
pustený z väzenia. Avšak Jozef nebol prepus-
tený v čase, keď vykladal sny svojich dvoch 
spoločníkov. On vykladal ich sny vierou. Ak by 
som bol ja tým, ktorý vykladá sny iným, obával 
by som sa, že sa ma budú pýtať na moje vlastné 
sny, pretože by som mal víziu, ale nie skúsenosť 
alebo naplnenie vízie. Netrúfal by som si teda 
povedať nič zo strachu, že by niekto povedal, “O 
čom to rozprávaš? Nehovor o snoch, kým sa 
tvoje vlastné sny nenaplnia. Neverím ti.” Avšak 
nehľadiac na to, či jeho sny boli naplnené alebo 
nie, Jozef prehováral smelo vierou. Ak by bol 
spochybňovaný, mohol by povedať, “Áno, mal 
som dva sny. Napriek tomu, že sa ešte nenapl-
nili, stále im verím. Možno budú naplnené 
zajtra.” Napokon svojím prehováraním bol Jozef 
prepustený z väzenia. Ak by neprehovoril 
k pohárnikovi, nebol by nikto, kto by mohol 
povedať faraónovi o Jozefovi. Bol to pohárnik, 
ktorý priniesol správy faraónovi, že vo väzení 
bol niekto, kto vedel vykladať sny (Gn 41:9-13). 
Jozef bol preto prepustený nepriamo prostred-
níctvom jeho výkladu pohárnikovho sna. 

Musíme hovoriť ako tí, ktorí snívajú. Neča-
kajte, kým budete mať skúsenosť skôr ako pre-
hovoríte. Najprv hovorte. Mali by sme hovoriť 
hneď potom ako sme uvideli víziu a potom 
budeme mať aj skúsenosť. Andrew Murray raz 
povedal, že dobrý služobník hovorí vždy viac než 

čo zažil. V istom zmysle musí byť dobrý služob-
ník chválenkár. Počas rokov, keď som bol v tejto 
krajine, prehováral som o cirkevnom živote tak 
smelo, že si niektorí mohli pomyslieť, že sa chvá-
lim. Ohľadne cirkevného života sa ma niekto 
opýtal, “Brat Lee, funguje to?” Odpovedal som, 
“Prečo nie?” Pre tých, ktorí povedali, že je 
nemožné mať cirkevný život to bolo nemožné. V 
roku 1962 sme mali prvú konferenciu v Spoje-
ných Štátoch. Hneď po tej konferencii som bol 
pozvaný do domu jedného brata vo Whittier. 
Jedného dňa sa ma môj hostiteľ opýtal “Brat 
Lee, máš v úmysle povedať, že to, čo posluhuješ 
naozaj funguje?” Odpovedal som, “Môžem ťa 
uistiť, že áno. Dal by som dokonca na to aj 
záruku.” To, či vízia funguje alebo nie, závisí od 
našich úst. Ak povieš, “Nie,” nebude to pre teba 
fungovať. Ale ak povieš, “Áno,” bude to pre teba 
fungovať, aj keď to pre iných nefunguje. Závisí 
to úplne od toho, či povieš áno alebo nie. Ak 
povieš nie, bude to nie. A ak povieš áno, bude to 
áno. Čo sa týka sna, vízie, veľmi veľa závisí od 
toho, či povieme áno alebo nie. Pretože alebo 
naše áno alebo naše nie sa stane skutočnosťou. 

Jozefovo prehováranie ho nielen prepustilo 
z väzenia, ale tiež uviedlo na trón. Jozef sa pre-
hovoril k trónu. Bola mu daná autorita priamo 
prostredníctvom jeho výkladu faraónových snov 
(41:25-44). Ak by som bol ja tým, kto vykladá 
faraónove sny, mal by som sa veľmi na pozore, 
obávajúc sa, že by sa ma mohol faraón opýtať na 
moje vlastné sny. Mal by som obavu, že by 
faraón povedal, “Nemáš žiadnu skúsenosť. Ako 
môžem počúval tvoj výklad? Tvoje sny sa nena-
plnili. Ako sa teda môžu naplniť moje sny? Odíď 
odo mňa.” Jozef bol však smelý vykladať faraó-
nove sny a prostredníctvom jeho prehovárania 
mu bola daná autorita. Chceš byť prepustený? 
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Chceš prijať autoritu? Ak áno, musíš prehová-
rať. Čím viac prehováraš, tým viac budeš pre-
pustený. Nehovor, že nie si kvalifikovaný 
hovoriť, pretože čím viac hovoríš, že nie si kvali-
fikovaný a že si vo väzení, tým dlhšie ostaneš vo 
väzení. Ale čím viac prehováraš, tým viac budeš 
prepustený. Prepustenie príde prostredníctvom 
tvojho prehovárania. Z našej skúsenosti sme 
zistili, že čím viac hovoríme, tým viac sme uvoľ-
není. Nedokážem vám povedať, ako som 

uvoľnený potom čo hovorím na stretnutí. Keď 
sa vrátim domov po mojom prehováraní na 
stretnutí, som šťastný a osviežený. Moje preho-
váranie ma uvoľňuje z akejkoľvek formy väze-
nia. Nestarám sa o mnoho vecí, pretože 
prehováram svoju cestu von z väzenia. Učte sa 
prehovárvať von z väzenia. Najlepšou cestou 
ako byť uvoľnený, je prehováranie. (Life-study 
of Genesis, str. 1463-1466, W. Lee)

Otázky na diskusiu:

1. Diskutujte o Jozefovom období uväznenia. Prečo to bolo potrebné?

2. Myslíš si, že by si mal smelosť vykladať sen niekoho iného, ak tvoj vlastný sen nebol ešte naplnený?

3. Ako by si aplikoval vo svojom živote tento bod o prehováraní nie na základe skúsenosti, ale na 
základe tvojej vízie?
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Ranné oživenie

Tretí deň

Verše na modlitebné čítanie:

Sk 4:31 Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch 
a s odvahou ohlasovali Božie slovo. 

Sk 5:20 Choďte, postavte sa a hovorte v chráme ľudu všetky slová o tomto živote.

Úryvky z posluhovania:

Prostredníctvom svojho prehovárania sa 
Jozef stal tiež zaopatrovateľom potravy. On 
posluhoval potravu iným prostredníctvom vykla-
dania snov. Možno povieš, že si chudobný. Si 
chudobný, pretože si ticho. Prečo si tak tichý 
v škole, v susedstve, alebo na stretnutiach? Prečo 
neprehováraš? Možno povieš “Ó, ja nemám dosť 
skúseností, aby som čokoľvek prehovoril. Som 
v cirkevnom živote mnoho rokov. Na začiatku 
som počul, že cirkevný život je slávny. Ale teraz 
necítim, že je veľmi slávny. Nemám teda istotu, 
aby som prehováral čokoľvek o slávnom cirkev-
nom živote.” Avšak čím menej prehováraš 
o slávnom cirkevnom živote, tým menej budeš 
v takom cirkevnom živote. Musíš prehovárať 
napriek svojmu pocitu. Povedz niečo, čo nie je 
podľa tvojho pocitu, ale čo je podľa tvojej vízie. 
Keď vyhlásiš, že cirkevný život je slávny, budeš 
v slávnom cirkevnom živote, ktorý prehováraš 
k bytiu. Ak povieš “Nemám to,” nebudeš to mať. 
Ale ak prehovoríš, zaopatríš iných potravou. 
Tvojím prehováraním budeš mať uvoľnenie, 
autoritu a potravu. Aleluja, toto všetko prichá-
dza prostredníctvom prehovárania!... Môžem 
dosvedčiť všetkým, že vďaka tomu, že toľko pre-
hováram som uvoľnený, mám viac autority 
a mám viac potravy. Ó my všetci sa musíme 

naučiť prehovárať! Neprehováraj podľa svojej 
skúsenosti, prehováraj podľa vízie. 

Jozef bol skutočne tým, čo sníval a jeho život 
bol životom snov. Víťazný a prekonávajúci kres-
ťan bude vždy ten, čo sníva. Musíš mať sny 
a musíš vykladať sny iných. Deň za dňom, pre-
hovárajme podľa našej vízie, podľa našich snov. 
Okrem toho musíme vykladať vízie iných 
a musíme žiť podľa našej vízie. Nemali by sme 
hovoriť podľa svojich pocitov, ale podľa vízie. 
Sme vizionári. Pretože sme vizionári, robíme 
všetko podľa vízie. Napriek tomu, že sa určitá 
vec ešte nestala, prehovárame podľa toho, čo 
sme z toho videli a zisťujeme, že naša vízia sa 
naplňuje. 

Prostredníctvom jeho prehovárania sa všetky 
sny naplnili. Jozef sa najprv prehovoril do prob-
lému. Ak by nehovoril o svojich snoch, nedostal 
by sa do problému. Jeho bratia ho nenávideli 
a predali do otroctva jednoducho pretože hovo-
ril o svojich snoch. Ak by po týchto snoch ostal 
Jozef ticho, nebol by žiaden problém. Jeho utr-
penia pochádzali z jeho prehovárania….Kvôli 
vízii nemôžem ostať ticho. Keď prehováram som 
pokojný, radostný a šťastný. Čím viac hovorím, 
tým viac som uvoľnený. (Life-study of Genesis, 
str. 1466-1467, 1472, W. Lee)

Jednoduché modlitby:

“Pane, kiež by som sa naučil toto tajomstvo prehovárania podľa vízie, obzvlášť v mojom každodennom 
živote.”

“Pane, otváram svoje ústa doširoka, aby si ich naplnil!”
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Špeciálne spoločenstvo

Vplyv veriacich na svet

Čítane z Písma: Mt 5: 13-16; Flp 2:15; Mt 13:37-38; Jn 17:15; 12:24; 15:5, 16; Mt 6:6; 1Tim 4:12; 
2Tim 2:22; Tít 2:10-13; Heb 10:24-25; Sk 2:46-47

I. My sme soľ zeme—Mt 5:13:
A. Soľ je v svojej prirodzenosti prvkom, ktorý zabíja zárodky skazenosti; pre skazenú zem sú 

ľudia kráľovstva nebeského takýmto prvkom, udržujú zem pred tým, aby bola úplne 
skazená —Kol 4:6:

B. Keď sa ľudia kráľovstva stanú bez chuti, znamená to, že stratili ich funkciu soli: 
1. To znamená, že sa stávame rovnakými ako ľudia zeme a sme nerozpoznateľní od 

neveriacich—por. Neh 13:24; Lk 17:32.
2. Ak sa staneme bez chuti, nemôžeme mať na ostatných žiadny vplyv—por. Mt 26:69-

75.
C. Náš denný život a svedectvo by mali byť ako soľ zeme: v škole, naša prítomnosť zabije 

niektoré prvky skazenosti—5:13; Kol 4:6.
II. My sme svetlo sveta—Mt 5:14-16; Flp 2:15:

A. Svetlo je žiariacou lampou, ktorá ožaruje tých v temnote; pre temný svet sú ľudia 
kráľovstva nebeského takýmto svetlom, vymazávajúci temnotu sveta—Mt 4:16; Sk 26:18.

B. V prirodzenosti sú uzdravujúcou soľou a v správaní sú žiariacim svetlom.
C. Veriaci sú ako jasné hviezdy, ktoré odrážajú svetlo slnka. Ako jasné hviezdy, veriaci žiaria 

vo svete—Flp 2:15; Mt 5:16.
D. Veriaci sami o sebe nemajú vlastné svetlo, ale majú nebeskú schopnosť odrážať svetlo 

Kristovo—por. Vľp 6:10.
E. Náš denný život a svedectvo by mali byť svetlom sveta. My sme žiariacimi ľuďmi v temnom 

veku—Prís 4:18; Mt 5:14, 16; Flp 2:15; Ef 5:8:
1. Naše žitie a správanie by malo byť ako svetlo žiariace v temnote—Flp 2:15; Tít 2:10-13.
2. Bez úhony a úprimní opisuje naše vonkajšie správanie (bez úhony) ako aj náš 

vnútorný charakter (úprimní)—Flp 2:15; Mt 5:14-16.
3. Kedysi sme neboli len temní, ale boli sme temnotou samotnou. Teraz sme nie len deti 

svetla, ale svetlom samotným—Ef 5:8.
III. My sme semená evanjelia—Mt 13:37-38; Jn 17:15; 12:24:

A. Rozsievač je Synom Človeka—Mt 13:3, 37.
B. Pole je svet—v. 38.
C. Dobrým semenom sú synovia kráľovstva—v. 38.

1. Semeno je malá nádoba života, ktorá je schopná rozmnožovať sa—Jn 12:24.
2. Semeno je rozptýlené podľa múdrosti a túžby Rozsievača—15:16.
3. Semeno je schopné priniesť „veľkú úrodu“ —Mt 13:8; 2Kor 9:10; Jn 12:24. 

D. Byť semenom evanjelia na našich školských kampusoch nenaznačuje nejakú aktivitu. 
Naznačuje to druh človeka, druh žitia—1Tes 1:5.

IV. My sme vinné ratolesti—Jn 15:5, 16:
A. Boli sme divoké ratolesti a skrze vieru sme boli vštepení do Krista. Ustanovil nás, aby 

sme vyšli a prinášali ovocie—v. 16; Rim 11:17.
B. Prosiť v Pánovom mene od nás vyžaduje, aby sme zostávali v Pánovi a dovolili Jemu 

a Jeho slovám, aby zostali v nás. Tento druh prosieb je spojený s prinášaním ovocia 
a Otec naň určite odpovie—Jn 15:7, 16.
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V. Spôsob, akým mať takýto život pred ľuďmi – našimi učiteľmi, spolužiakmi, 
rodičmi a súrodencami – je mať skrytý život osobného jedenia a vychutnávania 
si Krista a nasledovania Krista s našimi spoločníkmi —Kol 3:2; Zj 2:17; Mt 6:6; 
1Tim 4:12; Jn 6:57; 2Tim 2:22:
A. Dokonca aj mladý Timotej bol Pavlom napomenutý, aby bol vzorom pre veriacich v reči, 

správaní a v mravnej čistote—1Tim 4:12.
B. Spôsob, akým mať takýto vplyv nespočíva v našom ľudskom úsilí zdokonaliť sa, ale 

v našom obrátení sa k Pánovi a potešenia z Neho—Mt 6:6; Jn 6:57. 
C. Môžeme utiecť mladistvým žiadostiam, tak že budeme nasledovať Pána so svojimi 

spoločníkmi a volaním na Pána z čistého srdca—2Tim 2:22.
VI. Božím nariadením pre nás, ktoré sa stáva naším zákonom existencie 

a požehnania, sú stretnutia. Ako je voda pre ryby a vzduch pre vtákov, tak sú 
stretnutia pre kresťanov—Heb 10:25; 1Kor 14:26:
A. Každý druh života má svoju charakteristiku. Jednou z mnohých charakteristík nášho 

duchovného života je sadať jeden k druhému, stretávať sa—Jn 10:16; Mt 18:20; Lk 24:33-
36; Sk 2:1-4; Heb 10:24-25.

B. Cirkevný život bude prakticky uskutočňovaný na spoločných stretnutiach. Dnes je 
najdôležitejšou vecou mať naše spoločné stretnutia, ktoré môžeme považovať za naše 
vlastné zhromaždenia—Heb 10:24-25.

C. Veľké stretnutia nemôžu udržať nových, ale stretnutia z domu do domu privádzajú ľudí 
do základu cirkvi. Akonáhle človek prišiel na domáce stretnutie, bol zachovaný—Sk 2:46-
47.

ZAMERANIE:

Bremenom tohto posolstva je pomôcť mladým ľuďom uvidieť, že ako veriaci v Krista budeme 
mať vplyv na svet okolo nás. Ako soľ zeme, svetlo sveta, ako semená evanjelia a ratolesti viniča 
budeme mať vplyv na ľudí okolo nás. Na to, aby sme mohli žiť takýmto spôsobom, potrebujeme 
tajný život s Pánom, skrytý život radosti z Neho a nasledovania Krista s našimi spoločníkmi. 
Musí na nás tiež zapôsobiť, že musíme mať pravidelný a praktický cirkevný život.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Špeciálne spoločenstvo—Verše

Vplyv veriacich na svet

Čítanie z Písma:

Matúš 5: 13-16
13 Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, 

aby ju ľudia pošliapali.
14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.
15 Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome.
16 Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je 

v nebesiach.

Filipanom 2:15
aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného 
pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. 

Matúš 13:37-38
37 Odpovedal: Rozsievač dobrého semena je Syn človeka;
38 pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ však sú synovia toho zlého;

Ján 17:15
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. 

Ján 15:5, 16
5 Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, 

pretože bezo mňa nič nemôžete činiť.
16 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali 

ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili 
od Neho. 

Matúš 6:6
Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý 
je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 

1. Timotejovi 4:12
Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, správaní, láske 
v duchu, vo viere a v mravnej čistote.

2. Timotejovi 2:22
Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo 
z čistého srdca vzývajú Pána. 

Títus 2:10-13
10 nech ich neokrádajú, ale nech im dosvedčujú všemožnú poctivú vernosť (tak), aby boli ozdobou 

učeniu nášho Spasiteľa Boha u všetkých (ľudí).
11 Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, 
12 vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo 

a pobožne žili na tomto svete,
13 očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša.
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Hebrejom 10:24-25
24 A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.
25 Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým 

viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.

Skutky apoštolov 2:46-47
46 deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm 

s plesajúcim a úprimným srdcom,
47 chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli 

zachránení
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Špeciálne spoločenstvo—Čas v skupinách

Vplyv veriacich na svet 

Verše na modlitebné čítanie:

Mt 5:13-16  13 Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, 
len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na 
vrchu, nemôže byť skryté. 15 Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na 
svietnik, a svieti všetkým v dome. 16 Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli 
dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Úryvky z posluhovania:

OHĽADNE VPLYVU ĽUĎÍ 
KRÁĽOV-STVA NA SVET

Soľ a svetlo odkazujú na ľudí kráľovstva. 
Dnes sú ľudia cirkvi ľuďmi kráľovstva. Čo sa 
týka disciplíny a uplatňovania, sme ľuďmi krá-
ľovstva. Ale čo sa týka života a milosti, sme ľudia 
cirkvi. V týchto veršoch je to záležitosť uplatňo-
vania a disciplíny, preto sa to týka ľudí kráľov-
stva. Ľudia kráľovstva, ako súhrnné telo, sú soľ 
a svetlo.

V Evanjeliu podľa Matúša 5:13, Pán hovorí 
o zemi a vo verši 14 hovorí o svete. Je rozdiel
medzi zemou a svetom, tieto termíny nie sú
synonymá. Čo bolo stvorené Bohom je zem a čo
vzišlo skrze skazenosť Satana je svet. Pre Bohom
stvorenú zem sú ľudia kráľovstva soľou. Ale pre
Satanom skazený svet, sú svetlom. Sme soľou
zeme a svetlom sveta.

Byť soľou zeme
Keď hovoríme, že sme soľou, znamená to, že 

uplatňujeme svoj vplyv na zem stvorenú Bohom, 
aby sme ju udržali v pôvodnom stave. Zem, 
ktorá bola stvorená Bohom, upadla. V istom 
zmysle sa stala porušenou a skazenou. Soľ zabíja 
zárodky a eliminuje túto skazenosť. Každý lekár 
vám môže povedať, že soľ zabíja zárodky, odstra-
ňuje hnilobu a zachováva veci v pôvodnom stave 
Vo svojej prirodzenosti je soľ prvkom, ktorý 
zabíja zárodky skazenosti a eliminuje ich. Soľ 
teda prostredníctvom svojej zabíjacej a konzer-
vačnej funkcie privádza zem do pôvodného 
stavu alebo ju udržiava v pôvodnom stave. 
Funkciou soli je teda udržať to čo Boh stvoril. 
Celá zem sa stáva stále viac a viac skazenou. 
Musíme preto uplatňovať náš vplyv and touto 
skazenou zemou. Ľudia kráľovstva nebeského 

sú pre skazenú zem prvkom, ktorý drží zem od 
toho, aby bola úplne skazená. 

Možnosť stať sa bez chuti
V trinástom verši Pán hovorí, „Ak však soľ 

stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už 
súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali.” To, 
že ľudia kráľovstva stratia chuť, znamená, že 
stratili svoju funkciu soli. Stať sa rovnakými ako 
ľudia zeme, s ničím, čo by ich odlíšilo od neve-
riacich. Stať sa bez chuti znamená stratiť rozdiel 
medzi nami a svetskými ľuďmi. Znamená to stať 
sa rovnakými akými sú svetskí ľudia. Znamená 
to, že žijeme, chodíme a správame sa ako svetskí 
ľudia. Ak je toto náš prípad, budeme bez chuti 
a soľ stratila svoju funkciu. 

Nech sú ľudia kráľovstva kdekoľvek, mali by 
uplatňovať vplyv slanosti na ľudí okolo seba. 
V našich susedstvách musíme uplatňovať našu 
funkciu zabíjania baktérií. Ale ak sa staneme 
rovnakými ako svetskí ľudia, strácame našu 
funkciu a našu chuť. Pretože sme stratili našu 
chuť, nemáme našu schopnosť soli a nemôžeme 
vykonávať našu funkciu solenia. Ak máme pri-
rodzenosť ľudí kráľovstva zjavenú v deviatich 
požehnaniach, budeme skutočne slaní. Budeme 
soľou pre našich príbuzných a svokrovcov... 
Nebude potrebné napomínať iných alebo upo-
zorňovať na ich chyby a previnenia. Osolí ich 
jednoducho naša prítomnosť. Niekedy sa niek-
torí zlí od nás budú držať ďalej, pretože sme takí 
slaní. To je to, čo znamená zabiť zárodky tejto 
prehnitej zeme. 

Pánovým zámerom je priviesť túto zem do jej 
pôvodného stavu. Hoci to nemôžeme vidieť 
v súčasnom veku, uvidíme to v budúcom veku. 
Keď príde tisícročné kráľovstvo, celá zem bude 
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osolená. Všetky zárodky na tejto zemi budú 
zabité a celá zem bude nie len znovu získaná 
Kristom, ale tiež bude privedená do Bohom 
stvoreného stavu. Táto práca bude vykonaná 
ľuďmi kráľovstva. 

Byť svetlom sveta
Verš 14 hovorí, „Vy ste svetlo sveta.“ Svetlo je 

žiariacou lampou, ktorá osvetľuje tých v tme. 
Pre temný svet, sú ľudia kráľovstva nebeského 
takýmto svetlom, ktoré zahladzuje jeho tem-
notu. 

Ako žiariace svetlo, ľudia kráľovstva sú ako 
mesto na vrchu. Takéto mesto nemôže byť 
skryté. Toto sa nakoniec dovŕši vo svätom meste 
Nový Jeruzalem (Zj 21:10-11, 23-24). Mnoho 

rokov ma znepokojovalo Pánovo znázornenie 
mesta ležiaceho na vrchu. Kým som neprišiel do 
cirkevného života, nemohol som pochopiť, ako 
môže byť svetlo znázornené vybudovaným 
mestom. Potom ako som bol v praktickom budo-
vaní cirkvi, videl som, že iba ak sa ľudia kráľov-
stva budujú spoločne, môžu byť mestom na 
vrchu. Toto mesto sa stáva žiarivým svetlom. 
V Anaheime sa svätí stretávajú v ich sused-
stvách. Ak sa táto prax stane prevládajúcou 
a svätí v týchto skupinách budú budovaní spo-
ločne, každá skupina bude súčasťou žiarivého 
mesta na vrchole hory. (Life-study of Matthew, 
str. 199-204)

Otázky na diskusiu:

1. Majte vo vašich skupinkách spoločenstvo o vašom vplyve na svet okolo vás. Ako môžeme mať 
takýto efekt?

2. Porozprávajte sa o tom, čo to znamená mať skrytý život s Pánom. Ako môžeme rozvýjať takýto 
život a žitie?

3. Zamyslite sa nad druhom svedectva, ktoré má Pán v súčastnosti v Európe; povedal by o nás, že 
sme „soľ bez chuti“? 
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA 

Ranné oživenie

Štvrtý deň

Verše na modlitebné čítanie:

Mt 6:6 Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zamkni dvere a modli sa k svojmu 
Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. 

Jer 17:7-8 Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako 
strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; 
lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.

Úryvky z posluhovania:

Pán nám hovorí, že druhým dôvodom nep-
lodnosti je nedostatok koreňov. Čo je koreň? Na 
strome je časť, ktorú možno vidieť, kmeň, zatiaľ 
čo časť pod zemou, ktorú nevidno, je koreň. 
Vetvy majú život a sú viditeľné; korene sú nevi-
diteľné. Korene sú zakopané v zemi. Preto 
korene odkazujú na skrytý život. Tí, ktorí pred 
Pánom nemajú žiadny koreň, budú vo svojom 
živote vysušení. Tí, ktorí nemajú skrytý život, 
ktorí robia všetko pred ľuďmi a nemajú nič špe-
ciálne pred Pánom, nemôžu obstáť v skúške 
kríža. Bratia a sestry, dovoľte mi, aby som sa vás 
úprimne opýtal, je vaším životom len to, čo vidia 
ľudia? Máte nejaký tajný život pred Pánom vo 
svojej izbe? Ak vaše modlitby môžu byť vypo-
čuté iba na modlitebných stretnutiach, ak čítate 
svoju Bibliu iba iným a ak sú vaše diela všetky 
pred ľuďmi, nemáte žiadne korene. Viete, čo sú 
korene? Korene sú časti, ktoré nemožno vidieť, 
ktoré sú skryté a ktoré sú v skrytosti. Viditeľné 
časti nie sú korene. Preto si pred Pánom musíte 
položiť otázku, koľko z vášho života je vlastne 
pred Ním? Koľko sa toho okrem časti vášho 
života, svedectva, čítania Biblie a modlitby, 
ktoré ste vykonali pred ľuďmi, vykonalo v taj-
nosti? Ak nemáte tajný alebo skrytý život pred 
Bohom a ak nemáte žiadnu tajnú modlitbu, číta-
nie alebo poslušnosť, môžem veľmi otvorene 
povedať, že nemáte žiadne korene. Keď príde 
kríž, niet divu, že ho nemôžete zniesť. Jediným 
dôvodom je, že vám chýba rozhodujúci, skrytý 
život. Nič vás nezachráni tak ako skrytý život. Ak 
uvidíte, že brat spadol alebo zlyhal, alebo sa 
dostal do problémov, bez toho, aby ste sa nie-
koho spýtali, môžete určite povedať, že pred 
týmito problémami stratil svoj skrytý život. 
Počas predchádzajúcich týždňov, mesiacov či 

dokonca rokov prišiel o svoj skrytý život. Váš 
duchovný život veľmi závisí od vášho skrytého 
života pred Bohom. Ak nedokážete udržať skrytý 
život, budete slabí pred Pánom. Preto by ste si 
mali uvedomiť dôležitosť skrytého života. 

Zamknutie dverí v Matúšovi je akýmsi živo-
tom koreňa. Čo povedal Pán v Matúšovi 6:6? 
Povedal, že keď sa modlíme, máme vojsť do súk-
romnej miestnosti, zamknúť dvere a modliť sa 
k Otcovi, ktorý je v skrytosti, a Otec, ktorý vidí 
v skrytosti, nám to odplatí. Pán je veľmi kon-
krétny; Povedal, že Otec nás uvidí v skrytosti. 
Modlitba je niečo, čo možno vidieť. Vždy sme si 
mysleli, že modlitba je niečo, čo je vypočuté; 
Pán však nepovedal, že modlitby sú vypočuté, 
ale že modlitby sú vidieť. Mnohokrát, keď 
nemáme pred Pánom žiadne slová, náš postoj je 
dostatočne vzácny, pretože Boh nás vidí a nielen 
počuje. Bratia a sestry, koľko z toho, čo sme, 
môžeme vidieť pred Bohom? Koľko z nášho 
života môže Boh vidieť? Koľkokrát nás vidí iba 
Pán a nikto iný? Alebo všetko robíme pred 
ľuďmi? Teraz musím povedať pár slov hlavne 
bratom, ktorí sú spolupracovníci. Nikto nie je 
tak náchylní ako Pánovi pracovníci. Trpíme 
pokušeniami viac ako iní, pretože je pre nás ľah-
šie postaviť všetko pred ľudí; môžeme dokonca 
ukázať aj to, čo máme v tajnosti. Bratia, dovoľte 
mi znova sa spýtať, koľko z našich životov vidí 
iba Boh a ľudia nepoznajú? Koľko z našich živo-
tov je duchovných pred Bohom a neboli nikdy 
hovorené ľuďom? Koľko z nás má skúsenosť ako 
Pavol, ktorý mal svoju skúsenosť štrnásť rokov? 
Koľko z našich vecí je uchovávaných výlučne pre 
Božie potešenie? Ak nič takéto nemáme, môžem 
úprimne povedať, že nemáme žiadne korene. Ak 
nemáme skrytý duchovný život a neboli sme 
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opracovaní Bohom, ani sme Ním neboli uchvá-
tení skrytým spôsobom, všetko bude povrchné 
a bezvýznamné.

Všetko, čo človek má, musí byť najskôr riadne 
otestované na kríži a schopné obstáť v skúške, 
kým sa to dá považovať za spoľahlivé. Ak je člo-
vek hlboko zakorenený v Kristovej smrti, môže 
prejsť skúškami, ale stále obstojí. Dovoľte mi 
položiť vám túto otázku: stále by ste povedali, že 
veríte, ak ste prenasledovaní pre Pána až na 
smrť, a keď vám niekto povie: „Zabijem ťa, ak 
budeš naďalej veriť v Ježiša“? Ako viete, že by 
ste neustúpili v snahe ušetriť si vlastný život? 

Jediná ochrana, ktorú máte, keď prechádzate 
skúškami, súženiami a prenasledovaním, je mať 
hlboké korene. Ak korene nie sú hlboké, určite 
neuspejete. Ak korene nie sú hlboké, nebudete 
môcť byť víťazom. Ak chcete zostať stáť v ten 
deň, musíte mať hlboké korene v obyčajných 
časoch. To znamená, že musíte mať skrytý život 
pred Pánom a musíte mať neustále skryté skúse-
nosti. Preto jediný spôsob, ako môžeme vedieť, 
že v ten deň nespadneme, je mať dnes dosta-
točné množstvo skrytého života. (The Collected 
Works of Watchman Nee, zv. 11, „A Shallow 
Life,“ str. 823-841)

Jednoduché modlitby:

„Pane, zachráň nás od toho, aby sme mali iba život pred ľuďmi. Pane, priveď nás stále bližšie a bližšie 
do skrytého života s Tebou!“

„Ó Pán Ježiš, nauč nás, ako mať takýto skrytý život, ako byť s Tebou osamote v skrytosti!“

„Pane, daj, aby všetci mladí ľudia v Európe a po celom svete už neboli povrchní. Pomôž nám mať 
hlboké korene!“ 
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Piate posolstvo

Jozefov život—Zjavenie vlády Ducha

Čítanie z Písma: Gn 41:42; Sk 5:32; Vľp 1:10; 4:9; 2Kor 10:6; Flp 2:12; Prís 21:1;
Gn 45:13; 42:15, 19-25, 27-28, 36-37; 45:5-9; 50:15-21; Rim 8:28

I.  Záznam Jozefovho života je zjavením vlády Ducha:
A. Vláda Ducha (život vládnutia v živote a pod obmedzením a ohraničením Božského života 

v skutočnosti Božieho kráľovstva) je vyššia než ktorýkoľvek iný aspekt—por. 2Kor 3:17-
18; 2Tim 4:22.

B. Zlatá reťaz, ktorá znázorňuje Ducha daného pre poslušnosť, bola daná okolo Jozefovho 
krku—Gn 41:42; Sk 5:32:
1. Naša vôľa, znázornená našim krkom, musí byť porazená, podmanená a spútaná 

Svätým Duchom. 
2. Potom ako náš neohybný krk bol zmäkčený a podmanený, iní budú vidieť na našom 

krku krásu Ducha Svätého kvôli poslušnosti v našej podriadenosti—Vľp 1:10; 4:9; 
2Kor. 10:6; Flp 2:12.

C. Jozef nebol mimo kontroly, keď videl naplnenie svojich snov. Naopak, bol pokojný a jeho 
nadšenie bolo pod kontrolou, pretože bol človekom s vládou Ducha—por. Prís 21:1.

D. Keď Jozef videl svojich bratov skláňať sa pred ním, neponáhľal sa im odhaliť svoju slávu. 
Až pri ich tretej ceste im odhalil seba a svoju slávu—por. Gn 45:13.

E. So svojimi bratmi zaobchádzal triezvo, múdro a s rozlišovaním, zatiaľ čo na nich 
uplatňoval disciplínu podľa ich potreby, aby ich zdokonalil a vybudoval, aby boli 
súhrnným ľudom žijúcim ako Božie svedectvo na zemi—Gn 42:9:
1. Jozef dal všetkých svojich bratov do väzenia na tri dni. Urobil to s cieľom, aby si 

uvedomili svoju vinu, keď ho nenávideli a predali—42:21.
2. Jozef bol tiež múdry ohľadne disciplíny voči Simeonovi—42:19-24.
3. Jozef ďalej prejavil svoju múdrosť v skúšaní svojich bratov ohľadne Benjamína. Tým, 

že oddelil Benjamína, pomohol svojim bratom, aby mysleli na Jozefa.—42:15, 20, 36-
37.

F. Jozef miloval svojich bratov tajným spôsobom tým, že im vrátil ich peniaze a poskytol 
dosť zaopatrenia pre ich cestu. Jozef nemal žiaden úmysel pomsty, uvažoval iba o tom, čo 
by bolo dobré pre jeho nedisciplinovaných bratov—42:25:
1. Jozefovi bratia nerozumeli jeho múdremu zaobchádzaniu a boli prestrašení jeho 

tajnou láskou—vv. 27-28.
2. Jozef bol veľmi triezvym človekom. On nepotreboval viac disciplíny, ale jeho bratia 

áno. Jozef teda konal nie pre seba, ale kvôli nim. 
3. Jozef bol človekom, ktorý zapieral svoje ja. Napriek tomu, že bol posadený na trón, 

aby bol vládcom zeme, neurobil nič pre seba alebo pre svoje vlastné potešenie. 
II. Jozef plne chápal, že to bol zvrchovaný Boh, nie jeho bratia, kto ho priniesol do 

Egypta—45:5-9; 50:15-21:
A. Jozef bol schopný potešiť svojich bratov, pretože si uvedomil, že Boh ho poslal do 

Egypta—vv. 20-21.
B. Jozefov život je ilustráciou toho, ako “všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, 

ktorí sú povolaní podľa Jeho predsavzatia”—Rim 8:28.
III. My, ľudia kráľovstva v živote kráľovstva, sme trénovaní, aby sme boli kráľmi, 

Jozefmi—vládnucim aspektom zrelého života pod vládou Ducha—Rim 5:17.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Piate posolstvo—Verše 

Jozefov život—Zjavenie vlády Ducha

Čítanie z Písma: 

Genezis 41:42 
Potom si faraón sňal z ruky prsteň a dal ho Jozefovi na ruku, obliekol ho do jemných ľanových 
šiat a okolo hrdla mu dal zlatú reťaz.

Skutky apoštolov 5:32 
A svedkami toho sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo Ho poslúchajú.

Veľpieseň 1:10 
Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami a tvoja šija s korálovými náhrdelníkmi.

Veľpieseň 4:9 
Uchvátila si mi srdce, sestra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srdce jediným svojím pohľadom, 
jediným dielikom svojho náhrdelníka.

2. Korinťanom 10:6 
A sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná.

Filipanom 2:12 
A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz 
v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.

Príslovia 21:1 
Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako vodné toky, vedie ho, kamkoľvek chce.

Genezis 45:13 
 Dajte správu môjmu otcovi o celej mojej sláve v Egypte i o všetkom, čo ste videli, a potom rýchlo 
priveďte sem môjho otca.

Genezis 42:15, 19-25, 27-28
15 Takto si vás vyskúšam - na faraónov život - neodídete odtiaľto, iba ak príde sem váš najmladší 

brat.

19 Ak ste statoční, jeden váš brat nech ostane sputnaný vo vašom doterajšom väzení, vy však choďte 
a zaneste obilie svojim domácim na utíšenie hladu.

20 Potom mi dovediete svojho najmladšieho brata, aby sa tak potvrdili vaše reči a aby ste nemuseli 
zomrieť. I urobili tak.

21 Potom si povedali: Veru, previnili sme sa proti svojmu bratovi. Lebo hoci sme videli úzkosť jeho 
duše, keď nás úpenlivo prosil, nepočúvali sme ho; preto prišlo na nás toto súženie.

22 Nato im povedal Rúben: Nepovedal som vám: Neprehrešte sa proti chlapcovi!? Ale neposlúchli 
ste. Teraz nás berú na zodpovednosť za jeho krv.

23 Oni však nevedeli, že im Jozef rozumie, lebo sa dorozumievali pomocou tlmočníka.
24 Vtedy sa odvrátil od nich a zaplakal. Potom sa obrátil k nim a zhováral sa s nimi; nato vzal 

spomedzi nich Šimeóna a dal ho pred ich očami sputnať.
25 Nato Jozef rozkázal, aby im naplnili vrecia obilím, peniaze aby vrátili každému do jeho vreca 

a aby im dali stravu na cestu. A urobili tak.

48



EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

27 Keď si však jeden z nich otvoril vrece, aby na mieste nocľahu dal obrok oslovi, zazrel svoje 
peniaze na vrchu vo vreci.

28 A povedal bratom: Peniaze sa mi vrátili, tu hľa, mám ich vo vreci. I stratili odvahu; s rozochvením 
hľadeli jeden na druhého a hovorili: Čo nám to Boh urobil?

Genezis 45:5-9
5 Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, 

aby som vás zachoval nažive.
6 Lebo už dva roky trvá hlad v krajine, a ešte päť rokov nebude ani orby ani žatvy.
7 Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie.
8 Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh; On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého 

domu i panovníkom nad celým Egyptom.
9 Chytro choďte domov k môjmu otcovi a povedzte mu: Tak hovorí tvoj syn Jozef: Boh ma urobil 

pánom nad celým Egyptom; poď ku mne a nemeškaj.

Genezis 50:15-21
15 Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky 

vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali.
16 Preto odkázali Jozefovi: Tvoj otec pred svojou smrťou prikázal,
17 Takto povedzte Jozefovi: Ach, odpusť, prosím, svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti 

ublížili. Odpusť teraz, prosíme, svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť 
teraz, prosíme, previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili.

18 Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: Hľa, sme tvojimi sluhami.
19 Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu stojím namiesto Boha?
20 Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes 

zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive.
21 Teraz sa však nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Rimanom 8:28 
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Šieste posolstvo

Jozef spoznaný svojimi bratmi

Čítanie z Písma: Gn 43:1, 15-34; 44:1-34; 45:1-4, 14-15; 2Kor 4:15; Lk 24:31a

I. Jozef ďalej skúšal svojich bratov a očakával, že si všimnú určité náznaky a tak 
ho spoznajú:
A. Veľký hlad donútil Jozefových bratov, aby sa k nemu vrátili. Ich potreba potravy ich 

prinútila, aby sa k nemu vrátili—Gn 43:1.
B. Jozefovi bratia boli ohľadne Jozefa nevedomí. Nevedeli, že on bol vládcom 

v Egypte—43:18-21.
C. Potom ako prišli jeho bratia po druhýkrát, Jozef im preukázal svoju lásku spoločným 

hodovaním v jeho rezidencii. Napriek tomu, že ho nespoznali, chcel im naznačiť, že bol 
s nimi dôverný aj keď ich skúšal. 

D. Jozefovi bratia boli stále nevedomí ohľadne jeho lásky k nim a tak ich Jozef skúšal ďalej, 
aby ich podnietil k spoznaniu ho prostredníctvom ďalších náznakov—43:15—44:34:
1. Keď sa Jozefovi bratia vrátili, on nepovedal ani slovo. Naopak, poveril svojho správcu, 

aby pozval jeho bratov k nemu, do domu vládcu zeme—43:16-17.
2. Oni povedali správcovi, že naposledy, keď kúpili pšenicu, ich peniaze im boli vrátené 

v ich vreciach. Správca povedal, “Upokojte sa, ničoho sa nebojte! Ten poklad do vriec 
vám vložil váš Boh, Boh vášho otca”—v. 23.

3. Keď prišiel Jozef, opýtal sa, “Dobre sa má váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? 
Ešte žije?” Nezávisle od toho že nakoľko Jozef predstieral, v spôsobe akým sa pýtal na 
ich otca musela byť nejaká náklonnosť—v. 27.

4. Keď Jozef uvidel svojho brata Benjamína, povedal, “Toto je ten váš najmladší brat, 
o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal: Syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou!” 
Potom, čo to povedal, Jozef bežal do svojej komnaty a plakal—v. 29.

5. Potom, ako sa Jozef vrátil, dal posadiť svojich bratov pred seba, “od prvorodeného až 
po najmladšieho, podľa svojho veku”—v. 33.

6. Potom ich Jozef “poctil jedlom zo svojho stola. No Benjamína poctil päťkrát viac než 
ostatných.”—v. 34.

7. Pripravené boli tri stoly: jeden pre Jozefa, jeden pre Egypťanov a jeden pre bratov. 
Jozef dal pripraviť stoly týmto spôsobom, aby im naznačil, že bol Hebrej—v. 32.

8. “Keď Jozef vkročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po zem” Keď 
sa mu bratia poklonili, mali si spomenúť na jeho sen—v. 26

II. Ohľadne nášho poznania Pána je to rovnako dnes. On sa nám ukázal a my sme 
Ho videli, avšak nepoznáme Ho. On urobil mnoho vecí pre nás s dobrým 
úmyslom, ale my sme z toho prestrašení—2Kor 4:15; Jób 42:5:
A. Peniaze a osli boli závojmi, ktoré bránili Jozefovým bratom v tom, aby ho spoznali. Osli 

znamenali pre nich mnoho, ale pre Jozefa neznamenali nič—Gn 43:18.
B. V našom poznaní Pána sme presne ako Jozefovi bratia. Namiesto toho, aby sme uvažovali 

o ňom, uvažujeme o našich peniazoch, majetku a o sebe—2Tim 3:2-4.
III. Napokon a Jozef dáva poznať svojim nevedomím bratom—45:1-4, 14-15:

A. A. Po poslednej skúške sa jeden z Jozefových bratov, Júda polepšil, čo je naznačené 
v spôsobe, akým hovoril o ich starostlivosti o otca a najmladšieho brata—44:18-34: 
1. Keď ho Jozefovi bratia predali, nenávideli ho a nestarali sa o svojho otca alebo 

najmenšieho brata. Naopak, konali podľa svojej nenávisti. 
2. Ale Júdovo rozprávanie Jozefovi o ich starostlivosti o otca a najmladšieho brata sa 
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Jozefa hlboko dotklo a presvedčilo ho, že sa jeho bratia naučili svoju lekciu. 
B. Okamžite po tomto sa im teda Jozef dal spoznať. 

IV. Jozefovi bratia ho napokon spoznali—45:15; Lk 24:31a:
A. Pretože Jozefovo zaobchádzanie s jeho bratmi bolo plné trpezlivosti, múdrosti, a seba-

kontroly, výsledok bol tak výborný, že im ani nemusel odpustiť. 
B. Uvedomujúc si, že Boh ho zvrchovane poslal do Egypta, aby naplnil Jeho zámer, Jozef 

spontánne prijal svojich bratov, objal ich a zobral ich dnu—v. 15.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Šieste posolstvo—Verše

Jozef spoznaný svojimi bratmi

Čítanie z Písma:

Genezis 43:1, 15-34
1 Avšak hlad ťažko doliehal na krajinu.

15 Potom mužovia vzali ten dar, vzali so sebou aj iné peniaze; vybrali sa, odišli do Egypta 
a predstúpili pred Jozefa.

16 Keď Jozef uzrel Benjamína s nimi, povedal správcovi svojho domu: Uveď týchto mužov do 
domu, zabi niečo a priprav, lebo títo mužovia budú so mnou obedovať na poludnie.

17 Správca urobil, ako Jozef rozkázal; uviedol mužov do Jozefovho domu.
18 Vtedy sa mužovia zľakli, že ich priviedli do Jozefovho domu, a povedali: To nás uviedli sem pre 

peniaze, ktoré sme pri prvom raze dostali do našich vriec; chcú nás napadnúť a vrhnúť sa na nás, 
aby nás vzali za otrokov aj s našimi oslami.

19 Pristúpili teda k mužovi, ktorý bol správcom nad Jozefovým domom a prihovorili sa mu v bráne 
domu,

20 Prosíme, pane, už sme tu raz boli nakúpiť potravín.
21 Keď sme však prišli na miesto nocľahu a otvorili sme svoje vrecia, každý mal svoje peniaze 

v plnej váhe. Teraz ich prinášame späť.
22 Priniesli sme so sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše 

peniaze do vriec.
23 Ten im však povedal: Upokojte sa, nebojte sa! Váš Boh a Boh vášho otca vám vložil poklad do 

vriec; vaše peniaze sa dostali ku mne. A vyviedol k nim Šimeóna.
24 Keď tento muž voviedol tých ľudí do Jozefovho domu, podal im vody, aby si umyli nohy, a podal 

krmu ich oslom.
25 Potom, kým neprišiel Jozef na poludnie, chystali dar, lebo počuli, že tam budú obedovať.
26 Keď Jozef prišiel domov, priniesli mu do domu dar, ktorý mali so sebou, a poklonili sa mu až po 

zem.
27 On sa ich opýtal, ako sa majú, a vravel: Či sa má dobre váš staručký otec, o ktorom ste mi 

hovorili? Či ešte žije?
28 Oni odpovedali: Tvoj sluha, náš otec, sa má dobre; ešte žije. Nato sa poklonili a padli na tváre.
29 Keď pozdvihol oči a uzrel svojho brata Benjamína, syna vlastnej matky, povedal: Je to váš 

najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom riekol: Boh ti buď milostivý, syn môj.
30 Nato sa Jozef náhle vzdialil, lebo sa rozcitlivel pri pohľade na brata a chcelo sa mu plakať; vošiel 

do zadnej izby a tam sa vyplakal.
31 Keď si umyl tvár, vyšiel von a ovládajúc sa povedal: Podávajte jedlo.
32 A podávali, osobitne jemu, osobitne im a osobitne Egypťanom, ktorí jedli s ním. Egypťania totiž 

nesmú jesť s Hebrejcami, lebo je to pre Egypťanov ohavnosť.
33 A oni sedeli pred ním: prvorodený podľa svojho prvorodenectva a najmladší podľa svojej 

mladosti, takže s údivom hľadeli títo mužovia jeden na druhého.
34 Potom im dal nosiť jedlá, čo boli pred nimi. Benjamínovi sa však dostalo päť ráz toľko jedla ako 

ostatným. Potom sa napili s ním a dostali sa do dobrej vôle.

Genezis 44:1-34
1 Potom Jozef rozkázal správcovi svojho domu: Naplň vrecia mužov obilím, koľko len budú vládať 

odniesť a peniaze polož každému navrch do vreca.
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2 Môj pohár však - strieborný pohár - polož najmladšiemu navrch do vreca aj s jeho peniazmi za 
obilie. Správca urobil podľa príkazu, ktorý mu dal Jozef.

3 Za rána na úsvite prepustili mužov aj s ich oslami.
4 Len čo vyšli z mesta, a ešte neboli ďaleko, Jozef povedal správcovi svojho domu: Vstaň, bež za 

tými mužmi, a keď ich dobehneš, povedz im: Prečo ste sa zlým odplatili za dobré? Ukradli ste 
mi strieborný pohár.

5 Veď je to ten, čo môj pán píjava z neho a aj veští z neho! Zle ste urobili, keď ste tak urobili.
6 Keď ich dobehol, povedal im tie isté slová.
7 Oni mu však odvetili: Prečo hovorí môj pán takéto reči? Božechráň, aby tvoji sluhovia urobili 

niečo také.
8 Pozri, peniaze, ktoré sme našli vo svojich vreciach navrchu, priniesli sme ti naspäť z Kanaánu; 

ako by sme teda mohli ukradnúť z domu nášho pána striebro alebo zlato?
9 U koho sa z tvojich sluhov nájde, ten nech zomrie, a my budeme otrokmi môjmu pánovi.
10 On im povedal: Áno, nech je tak, ako ste vraveli: U koho sa nájde, ten mi bude otrokom, vy však 

budete oslobodení.
11 Nato všetci chytro zložili svoje vrecia na zem a každý otvoril svoje vrece.
12 Dôkladne ich poprehliadal od najstaršieho po najmladšieho, a pohár sa našiel vo vreci 

Benjamínovom.
13 Vtedy roztrhli svoje rúcha, každý naložil náklad na osla, a vrátili sa do mesta.
14 Keď Júda vstúpil s bratmi do Jozefovho domu, on bol ešte tam; padli pred ním na zem.
15 Tu im Jozef povedal: Čo za skutok ste to spáchali? Či neviete, že muž, ako som ja, dozvie sa to 

veštením?
16 Nato odpovedal Júda: Čo môžeme povedať môjmu pánovi, čo rozprávať, čím sa ospravedlniť? 

Boh našiel vinu tvojich služobníkov, sme teda otrokmi môjho pána, tak my, ako aj ten, u ktorého 
sa našiel pohár.

17 On však odpovedal: Bože, chráň ma urobiť niečo takého! Len ten muž, u ktorého sa našiel pohár, 
bude mi otrokom, vy však môžete odísť v pokoji k svojmu otcovi.

18 Vtedy pristúpil k nemu Júda a povedal: Prosím, pane môj, dovoľ svojmu služobníkovi prehovoriť 
slovo k sluchu svojho pána, nech nevzbĺkne tvoj hnev na tvojho služobníka, veď ty si ako faraón.

19 Môj pán sa opýtal svojich služobníkov: Máte otca alebo brata?
20 Nato sme odpovedali môjmu pánovi: Máme staručkého otca a jeho malého chlapca, ktorý sa mu 

narodil v starobe; brat tohto je mŕtvy, a on ostal po svojej matke, preto ho jeho otec miluje.
21 A ty si povedal svojim služobníkom: Priveďte ho ku mne, aby som sa pozrel naňho vlastnými 

očami.
22 Vtedy sme odpovedali môjmu pánovi: Chlapec nemôže opustiť otca; ak opustí otca, ten zomrie.
23 Potom si povedal svojim služobníkom: Ak nepríde s vami váš najmladší brat, neukážte sa mi na 

oči.
24 Keď sme prišli k tvojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slová nášho pána.
25 A keď nám náš otec povedal: Nakúpte nám zase niečo potravín.
26 My sme mu odpovedali: Nemôžeme ísť ta; ale pôjdeme, ak bude s nami náš najmladší brat; lebo 

tomu mužovi sa nesmieme ukázať na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami.
27 Nato nám tvoj sluha, náš otec, povedal: Viete, že mi dvoch synov porodila moja žena.
28 Jeden odišiel odo mňa, tak že som musel povedať: Iste bol roztrhaný, a až doteraz som ho 

nevidel.
29 Ak mi vezmete aj tohto a stihne ho nehoda, v nešťastí znesiete moje šediny do záhrobia.
30 Ale ak teraz prídem k tvojmu sluhovi, svojmu otcovi, a chlapec, na ktorom visí celou dušou, 

nebude s nami.
31 a uvidí, že chlapca niet, zomrie, a tak znesú tvoji služobníci šediny tvojho služobníka, svojho 

otca, v žiali do hrobu.
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32 Veď tvoj sluha sa zaručil otcovi za chlapca, keď povedal: Ak ti ho neprivediem, ponesiem na 
vždy vinu pred svojím otcom.

33 Teraz však nech smie tvoj služobník ostať miesto chlapca za otroka môjmu pánovi, a chlapec 
nech odíde so svojimi bratmi.

34 Veď ako by som mohol odísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Nemohol by som sa 
dívať na trápenie, ktoré by postihlo môjho otca.

Genezis 45:1-4,14-15
1 Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zavolal: Pošlite všetkých von 

odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom.
2 Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania; i dopočul sa o tom aj dom faraónov.
3 Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli 

odpovedať, lebo boli zmätení jeho prítomnosťou.
4 Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne! Keď pristúpili bližšie, povedal: 

Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.

14 Nato padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal; aj Benjamín plakal na jeho pleciach.
15 I pobozkal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním.

2. Korinťanom 4:15 
Veď všetko toto deje sa pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožila vďačnosť čím viacerých na 
slávu Božiu.

Lukáš 24:31a 
Tu sa im otvorili oči a poznali Ho.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA 

Šieste posolstvo—Čas v skupinách

Jozef spoznaný svojimi bratmi

Verše na modlitebné čítanie:

Rim 8:28 Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa 
jeho predsavzatia.

2Kor 4:15 To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky 
mnohých na Božiu slávu.

Úryvky z posluhovania:

Možno sa čudujete prečo sa Jozef vtedy jed-
noducho nedal spoznať svojim bratom. Ak by to 
Jozef urobil, bol by veľmi detinský. Uprednost-
nil im radšej dať nejaké náznaky, aby im pomo-
hol spoznať kým je. Aké sladké by to bolo, keby 
ho spoznali! Avšak kvôli ich predpojatosti a hlú-
posti sa to takto nestalo. 

My všetci sme pod rukou nášho Jozefa. Čo by 
sme mali robiť a kam by sme mali ísť závisí od 
Neho. Koľko to bude trvať, kým sa k Nemu vrá-
time, závisí od toho, koľko potravy nám On dá. 
Ak nám dá potravu, ktorá vydrží desať rokov, 
tak by sme sa mali vrátiť o desať rokov. On nám 
však nedá toľko. On nám radšej dá obmedzené 
množstvo, aby nás donútil vrátiť sa k Nemu 
skôr. Jozef vedel, že jeho bratia sa vrátia za 
určitý čas. On vedel koľko ľudí bolo v rodine 
jeho otca a vedel koľko im má dať. Boli pod 
Jozefovou kontrolou. Aleluja, my sme dnes pod 
Pánovou zvrchovanou rukou! Neobávajte sa 
o prítomnosť alebo budúcnosť. Nedúfajte vo 
vašich oslov, t.j. vo vaše diplomy a zamestnanie. 
 Váš osud je pod rukou Pána Ježiša a vaša budúc-
nosť je pod Jeho kontrolou. Chcem sa s vami 
podeliť o dobrú správu, a to že Pán sa stále lás-
kyplne a zvrchovane stará o nás. Všetko to, čo 
On urobil, to čo On robí a to, čo On bude robiť je 
motivované láskou. V láske sa nás snaží vzbudiť, 
aby sme Ho poznali prostredníctvom rôznych 
indikátorov, ktoré nám dáva. Všetko, čo urobil, 
sú indikátory, ktoré nás majú viesť k tomu, aby 
sme ho poznali. Neostaňte predpojatí, upriamu-
júc svoje oči na vaše peniaze, vašich oslov, seba 
samých. Odhliadajte k Ježišovi a upriamte svoje 
oči na Neho. Ak to urobíte, uvidíte Ho, spoznáte 
Ho a budete Ho poznať. 

Mám rád príbeh Jozefa a jeho bratov, pre-
tože zobrazuje moju situáciu v poznaní Pána. 

Aký hlúpy som len bol! Pán bol ku mne vždy 
dobrý, ale ja som sa stále obával, že sa mi niečo 
stane alebo že utrpím stratu. Všetko, čo Jozef 
urobil pre svojich bratov bolo motivované lás-
kou. Rovnako je to s Pánom Ježišom voči nám. 
Ak by sme uvažovali o svojej minulosti pred 
Pánom, začali by nám tiecť slzy a povedali by 
sme, “Pane, uvedomujem si, že moja minulosť 
bola presne ako Jozefova a jeho bratov. Vždy si 
bol ku mne dobrý, ale ja som nespoznal Tvoju 
lásku, pretože som bol zamestnaný zlými myš-
lienkami a mojimi vlastnými záujmami. Pane, 
nezaujímal som sa o Teba a nikdy som neupria-
mil svoje oči alebo moju pozornosť na Teba. 
Pane, odpusť mi a pomôž mi odteraz, aby som 
udržal svoje oči preč od všetkého, čo nie si Ty. 
Pane, nestarám sa o nič, dokonca ani o pozva-
nie. Starám sa iba o Teba a to, aby som bol 
v Tvojej prítomnosti. Pane, pokiaľ som v Tvojej 
prítomnosti, som spokojný.” Toto je spôsob ako 
poznať Pána. 

Ak by Jozefovi bratia boli takí, bez predpoja-
tosti a bez záujmov o svoje peniaze, svojich oslov 
alebo o seba a keby upriamili svoje oči na Jozefa 
, videli by na jeho tvári určité znaky, ktoré by im 
umožnili spoznať ho. Tiež by ho spoznali vďaka 
tomu, čo pre nich urobil. Povedali by teda, 
“Nemali by sme zabudnúť, že sme predali Jozefa 
do otroctva v Egypte. Pamätajme, že jeho sluho-
via hovorili o našom Bohu a o Bohu nášho otca. 
Boli sme tiež usadení podľa nášho narodenia. 
Okrem toho, všimnime si ako tento muž zaob-
chádzal s Benjamínom a o náklonnosti v jeho 
hlase, keď sa pýtal na nášho otca. Keď sa priho-
váral k Benjamínovi, takmer prepukol do plaču.” 
Koľko náznakov tu bolo pre Jozefových bratov, 
že tento človek bol Jozef! 

Rovnako je to s nami dnes v poznaní Pána. 

56



EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

Myslíte si, že tých mnoho dobrých vecí sa vám 
stalo iba kvôli náhode? Nie, to všetko sa stalo so 
zámerom. Ale v minulosti sme nerozpoznali čo 
Boh robil. Kiež by nám Pán pomohol poznať 
nášho Jozefa. On nemá žiadne zlé myšlienky 
voči nám. Naopak, Jeho záujem je z lásky a Jeho 
úmysel je, aby nás vzbudil k tomu, aby sme Ho 
poznali. Najlepšou vecou je poznať Ho. Dokonca 
aj potom ako boli Jozefovi bratia natoľko podro-
bení disciplíne, stále si neuvedomili, že sa stre-
távajú s Jozefom. Ako uvidíme v inom posolstve, 
ich nevedomosť napokon donútila Jozefa, aby 

už nebol viac trpezlivý, ale aby sa im dal spo-
znať. Mojím bremenom v tomto posolstve je, 
aby sme mali jasno ohľadne spôsobu ako poznať 
Pána. Môžem dosvedčiť, že Pán mi mnohokrát 
ukázal Svoju lásku a zaobchádzal so mnou urči-
tým spôsobom, avšak ja som nespoznal ani Jeho 
ani to, čo robil. Bol som úplne nevedomý. Avšak 
dnes máme jasnú víziu. Teraz spoznávame 
Jozefa a chápeme, že všetko, čo On robí, je 
s úmyslom pomôcť nám, aby sme Ho poznali. 
Kiežby sme sa všetci naučili túto lekciu. (Life-
study of Genezis, str. 1502-1504, W. Lee)

Otázky do diskusie: 

1. Zatiaľčo mali Jozefovi bratia na očiach závoje a nespoznali Jozefa kvôli ich zamestanosti sebou 
a svojimi oslami, čo zamestnáva nás a kladie nám na oči závoje, aby sme nevideli Pána? 

2. Diskutujte o tom, ako môžeme poznať v budúcnosti Pánovu ruku v našich životoch a ako Ho 
môžeme spoznať v našich situáciách.

3. Majte spoločenstvo vo svojich skupinách o tom, čo sa stalo vo vašom živote, čo môžete dnes 
rozpoznať ako Pánovu láskyplnú starostlivosť o vás.

57



EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Ranné oživenie

Piaty deň

Verše na modlitebné čítanies:

Ef 1:11 V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko 
podľa zámeru svojej vôle.

Úryvky z posluhovania:

 Ohľadne nášho poznania Pána je to rovnako 
dnes. On sa nám ukázal a my sme Ho videli, 
avšak nepoznáme Ho. Urobil pre nás mnoho 
vecí s dobrým úmyslom, ale my sme z toho pre-
strašení. Všetko, čo urobil bolo motivované lás-
kou, ale my sme mali zlé myšlienky o tom 
všetkom. 

Jozef mal milujúci úmysel v tom, že pozval 
svojich bratov do svojho domu na hostinu. Ale 
oni mali zlú myšlienku, že ich plánuje zajať 
a urobiť sluhami. Verš 18 [Gn 43] hovorí, ‘‘Tí 
muži sa však preľakli, keď ich uvádzali do Joze-
fovho domu a vraveli si: Určite nás predvádzajú 
pre tie peniaze, čo našli v našich vreciach. Teraz 
sa na nás vrhnú, premôžu nás a odvedú aj 
s našimi oslami do otroctva.’’ Peniaze a osli boli 
závojmi, ktoré bránili Jozefovým bratom v tom, 
aby ho spoznali. Osli pre nich znamenali mnoho, 
ale pre Jozefa neznamenali nič. Neskôr, keď 
Jozef poslal svojich bratov naspäť, aby priniesli 
jeho otca, poslal vozy s jazdcami. Ich peniaze 
a ich osli pre nich niečo znamenali. Bolo to 
všetko, čo mali. Tiež sa obávali, že by mohli byť 
vzatí ako otroci. Rovnako je to s nami dnes. Pán 
môže byť priamo pred nami a môže pre nás uro-
biť mnoho, ale my nedokážeme spoznať ani Jeho 

ani to, čo pre nás urobil. Naopak, bojíme sa. 
Jozefovi bratia si mali uvedomiť, že vládca sveta 
by sa nestaral o ich oslov. My sme takí istí. Keď 
sme prišli ku Kristovi a potom do cirkevného 
života, možno sme mali obavy o naše peniaze, 
našu bezpečnosť a našu rodinu. Jozefovi bratia 
boli chudobní. Avšak boli pod bohatou starostli-
vosťou vládcu zeme. 

Dnes nie je mnoho ľudí, ktorí poznajú Pána 
takýmto spôsobom. Avšak sú niektorí, ktorí 
rozoznajú náznaky Pánových skutkov a uvedo-
mia si, že to, čo sa im stalo bolo od Pána. V 
našom poznaní Pána je väčšina z nás presne ako 
Jozefovi bratia. My o Ňom neuvažujeme. Nao-
pak, uvažujeme o svojich peniazoch, o svojom 
majetku a o sebe. Jozefovi bratia nehľadali 
dôvod prečo by vysoký vládca robil také veci pre 
nich. Boli plne zaujatí svojimi vlastnými záuj-
mami. Ani len nepomysleli, že človek, ktorý sa 
im venoval by mohol byť Jozef. Rovnako je to 
s nami. Bez ohľadu na to, koľko dobrých vecí 
pre nás urobil Pán, stále nerozumieme, čo Pán 
robí. Pán robí všetko s dobrým úmyslom, ale my 
to považujeme za kliatbu. Aj keby sme vedeli, že 
to bolo požehnanie, stále by sme to neprijali. 
(Life-study of Genesis, str. 1498-1500)

Jednoduché modlitby:

“Pane, milujem Ťa, ďakujem Ti za Tvoju láskyplnú starostlivosť vo všetkých mojich situáciách. 
Ďakujem, že Ty natoľko prítomný v detailoch môjho života.”

“Pane, ukáž sa mi ako usporiadavaš môj život pre Tvoj zámer. Znova sa Ti otváram v toto ráno.”
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Siedme posolstvo

Vládnutie v Božom kráľovstve

Čítanie z Písma: Gn 1:26; 45:24, 3, 5, 7; Mt 16:24; Rim 8:28; 
1Kor 7:24; Prís 25:28; Zj 12:11

I. Vláda Jozefa bola uskutočnením Božieho kráľovstva, ktoré je pre naplnenie 
Božieho zámeru.—Gn 1:26:
A. Aj keď bol Jozef nanajvýš urazený jeho bratmi, nehľadal pomstu. Pri Jozefovi nebola 

žiadna myšlienka na pomstu. 
B. Jozef sa zapieral a poskytol svojim bratom adekvátnu a potrebnú disciplínu a káznil ich 

nie pre svoje ale pre ich dobro—45:24.
C. Jozef bol človekom, ktorý sa zapieral. Čokoľvek robil bolo založené na princípe seba 

zapierania—Mt 16:24:
1. Keď sa dal poznať svojim bratom, boli prestrašení. Jozef im však nielen odpustil ale 

tiež ich prijal a potešil. Urazený potešil urážajúcich—Gn 45:3, 5.
2. Jozef neobviňoval svojich bratov za to, čo mu urobili. Naopak, považoval ich za Božích 

pomocníkov, pretože pomohli Bohu dostať ho do Egypta—v. 7.
3. Jozef dokázal potešiť svojich bratov, pretože si uvedomil, že Boh, nie oni, ho poslal do 

Egypta. To, či odpustíme iným závisí od našej vízie a uvedomenia.
4. Ak si uvedomíme, že sme tu pre Boží zámer, pre Pánovu obnovu, tak by sme mali 

vedieť, že čokoľvek, čo sa nám stane je pre Boží zámer—Rim 8:28.
D. Jozef mal sny, v ktorých videl svojich bratov klaňať sa mu, ale aby sa táto vízia naplnila, 

Jozef musel podstúpiť mnohému utrpeniu, obzvlášť z rúk tých, ktorí mu boli najbližší:
1. Jozef trpel neustále od času, keď mal sedemnásť rokov až kým mal tridsať rokov, aby 

mohol byť zdokonalený a kvalifikovaný. 
2. Boh poslal Jozefa do Egypta, aby zachoval život, aby ostal ostatok pre naplnenie Jeho 

zámeru.
3. Po trinásťročnom utrpení bol Jozef posadený na trón, aby bol vládcom.

E. Jozef túžil vidieť svojho otca a ako vládca zeme mal tú moc a pozíciu, aby svojho otca 
priniesol do Egypta, ale neurobil nič:
1. Jozef mohol poslať z Egypta vozy, aby priniesol svojho otca k sebe. Avšak trvalo to 

deväť rokov, kým dal Jákoba priviesť. 
2. Jozef uprednostnil ostať pod Božou zvrchovanou rukou a neiniciovať nič—1Kor 7:24.
3. Aj keď bol posadený na trón, aby bol vládcom zeme, Jozef neurobil nič pre seba ani 

pre svoje potešenie. Bol úplne pre Boží záujem. 
F. Jozef bol človekom, ktorý sa zapieral, ktorý nemal svoje záujmy, potešenie, cítenie, 

ambíciu, alebo svoj vlastný cieľ. Všetko bolo pre Boha a Boží ľud.
II. Jozef bol človekom úplne pod Božím obmedzením. Nekonal podľa svojich 

emócií. Preto bol schopný byť vládcom:
A. Ak nedokážeme vládnuť nad sebou, nemôžeme byť dobrým vládcom. Jedine ak sme pod 

Božím obmedzením, tak môžeme vládnuť nad inými—Prísl. 25:28:
1. Byť pod Božím obmedzením je najlepšou disciplínou, aby sme boli pripravení pre 

kraľovanie v budúcom veku. Žiadna detinská osoba, nikto, kto nebol obmedzený 
nebude kráľom v prichádzajúcom kráľovstve.

2. Na to, aby bolo kráľovstvo uskutočnené praktickým spôsobom, musí tu byť osoba, 
ktorá žila pod obmedzením a zapierala sa.

B. Niesť kríž znamená, že sa zriekneme urobiť to, na čo máme moc. Znamená to, že sme 
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kvalifikovaní a umocnení urobiť všetko potrebné, aby sme naplnili svoju túžbu, avšak 
vzdáme sa toho. 

C. Najsilnejšou osobou nie je ten, kto je schopný niečo urobiť, ale ten, kto je schopný 
neurobiť to, na čo má moc. Toto seba zapieranie je jedinečnou cestou priniesť Božie 
kráľovstvo a uskutočniť život kráľovstva—Zj 12:11.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Siedme posolstvo—Verše

Vládnutie v Božom kráľovstve

Čítanie z Písma: 

Genezis 1:26 
Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými 
rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými 
plazmi, čo sa plazia po zemi.

Genezis 45:24, 3, 5, 7 
24 Tak prepustil svojich bratov; keď odchádzali, povedal im: Nevaďte sa po ceste.

3 Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli 
odpovedať, lebo boli zmätení jeho prítomnosťou.

5 Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, 
aby som vás zachoval nažive.

7 Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie.

Matúš 16:24 
Vtedy riekol Ježiš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme 
svoj kríž na seba a nasleduje ma.

Rimanom 8:28 
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.

1. Korinťanom 7:24 
Bratia, nech každý zostáva pred Bohom v tom, v čom bol povolaný.

Príslovia 25:28 
Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.

Zjavenie 12:11 
Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život 
až do smrti.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Posolstvo ôsme

Zaopatrenie v Božom kráľovstve

Čítanie z Písma: Gn 47:14-21; Rim 12:1-2; 2Kor 5:14-15; Ž 24:1

I. Aj keď bol Jozef vládcom, trpel až do dňa kým bol k nemu privedený jeho otec; 
prostredníctvom utrpenia mal bohatstvo; tí, čo trpia, sú schopní poskytnúť 
iným zaopatrenie života:
A. Ak máme byť schopní zaopatrovať druhých pokrmom, musíme podstúpiť dlhé obdobie 

utrpenia; Jozef mal všetko obilie až keď mal tridsať sedem rokov; v tomto čase sa stal 
bohatým nie v moci, ale v pokrme a v zaopatrení života.

B. Jozef mal zaopatrenie života, zaopatrenie pokrmu; keďže Jozef mal zaopatrenie života, 
a ľudia ho potrebovali, mal ho, podľa našej prirodzenej predstavy, jednoducho rozdať.

C. Zaopatrenie života by nemalo byť predávané lacno; ak je niekto v cirkevnom živote 
ochotný rozdávať zaopatrenie života lacným spôsobom, musíme sa opýtať či zaopatrenie, 
ktoré má je pravé:
1. Ak chceme potravu, musíme platiť cenu; čím vyššiu cenu zaplatíme, tým viac 

zaopatrenia dostaneme.
2. Ľudia, ktorí prišli za Jozefom pre potravu, platili štvorakým spôsobom: ich peniazmi, 

ich dobytkom, ich pôdou, a sebou samými; tieto štyri položky zahrňujú všetky ceny, 
ktoré máme zaplatiť—Gn 47:14-21:
a. Peniaze označujú to, na čom závisíme; peniaze predstavujú pohodlie:

(1) Niektorí nie sú ochotní zaplatiť cenu za zaopatrenie, pretože sa obávajú o svoje 
vymoženosti.

(2) Čím viac vymožeností sa vzdáme, tým viac zaopatrenia života budeme mať; 
dnešný kresťania majú svoje vymoženosti, nemajú však zaopatrenie života.

b. Druhá položka, ktorou ľudia platili za zaopatrenie potravou bol ich dobytok; 
dobytok predstavuje prostriedky na žitie.

c. Po odovzdaní svojho dobytka, musíme odovzdať našu pôdu; pôda predstavuje 
naše zdroje.

d. Poslednou položkou, ktorú Pán vyžaduje sme my sami, vrátane každého aspektu 
našej bytosti; Pán Ježiš si bude robiť nárok na každú časť z vás —Rim 12:1-2.

3. Možno sme sa Mu zasvätili, ale nikdy sme sa Mu neodovzdali; Kristus dnes vyžaduje 
nielen vaše peniaze, dobytok, a pôdu, ale taktiež vás —2Kor 5:14-15:
a. Tým, že ľudia zaplatili Jozefovi poslednú platbu – platbu sebou samými – mali 

účasť na najlepšom podiele. 
b. Ak zaplatíte prvú, druhú, a tretiu cenu, tešíte sa z prvého, druhého, a tretieho 

podielu. 
c. Ale ak zaplatíte najvyššiu cenu, tešíte sa z najlepšieho podielu.

II. Potom čo ľudia dali všetko Jozefovi, už sa viac nestarali o svoje peniaze, dobytok, 
pôdu, alebo dokonca o seba samých; tešili sa iba z bohatého zaopatrenia:
A. Je požehnaním vzdať sa všetkého pre potešenie z bohatého zaopatrenia života.
B. Dnes, čo sa týka duchovného zaopatrenia, má Kristus bohatstvá; množstvo týchto 

bohatstiev, ktorými je On schopný nás zaopatriť závisí na tom, čo sme ochotní zaplatiť.
III. Nakoniec sa celá Egyptská zem stala zemou potešenia; už tam viac neboli 

rozdiely medzi vysokými a nízkymi a bohatými a chudobnými; všetci ľudia sa 
stali užívateľmi na rovnakej úrovni, pretože každý a všetko bolo pod tým istým 
pánom:
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A. Toto je obraz milénia; v miléniu nebude žiaden kapitalizmus alebo socializmus; každý 
bude na rovnakej úrovni, pretože všetko bude pod Pánovou rukou. 

B. On bude mať kúpené všetko, a On bude mať získané všetko a každého; zem je skutočne 
Pánova ako aj všetko na nej—Ž 24:1.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Posolstvo ôsme —Verše

Zaopatrenie v Božom kráľovstve 

Čítanie z Písma:

Genezis 47:14-21
14 Jozef zozbieral všetky peniaze, ktoré boli v Egypte a Kanaáne a ktoré získal za obilie, čo ľudia 

kupovali. Jozef odvádzal peniaze do faraónovho domu.
15 Keď sa v Egypte i Kanaáne minuli peniaze, prišli všetci Egypťania k Jozefovi a povedali: Daj 

nám chleba! Prečo máme zomrieť pred tebou, keď nemáme peňazí?
16 Jozef im povedal: Dajte mi svoje stáda a ja vám dám chleba za vaše stáda, ak nemáte peňazí.
17 Vtedy doviedli k Jozefovi svoje stáda a Jozef im dal chleba za kone, ovce, dobytok a za osly. Tak 

ich toho roku za všetky ich stáda zaopatroval chlebom.
18 Keď sa rok minul, na druhý rok prišli k nemu a povedali mu: Netajíme pred svojím pánom, že 

nielen peniaze sa nám minuli, ale i stáda dobytka už patria nášmu pánovi: neostalo nám pred 
naším pánom nič, iba naše telá a naša pôda.

19 Prečo máme hynúť pred tvojimi očami, my a naša pôda? Kúp nás i našu pôdu za chlieb a my aj 
so svojou pôdou budeme otročiť faraónovi; daj nám osiva, aby sme ostali nažive a nepomreli, 
a aby nám pôda nespustla.

20 Tak Jozef vykúpil všetku pôdu Egypta pre faraóna, lebo všetci Egypťania popredali svoje polia, 
pretože hlad na nich tvrdo doliehal. Tak sa krajina stala faraónovou.

21 A ľud od jedného konca územia Egypta po druhý urobil otrokmi.

Rimanom 12:1-2
1 Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu 

príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu.
2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, 

čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

2. Korinťanom 5:14-15
14 Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli;
15 A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.

Žalmy 24:1 
Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.
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TAJOMSTVO VLÁDNUCEHO JOZEFOVHO ŽIVOTA

Posolstvo ôsme—Čas v skupine

Zaopatrenie v Božom kráľovstve

Verše na modlitebné čítanie:

2 Kor 5:14-15 Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda 
všetci umreli; a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za 
nich umrel a vstal z mŕtvych.

Úryvky z posluhovania:

Podľa môjho názoru, Jozef mal byť štedrý 
k ľudom a povedať, ‘‘Kedykoľvek potrebujete 
potravu, jednoducho príďte ku mne a ja vám ju 
dám.’’ Keď som čítal Genezis 47 ako mladý muž, 
myslel som si, že Jozef nebol štedrý. Pripadalo 
mi to tak, že z ľudí vyžmýkal úplne všetko. Chvá-
lim Pána za to, že mi ukázal, prečo Jozef nebol 
štedrý. Dôvodom je, že zaopatrenie života by 
nemalo byť predávané lacno. Ak je niekto v cir-
kevnom živote ochotný rozdávať zaopatrenie 
života lacným spôsobom, musíme sa opýtať či 
zaopatrenie, ktoré má je pravé. Pravé zaopatre-
nie životom sa nikdy nepredáva lacno. Jozef 
vyzeral ako keby ľuďom hovoril, ‘‘Chcete zao-
patrenie? Ak áno, potom musíte zaplatiť cenu.’’ 
Koncept štedrosti je svetským konceptom. Jozef 
bol v inom kráľovstve, kde nebola štedrosť ani 
nedostatok, iba zaopatrenie a cena. Mnoho 
kresťanov dnes predáva veci lacno. Ale v Páno-
vej obnove nie je nič lacné. Ak chcete jedlo, 
musíte zaplatiť cenu. Čím vyššiu cenu zaplatíte, 
tým väčšie zaopatrenie dostanete. Niektorý sú 
dnes proti Pánovej obnove. Ale hlboko v ich 
srdci vedia, že táto cesta nie je nesprávna. Sú 
proti nej pretože cena na jej získanie je veľmi 
vysoká. Takto si volia lacnú cestu a kritizujú 
nákladnú cestu. Nemôžeme však získať žiadne 
zaopatrenie života bez výdavkov. Jozef vám 
jedlo nepredá lacno. 

Ľudia, ktorí prišli za Jozefom kvôli jedlu pla-
tili štvorakým spôsobom: ich peniazmi, ich 
dobytkom, ich pôdou, a sebou samými. Aký som 
šťastný, že záznam v Biblii je taký úplný! Tieto 
štyri položky pokrývajú všetky ceny, ktoré 
musíme zaplatiť. Ak platíme svojimi peniazmi, 
dobytkom, pôdou, a sebou samými, získavame 
všetky štyri druhy zaopatrenia. Prvé zaopatrenie 
nie je tak vzácne alebo drahé ako štvrté zaopat-
renie. Každé zaopatrenie je vzácnejšie ako pre-

došlé, a posledné je najvzácnejšie. 
Pouvažujme o tom čo predstavujú peniaze. 

Podľa povrchného chápania, peniaze sú tým na 
čom závisíme. V skutočnosti, peniaze predsta-
vujú pohodlie. Peňažný systém v tejto krajine je 
veľmi pohodlný. V Jozefovej dobe ľudia použí-
vali striebro. Museli so sebou niesť striebro 
a vážiť ho keď robili nákup. Ale dnes keď pla-
tíme účet, jednoducho vypíšeme šek na určitú 
sumu. To je veľmi pohodlné. Avšak, ak je zao-
patrenie na našom šekovom konte vyčerpané, 
strácame toto pohodlie. Vtedy sa môžeme obá-
vať či budeme vedieť zaplatiť účty. Všetci máme 
radi nadbytok na našom šekovom účte. Ale čo 
urobíte ak sa táto zásoba minie? 

Niektorí nie sú ochotní zaplatiť cenu za zao-
patrenie, pretože sa obávajú straty ich vymože-
ností… Áno, ak si zvolíte túto cestu, stratíte svoje 
vymoženosti, ale získate zaopatrenie. 

Druhá položka, ktorú ľudia museli zaplatiť za 
zaopatrenie potravy bol ich dobytok. Je jedno-
duché pochopiť čo je znázornené dobytkom. 
Dobytok predstavuje prostriedky pre naše žitie. 
Jozefovi bratia sa obávali o svojich oslíkov, zne-
pokojení, že Jozef by mohol nájsť nejaký spôsob 
ako si ich odviesť preč. V dnešnej dobe sa môžete 
prílišne starať o svoje auto. Možno sa bojíte, že 
vám ho ukradnú. Ak áno, vaše auto je vaším 
oslíkom. Pre tých, ktorí majú doktorandský 
titul, ich titul je ich osol. Pre ostatných je ich 
pozícia ich oslom. Ale Kristus, Ten bohatý, Zao-
patrovateľ, je tu, a On nie je ani štedrý ani 
lakomý. Aj keď On z vás nechce nič vyžmýkať, 
kvôli vám samým vyžaduje, aby ste platili cenu. 
On nikdy nepredá Svoje zaopatrenie lacno. 
Potom čo zaplatíte svojimi peniazmi, musíte 
zaplatiť svojím dobytkom. Jedine odovzdaním 
vášho dobytku obdržíte druhé zaopatrenie. Keď 
oboje naše peniaze a náš dobytok sú odovzdané 
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Jemu, budeme pokojní a v pokoji. 
Po odovzdaní nášho dobytku, musíme odo-

vzdať našu pôdu. Pôda predstavuje naše zdroje. 
Pán Ježiš je ‘‘zlodej’’; On ‘‘okráda’’ Jeho milov-
níkov o všetko. On si berie vaše peniaze, váš 
dobytok, a vašu pôdu. On môže povedať, ‘‘Daj 
mi tvoju pôdu. Neudržiavaj zdroje pod svojou 
kontrolou, ale odovzdaj mi ich.’’ Toto nie je 
náuka, ale pozorovanie toho, čo som videl v živo-
toch mnohých. Niektorí drahí boli schopní 
zaplatiť svojimi peniazmi, ale nie ich dobytkom. 
Niektorí sa mohli vzdať svojho dobytka, ale nie 
ich pôdy. Ich koncept bol, že Pán Ježiš im vždy 
dáva veci, ale nikdy ich o veci ‘‘neokráda’’. Ale 
Pán Ježiš v Jeho obnove nás ‘‘okráda’’ o všet-
ko—o naše vymoženosti, o naše prostriedky 
živobytia, a naše zdroje. Ak ste ochotní dať 
Pánovi vašu pôdu/y, obdržíte tretie zaopatrenie. 

Posledná položka, ktorú Pán vyžaduje sme 
my sami, vrátane každého aspektu našej bytosti. 
Pán Ježiš si bude robiť nárok na každú časť z vás. 
Boli vaše uši získané Ním? Ak áno, nebudete 
počúvať nič iné okrem Krista. Boli vaše pery zís-
kané? Ak áno, potom budú používané odlišne. 
Bola celá vaša bytosť získaná Pánom Ježišom? 
Pochybujem, že mnohí odovzdali celú svoju 
bytosť Pánovi. Prečo je tu stále tak veľa názorov, 
a prečo je tu tak málo jednoty a budovania 

v dnešnom kresťanstve. Je to kvôli skutočnosti, 
že je veľmi málo tých, ktorí sú ochotní odovzdať 
sa Pánovi. 

Zmyslom tohto zdieľania je to, že sa musíme 
odovzdať Pánovi. Možno ste sa Mu zasvätili, ale 
nikdy ste sa Mu neodovzdali. Kristus dnes vyža-
duje nie iba vaše peniaze, dobytok, a pôdu, ale 
taktiež vás. 

Zaplatením poslednej platby, platbou sebou 
samými, Jozefovi, ľudia mali účasť na najlep-
šom podiele. Ak zaplatíte prvú, druhú, a tretiu 
cenu, tešíte sa z prvej, druhej, a tretej čiastky. 
Ale ak zaplatíte najvyššou cenou, tešíte sa z naj-
lepšieho podielu. Nakoniec, dostávame nie iba 
potravu pre uspokojenie, ale taktiež semeno pre 
rozmnoženie. K tomu, aby sme získali potravu 
a semeno, musíme zaplatiť plnou sumou. Pred-
tým,, než odovzdáme seba samých, musíme 
odovzdať všetko ostatné. Potom čo dali všetko 
Jozefovi, ľudia mohli povedať, ‘‘Chvála Pánovi, 
sme slobodní! Nestaráme sa o naše peniaze, 
dobytok, pôdu, alebo dokonca o nás samých. 
Jednoducho len vychutnávame bohaté zaopat-
renie.’’ Všetko to čo zostalo, bolo potešením. 
Aké skvelé požehnanie to je vzdať sa všetkého 
pre toto potešenie! (Life-Study of Genesis, pp. 
1529-1535)

Otázky na diskusiu:

1. Pouvažujte nad vašou skúsenosťou v nasledovaní Pána, aký druh ceny ste ochotní zaplatiť kvôli 
získaniu zaopatrenia?

2. Čo znamenajú peniaze vo vašom živote? Dobytok? Pôda? Odovzdali ste sa Pánovi?

3. Urobte si chvíľu na súkromný čas s Pánom, aby ste sa Mu odovzdali.
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Ranné Obživenie

Šiesty deň

Verše na modlitebné čítanie:

Gn 50:19-21 Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu stojím namiesto Boha? Vy ste, pravda, 
zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes 
zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive. Teraz sa však nebojte, ja budem 
živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Úryvky z posluhovania:

Jozef taktiež podporil svojich bratov a utešo-
val ich (50:15-21). Jozefovi bratia nemohli 
zabudnúť na to, čo mu urobili a báli sa, že po 
smrti ich otca bude chcieť Jozef urobiť niečo, 
aby sa im pomstil. Jozef zaplakal, keď počul žia-
dosť svojich bratov, nemal úmysel odplatiť sa im 
za ich zlo. Skôr povedal: ‘‘Nebojte sa! Či ja tu 
stojím namiesto Boha? Vy ste, pravda, zamýšľali 
proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby 
tak učinil, čo je dnes zjavné: totiž, aby mnohých 
ľudí zachoval nažive.’’ (50:19-20). Jozef im tak-
tiež sľúbil, že podporí ich aj ich deti. Potom ich 
utešoval a hovoril s nimi láskavo (50:21). Jozef 
akoby hovoril svojím bratom, ‘‘Váš úmysel bol 
zlý, ale Boží úmysel bol nádherný. On mal 
v úmysle poslať ma sem, aby zachránil mnoho 
životov. Prosím, netrápte sa. Ďakujem vám za 
to, čo ste mi spravili. Pomohli ste Bohu, aby 
naplnil svoj zámer.’’ V cirkevnom živote potre-
bujeme tento typ ducha. Dokonca aj keď vás 
ostatní zrania, musíte si uvedomiť, že čokoľvek 
vám urobia je od Boha. Ak beriete všetko ako od 
Boha, všetky zranenia budú ukončené. 

Jozef utešoval tých, ktorí mu ublížili. Akú 
milosť mal! Pretože ten, ktorý bol zranený mohol 
utešovať tých, ktorí zraňovali, mohli sa tešiť 

príjemnému životu v kráľovstve. Pamätajte na 
to, že Jozef a jeho bratia reprezentovali ľudí krá-
ľovstva. Kvôli Jozefovmu znamenitému duchu 
si mohli vychutnávať príjemný čas spoločne 
v kráľovstve. Predpokladajme ale, že Jozef by sa 
chcel pomstiť zlom svojím bratom. V takomto 
prípade by kráľovstvo nebolo uskutočniteľné. 

Tak ako Jákob, Jozef zomrel vo viere. Keď 
umieral, prikázal deťom Izraela, aby nenechali 
jeho kosti v Egypte, ale aby ich odniesli do zasľú-
benej zeme (50:22-26). To naznačuje, že očaká-
val vzkriesenie. Veril, že jedného dňa povstane, 
aby zdedil dobrú zem a mal účasť na potešení, 
ktoré tam bude. Aleluja za Jozefov víťazný 
koniec! V zavŕšení knihy Genezis vidíme Krista, 
kráľovstvo, a všetky aspekty víťazov. Ako Ti 
Pane ďakujeme za toto všetko! 

Na začiatku tejto knihy, Boh stvoril človeka 
na Svoj obraz, aby Ho vyjadroval, a dal mu Jeho 
nadvládu, aby Ho reprezentoval. Po skúsenos-
tiach toľkých povolaných, sa táto kniha uzatvára 
so životom, ktorý v Jákobovi na jednej strane 
vyjadruje Boha na Jeho obraz a v Jozefovi na 
druhej strane, reprezentuje Boha s Jeho nadvlá-
dou. Aké vynikajúce a nádherné to je! (Štúdium 
života Genezis, pp. 1537-1538, W. Lee)

Jednoduché modlitby:

„Pane, ďakujeme Ti za tvoje prehováranie k nám počas tohto týždňa; ďakujeme Ti, že si nám ukázal 
ako veľmi sa o nás staráš”

„Pane, ďakujeme Ti, že všetko čo sa nám deje je od Tvojej láskavej a milujúcej ruky. Ďakujem Ti, že 
si tak prítomný v detailoch môjho života”
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Posolstvo deviate

Univerzálne Jozefovo požehnanie

Čítanie z Písma: Gn 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Dt 33:13-17; Flp 1:20; Sk 4:31; Rim 8:36-37; 
Gn 45:5; 50:20; 1Kor 3:21-22; Rim 8:28; Ef 5:20; 1Tes 5:18.

I. Jozef bol požehnaný kdekoľvek sa nachádzal, preto je Jozef symbolom Božieho 
univerzálneho požehnania—Gen. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; Deut. 33:13-17:
A. Jákob prorokoval o Jozefovi s požehnaniami a v Deutorónomiu Mojžiš taktiež prorokoval 

o Jozefovom kmeni s požehnaniami—Gn 49:22-26; Dt 33:13-17.
B. Jozef ako plodná ratolesť pri prameni s ratolesťami, ktoré prerastajú múr, znázorňuje 

Krista ako ratolesť pre rozvetvenie sa Boha skrze Jeho veriacich ako Jeho ratolesti, 
s Bohom ako zdrojom ich plodnosti, aby sa rozšíril cez každé obmedzenie a ohraničenie—
Gn 49:22; Flp 1:20; Sk 4:31; por. Iz 11:1.

C. Požehnania udelené Jozefovi zahŕňajú všetok čas, od staroveku do večnosti, a celý vesmír, 
od neba až po zem, vrátane hlbiny pod zemou; čas a priestor rovnajúci sa vesmíru—Gn 
49:25b-26; Dt 33:13-16a:

D. Jozefovo požehnanie taktiež ukazuje, že je víťaziaci nad každou opozíciou a prostredím; 
duchovným významom je to, že v každom utrpení sme viac ako víťazní; utrpenia nás 
nemôžu utlačiť, skôr my si podmaňujeme utrpenia—Rim 8:36-37.

II. Univerzálne požehnanie Trojjediného Boha bolo s Jozefom ako tým, ktorý 
bol oddelený od svojich bratov podľa princípu Nazireja—Gn 49:22-26; por. Nm 
6:1-8, 22-27:
A. Vládnuci aspekt zrelého Izraela je život, ktorý je oddelený od všetkého pre žitie úplne pre 

Boha; Jozef bol prvý nazirej oddelený od svojich bratov výhradne pre Boha—Gn 49:26; 
por. Nm 6:1-8, 22-27.

B. Tento oddelený človek dostal požehnanie celého vesmíru; univerzálne požehnanie je 
udelené nad temeno takéhoto nazireja.

III. Jozef prekonal svoje utrpenia, pretože videl, že všetko bolo usporiadané Bohom, 
aby mu to bolo požehnaním—Gn 49:24-25; 45:5; 50:20; 1Kor 3:21-22; Rim 8:28; 
Ef 5:20; 1Tes 5:18.
A. Jozef si uvedomil, že zrada od jeho bratov, jeho falošné obvinenie od Putifarovej ženy, 

jeho nesprávne uväznenie a kruté zabudnutie na neho boli všetko požehnania od Boha. 
B. To, či budeme alebo nebudeme považovať tieto veci za požehnania závisí od nášho 

pohľadu; ak to vidíme, tak si uvedomíme, že sme pod Božím univerzálnym požehnaním, 
a že všetko je pre nás požehnaním. 

C. Pretože Jozef bol pod Božím univerzálnym požehnaním, stal sa riečiskom požehnania; 
Jozef vládol nie mocou ale jedlom; keď bol dosadený na trón, bol mu daný kľúč 
k zaopatrovaniu života a vládol udeľovaním zaopatrovania života.
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Posolstvo deviate—Verše

Univerzálne Jozefovo požehnanie

Čítanie z Písma:

Genezis 39:2-5, 20-23
2 Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo; býval v dome svojho egyptského pána.
3 Jeho pán videl, že Hospodin je s ním; čokoľvek robil, Hospodin všetko korunoval úspechom 

v jeho rukách.
4 Tak Jozef našiel priazeň v jeho očiach a slúžil mu; ten ho ustanovil za dozorcu nad svojím 

domom a do rúk mu zveril všetko, čo mal.
5 Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojím domom a nad všetkým, čo mal, Hospodin 

kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo 
mal v dome i na poli.

20 Nato ho jeho pán dal uvrhnúť do žalára, na miesto, kde boli väznení kráľovskí väzni. Bol tam vo 
väzení.

21 Ale Hospodin bol s Jozefom, prejavil mu milosť a postaral sa, aby mal priazeň u správcu.
22 Správca žalára zveril Jozefovi do rúk všetkých väzňov, ktorí boli v žalári. On vykonával všetko, 

čo sa tam malo robiť.
23 Správca žalára nedohliadal na nič, čo on mal v rukách, lebo Hospodin bol s ním; a Hospodin 

korunoval úspechom všetko, čo robil.

Genezis 49:22-26
22 Jozef je plodný strom, plodný strom nad prameňom, výhonky ktorého pnú sa ponad múr.
23 Roztrpčujú ho a podstreľujú, útočia naňho lukostrelci.
24 Jeho luk však ostáva pevný a obratné sú paže jeho rúk, zásahom Mocnára Jákobovho, pre meno 

Pastiera, Skaly Izraela,
25 pre Boha tvojho otca, On ti pomáhaj! pre Boha všemohúceho, On ťa požehnaj! požehnaním 

nebies zhora, požehnaním prahlbiny, ktorá leží dolu, požehnaním pŕs a materského lona.
26 Požehnania tvojho otca prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť odvekých výšin; kiež 

spočinú na hlave Jozefovej a na temeni vznešeného medzi bratmi.

Deuteronomium 33:13-17
13 O Jozefovi povedal: Hospodin nech požehnáva jeho krajinu najvzácnejšou rosou z nebies a z 

prahlbiny, čo leží dolu;
14 Najvzácnejším, čomu slnko dáva dozrieť; najvzácnejšou úrodou mesiacov;
15 Najlepším bohatstvom pravekých vrchov a vzácnosťou večných pahorkov;
16 Vzácnosťou krajiny, a tým, čo ju plní, i priazňou Toho, ktorý sídli v kre. Nech to príde na hlavu 

Jozefovu a na temeno zasväteného medzi jeho bratmi.
17 Jeho veleba je ako prvorodený býk, rohy jeho sú ako rohy divého byvola; nimi kole národy 

napospol, až do končín zeme... Také sú desaťtisíce Efrajima, také sú tisíce Menaššeho!

Filipanom 1:20 
Ako aj vrúcne čakám a dúfam, že v ničom nebudem zahanbený, ale že so všetkou otvorenosťou 
ako vždy, tak aj teraz, len Kristus bude oslávený na mojom tele, už či životom, a či smrťou.

Skutky apoštolov 4:31 
A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom 
Svätým a smelo hovorili slovo Božie.
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Rimanom 8:36-37
36 Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie.
37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.

Genezis 45:5 
Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, 
aby som vás zachoval nažive.

Genezis 50:20 
Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes 
zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive.

1. Korinťanom 3:21-22
21 A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše.
22 Či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše.

Rimanom 8:28 
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.

Efezanom 5:20 
Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

1. Tesaloničanom 5:8 
Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvid, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na 
spasenie.
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1  Kiss the Son 
Capo 3 

 G Em 
Kiss the Son, kiss the One 
  C D 
Who for love to me has come, 

  G  Em 
Cheering me, charming me, 

  C  D 
And has died upon the tree, 

  G Em 
He died for me, saving me, 
  C  D 
Now His Spirit joins to me, 

  G 
I’ve kissed the Son! 

 C D  
1 Serving in my mingled spirit 

 C G 
In the gospel of His Son, 
 Em C 
First receiving Christ the Spirit; 
 Am  D 
He’s the processed Triune One. 
 

2 Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3 Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4 In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
 
 

2  Lord Jesus You’re Lovely 
 
 C G 

1 Lord Jesus, You're lovely. 
 F C 
You're more to be desired 
 Am Em 
Than any earthly pleasure. 
 Dm G 
You're fine, beyond compare. 
 C G 
Lord Jesus, Your beauty 
 F C 
Does far exceed all others. 

 Am Em 
You're comely and You're tender. 
 Dm G C 
You're radiant and You're fair. 
 

2 When I behold You, Jesus, 
You draw my heart completely. 
I cannot turn away, Lord, 
I rest in Your embrace; 
And time is gone, there's only 
Your holy, matchless presence, 
Abiding in You, gazing 
Upon Your glorious face

 
3 I give my life to You, Lord, 

For You alone are worthy. 
There's nothing and there's no one 
That I desire but You. 
May all my days be Yours, Lord, 
My heart be given to love You, 
To treasure and to serve You 
By Your sufficient grace. 
 
 

3  This divine romance 
Capo 3 

 D A7 
1 How could a country girl like me 

 Bm F# 
Become Your match, Your bride to be? 
 G D 
You're holy and You are divine, 
  Em A 
But I'm fallen and human. 
 
 D A7 

2 Without You Lord I have no chance 
 Bm F# 
To be like You in this romance, 
 G D 
But You chose me ere the world began— 
 Em A D 
Nothing could change Your plan. 
 

 A Bm 
This divine romance  
 F# G 
Is My heart's deep plan. 
 D 
I became a lowly man 
 Em A D 
To court My country girl.  
 A Bm 
Nothing could deter,  
  F# G 
Nothing can alter,  
 D 
My eternal love for her. 
 Em A D 
I'll gain My country girl. 

 
3 No man or angel ever knew, 

This secret hidden deep in You, 
That You desired to be one with man, 
Before the world began. 
 

4 Though sin came in to ruin me, 
Through Satan's scheme and subtlety, 
Nothing could break Your love for me 
To gain me totally. 
 
 Chorus 1 
 

5 As King of kings You became a man. 
You died for me, I’ve been redeemed. 
In resurrection made us queen 
To marry You my King. 
 

6 From death You rose and entered me; 
I now possess Your divinity. 
In life and nature we're the same; 
Both human and divine. 

 
In Your love I'm drawn. 
To You I belong. 
I am not my own Lord. 
I'm Yours alone. 
 
By Your love I'm drawn. 
In Your name I'm charmed. 
And Your person captured me, 
For I've been kissed by Thee. 

 
7 Lord, in this close sweet fellowship, 

Lord, be with me so intimate, 
So personal and affectionate, 
A sweet relationship. 
 

8 Lord, daily change my inward being, 
Lord, all my heart possessing, 
In all my being transforming 
To be Your bride and queen. 
 

Chorus 2 
 

4  Lord, keep my heart 
 
D Bm  Em A 

1 Lord, keep my heart always true to You, 
D Bm  Em A 
Never backsliding, always viewing You, 
  D Bm  Em A 
A heart that is pure, that sees only You, 
  D Bm  Em  
A heart that loves You and treasures  

A  D 
only You. 

 
  Bm 

Your love constrains me 
  Em A 
To give my all to You. 
D Bm 
Lord, I can't help it; 
 Em A 
My heart is drawn to You. 
D Bm 
Oh, what a privilege!  
  Em A 
I give myself to You! 
  D Bm 
I love You, Lord, dearest Lord. 
  Em A D 
I love You! I just love You! 

 
 

2 Lord, keep my love burning brightly 
 for You, 

A love never dwindling, always hot  
for You, 

A love, shining brighter all the way 
 for You, 

A love, so fresh, like the day I first 
touched You. 

 
3 Lord, take my life, I present it to You! 

If I had a thousand, I'd pour all on You! 
Nothing withholding, my all is for You. 
My life and my future, dear Lord, is all 

for You. 
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5  Captivated by His beauty (#437) 
 
G Bm 

1 Hast thou heard Him, seen  
  C D G 
Him, known Him? 

 Bm C D 
Is not thine a captured heart? 
G Bm C 
Chief among ten thousand own Him; 
 D   
Joyful choose the better part. 
 
  C D G Em C 

Captivated by His beauty, 
 D G Em C 

Worthy tribute haste to bring;  
 D Bm Em 

Let His peerless worth constrain thee, 
  C D G C-G 

Crown Him now unrivalled King. 
 

2 Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3 What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4 Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5 Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6 'Tis the look that melted Peter, 
'Tis that face that Stephen saw, 
'Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7 Draw and win and fill completely, 
Till the cup o'erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 

 

6  Do you love Me? 
 
 C G C 

1 After breakfast on the seashore, 
 Dm7 C G 
Jesus set about to restore 
  Dm7 C G 
Peter's love, that he would henceforth 
  
Not trust himself, 
  C G C 
He committed some big failures, 
  Dm7 C G 
Three times denying the Savior, 
  Dm7 C G 
Then leading others to waver, 
   G7 
Yet Jesus said... 

 Am F C G 
Do you love Me? Feed My lambs, 
 Am F C G 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
F E7 Am F 
Do you love Me? 
 C G F C 
Then give My sheep something to eat. 

 
2 We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

3 In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 
Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 

7  Recover my heart to love You more 
 

 D 
1 I just realized dear Lord, You’ve had  

   Em7 
a longing 

  A 
Deep within Your heart from the  

  G D 
beginning. 

   D  
Just to have a companion who would  

  Em7 
match You, 

 A  
Who would know You, want You, and  

  G -A D 
would love You. 

  D Em7 
This is why You became a man just like me 
  A 
So You could know all my feelings and  

  G D 
could reach me. 

   D 
Oh You paid such a price, You left  

  Em7 
Your glory 

  A 
To gain a people, a bride to live with  

 G A D-D7 
You... eternally. 

 
 G A7 

So recover my heart to love You more, 
 F#m Bm7 
Recover my mind to know You more, 
 Em7 A7 
Recover my strength to live You more, 
 D-D7 
O Lord. 
 G A7 
I’d be found in You and You in me 
 F#m Bm 
Living together constantly. 
 Em7 A7 
Enjoying each other mutually. 
 G A Bm 
Oh this is Your recovery, 
G A D 
This meets Your need. 

 
2 Draw me Lord, together with  

some others 
Who would run after You, 

 and not another. 
Make us vital in Your life and purpose, 
Willing to know You, gain You,  

and to match You! 
Above all, dear Lord,  

Your need is greater 
Since You are the “I AM”—  

the ‘Great Creator’! 
Matchless One, our Lover,  

and our dear Bridegroom, 
E—xpecting to realize Your dream  

in all You have won! 
 

77



8  Jesus soon is coming  (#1307) 
  C F G 

1 The day approaches; Jesus soon is coming. 
   C Dm G G7 
Redeem the time; it must not slip away.  
  C 
Lord, make us ready for the cry: 
  Am F 
“Behold Him!” 
   C Dm G 
By using every moment of each day. 
       Am 

When Jesus comes, 
 F G 
Will we go in to meet Him? 
   Am 
When Jesus comes, 
 F  C G 
Will we from self have ceased? 
   Am 
He’s coming soon 
 F  C Am 
To take the wise ones with Him.  
 C Dm G C F C 
Oh, let us not be left outside the feast. 

 
2 Lord, help us to redeem these 
 Golden moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 
 

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials 
And welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 

 
3 Lord, ever turn us from our 

Soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth 
To meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 
 

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 

 
4 As His dear Bride, 

Let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, 
Our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 
 

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 

9   Watch! Be Ready! 
     Capo 1 

 C Em 
Watch, be ready, 
  Am C 
We know not the day He comes, 
  F  Am 
Are your vessels filled with oil? 
  F  G 
Are you faithful serving ones? 
  C Em 
Let’s go out, to meet Him, 
  Am F-Fm 
He’s the most precious One, 
  C 
Turn your heart toward Christ,  
 G 
the Bridegroom, 
  F C 
Whom you love. 
 
C F C 

1 Lord, I open wide to You, 
C  F G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F  C Am G F-Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 

 C G  F-C 
I’ll pay for extra oil willingly. 
 

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to 

receive, 
Lord, find me washed and cleansed so 

thoroughly. 
 

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade 

immediately, 
Lord, find me good and faithful serving 

Thee. 
 

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve 

received, 
Lord, find me giving food so timely. 
 

10  Dearest Lord I come 
 

D  Bm 
1 Dearest Lord, I come; 
 D   Bm 

This is now my prayer, 
    Em A 
Keep me open to You, 
  Em  A A7 
May I always love You. 
 
 D  G   D 

Lord, I love You more today, 
G   D 
So much more than yesterday; 
G  D G D 
Lord, I need You, Lord, I love You. 

 
2 Now that the choice is mine, 

Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I'm still trusting in You. 
 

3 And if the way is hard, 
If things don't go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You. 
 

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don't let things come between, 
Keep my eyes fixed on You. 
 

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You: 
 

11  God spreading my being 
    Capo 1 

    F  C G 
God is spreading in my being! 
  F C G 
As the Spirit filling me! 
  F  C 
From my spirit to my soul 
  G Am F 
To my body, I am wholly sanctified in  
  Dm G C 
Christ, preserved complete! 

 
    C  G Am 
And the God of peace Himself 
  F   C G 
Sanctify you wholly, 
    C G Am 
And the God of peace Himself 
  F  G C 
Sanctify you wholly. 
 
    C  G Am 
May your spirit and your soul and body 
F  C    G  
Be preserved complete, without blame, 
  C  G Am 
Be preserved complete and without 

blame 
   F   G   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ. 

78



12  Steal me away 
     Capo 1 

 D Bm 
Steal me away,  
 G A 
I want to be well-pleasing to You. 
D F#m 
Through all my time with You, 
 Em A 
Would You fill  me through and through? 
G A 
You’re coming as a thief,  
 F#m Bm 
My house will be broken into, so 
Em D 
While I still have today, 
 G A D 
Make me precious to You.  

 
Bm A D 

1 Lord, restore the years the locusts  
    G A 
have eaten. 

 Bm A D 
You redeemed me from a life that is  

  G 
fleeting; 

Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  

  D 
for Your deep need. 

     G   D  
May we find grace like Noah in 

   Asus A7 
Your eyes.   

 
2 We can choose, will we be foolish or 

prudent 
Vessels filled when we go forth to meet 

Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, 

and we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity. 
 

3 When we rise, we must make time in 
the morning. 

Lord, You’ll hear, our voices singing 
and praising. 

Lord, grow in us day by day, make us 
stones, transform the clay; 

Constitute us the men of preciousness. 
 

4 We must not forsake assembling 
together 

As we see the day draw nearer and 
nearer. 

Thus together we’ll possess, the vast 
dimensions of this Christ. 

May we be those who hasten Your 
return. 

 

13 Thy mighty love (#431) 
 
Amaj7 Am3 Am5 Am3 

1 Thy mighty love, O God, constraineth me,  
Amaj7  Am3  Am5 Am3 
As some strong tide it presseth on its way,  
D  E A  A7 
Seeking a channel in my self-bound soul, 
D   E A Am3 
Yearning to sweep all barriers away. 
 

2 Shall I not yield to that constraining 
power? 

Shall I not say, O tide of love, flow in? 
My God, Thy gentleness hath conquered 

me 
Life cannot be as it hath hither been. 
 

3 Break through my nature, mighty, 
heavenly love, 

Clear every avenue of thought and brain, 
Flood my affections, purify my will, 
Let nothing but Thine own pure life 

remain. 
 

4 Thus wholly mastered and possessed by 
God, 

Forth from my life, spontaneous and free, 
Shall flow a stream of tenderness and 

grace, 
Loving, because God loved, eternally. 
 
 

14  Far, far behind me! (#438) 
Capo 2 

D  
1 I've turned my back upon the world 

  G  A7 D 
With all its idle pleasures, 
      A 
And set my heart on better things, 
  E7   A7 
On higher, holier treasures; 
D 
No more its glitter and its glare, 
  A7   D 
And vanity shall bind me; 
      D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
  D   A7 D 
And left the world behind me. 
 
 D  A 

Far, far behind me! 
A7  D 
Far, far behind me! 
   D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
 D A7 D 
And left the world behind me. 

 
2 I've left the old sad life of sin, 

Its follies all forsaken; 
My standing place is now in Christ, 
His holy vows I've taken; 
Beneath the standing of the cross 
The world henceforth shall find me; 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
3 My soul shall ne'er return again 

Back to its former station, 
For here alone is perfect peace, 
And rest from condemnation; 
I've made exchange of masters now, 
The vows of glory bind me, 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 

 
4 My choice is made forevermore, 

I want no other Savior; 
I ask no purer happiness 
Than His sweet love and favor; 
My heart is fixed on Jesus Christ, 
No more the world shall blind me; 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 

 
 

15  Give up the world, 
 Christ to obtain (#1025) 

C   F C 
1 Give up the world, Christ to obtain, 

     G C 
He is your heart’s very need; 
      C7 F 
What else can you desire or seek? 
      C G7 C 
All things are empty indeed! 
 
      F C 

He is so rich, He is so full, 
  G G7 C 
He can fulfill all your needs! 
   C7 F 
He is so good, He is so sweet, 
  G G7 C 
All your desire He exceeds! 

 
2 Give up the world, Christ to obtain, 

He is the One you require; 
Once you receive this glorious Christ, 
Never the rest you’ll desire. 
 

3 Though very great is all the world, 
And very small is your heart, 
Yet the great world with all its wealth 
Never can fill your small heart. 
 

4 If you have Christ, you have all joys; 
Without this Christ, only pains; 
Where there is Christ there morning is; 

 Where He is not, night remains.
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16  Recall how David swore 
(#1248) 

 
D   F#m 

1 Recall how David swore, 
 G  A A7 

"I'll not come into my house, 
  D    F#m 
Nor go up to my bed, 
  G    A A7 
Give slumber to mine eyelids, 
  G  D 
Until I find a place for Thee, 

Em A F#m  Bm 
A place, O Lord, for Thee." 
  G   D G D 
Our mighty God desires a home 
   G  A  D 
Where all His own may come. 
 

2 How blinded we have been, 
Shut in with what concerns us; 
While God's house lieth waste— 
Lord, break through, overturn us; 
We'll go up to the mountain, 
Bring wood and build the house; 
We'll never say, "Another day!" 
It's time! We'll come and build! 
 

3 O Lord, against these days, 
Inspire some for Your building, 
Just as in David's day— 
A remnant who are willing 
To come and work in Your house, 
Oh, what a blessed charge! 
Your heart's desire, is our desire— 
We come, O Lord, to build. 
 

4 Within those whom You'd call 
Put such a restless caring 
For building to give all— 
These times are for preparing; 
The gates of hell cannot prevail 
Against the builded Church! 
The hours are few, the builders too— 
Lord, build, O build in us! 

 
(Repeat last 4 lines) 

 
 

17  Do come, oh, do come (#1151) 
 
G 

1 Drink! A river pure and clear 
   G7 
That’s flowing from the throne; 
C 
Eat! The tree of life with fruits 
      G 
Abundant, richly grown; 
         B7 
Look! No need of lamp nor sun nor moon 
    Em 
To keep it bright, for 
G    D7 G-C-G 
Here there is no night! 
 
 

Do come, oh, do come, 
  G7 
Says Spirit and the Bride: 
C 
Do come, oh, do come, 
    G 
Let him that heareth, cry. 
 
Do come, oh, do come, 
 B7   Em 
Let him who thirsts and will 
  G D G-C-G 
Take freely the water of life! 

 
2 Christ, our river, Christ, our water, 

Springing from within; 
Christ, our tree, and Christ, the fruits, 
To be enjoyed therein, 
Christ, our day, and Christ, our light, 
and Christ, our morningstar: 
Christ, our everything! 
 

3 We are washing all our robes 
The tree of life to eat; 
"O Lord, Amen, Hallelujah!”— 
Jesus is so sweet! 
We our spirits exercise, 
And thus experience Christ. 
What a Christ have we! 
 

4 Now we have a home so bright 
That outshines the sun, 
Where the brothers all unite 
And truly are one. 
Jesus gets us all together, 
Him we now display 
In the local church. 

18  Splendid church life! (#1237) 
 
G 

1 Splendid church life! His green garden! 
   C 
He has brought us, praise the Lord, 
  D 
To experience the Christ 
      G 
Who's growing here! 
 
He is full of rich enjoyment 
   C 
To His saints in one accord; 
  D   D7 G-C-G 
He is new and fresh, available and dear. 
 
    G7 C 

I'm so happy in this lovely place, 
D   D7  G 
In the garden growing in His grace! 
 
There is no finer pleasure 
  C 
Than to eat the living tree 
  D D7 G-C-G 
And to get the living water into me. 

 
2 It is not a school or fact'ry 

Or a chapel in the air; 
But a garden where our Lord 
Can plant and sow. 
So He's placed us all here corporately 
To be His garden fair, 
Where He's free to cultivate 
And make us grow. 
 

3 Thus within the church-life garden 
There's a fruit-producing tree 
Full of life and so available to eat. 
So be simple, don't be hardened, 
Drop your concepts—eat that tree! 
Take in Jesus every moment— 

He's so sweet! 
 

4 With the tree there is the water, 
Flowing God in Christ to us, 
Quenching all our dryness, 
Ending all our strife. 
Hallelujah! In His garden 
Jesus flows Himself to us, 
As the full supply for us to grow in life. 
 

5 Aren't you satisfied and thankful 
That our Lord has brought you in 
Where His pleasures and His riches 
Flow so free? 
So be happy and be joyful, 
In the spirit feast on Him, 
So God's garden can bear fruit 

abundantly. 
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19  Man’s Creator has a  
 purpose(#1299) 

 
D     A 

1 Man's Creator has a purpose 
Bm     F#m 
For our being here on earth. 
G      D 
In His image we're created, 
Em     A 
To express His rule on earth. 
D      A 
But man fell to Satan's tempting; 
Bm     F#m 
Thus God's goal was hid from view. 
G      D 
Still our God will have His kingdom, 
Em    A D A 
For His Son will see it through. 
 
  D     F#m 

Jesus Christ will get His kingdom 
 G   D 
In spite of Satan and his plans. 
    F#m 
He's getting something real and solid 
 G   D 
By growing in the hearts of man. 
    F#m 
It's nothing like religion teaches: 
 G   D 
"You have to wait until you die"— 
    G F#m Em 
For the kingdom Christ is building,   
D  G A D 
Is here on earth before our eyes. 

 
2 His Son, Jesus, is our Savior, 

Once in human form He came. 
Now as Spirit He can enter 
As the breath of life to man. 
As a seed within our spirit 
Christ takes root and starts to grow, 
Spreading in our inmost being 
Till His life we come to know. 
 

3 Time is short, oh, brothers, hear it! 
Christ is longing for His Bride. 
We can hasten His returning 
Simply by the growth in life. 
No more struggling, no more striving, 
Simply turn to Christ within. 
See the seed begin to blossom, 
Growing fully into Him. 
 

Jesus Christ will get His kingdom 
By growing in a normal way. 
It's not an instant transformation; 
This growth goes on from day to day. 
The seed of life is all-inclusive. 
It's got everything we'll ever need. 
Yes, our God's eternal purpose 
Is all within this precious seed. 

 

20  Do you know that you were 
  chosen? (#1332) 

 
D      A 

1 Do you know that you were chosen 
Bm     F#m 
Long before the world began; 
G      D 
That by God you were selected 
Em     A 
And appointed for His plan? 
D      A 
Something in your inmost being 
Bm     F#m 
Tells you this is surely true; 
G      D 
That's why you are in this meeting, 
Em    A D 
And you feel the way you do. 
 

2 All the sins you've e'er committed, 
Everything you've ever done, 
All by God has been forgiven, 
Taken care of by God's Son. 
Struggle not, no; just believe this, 
For His word assures it's true; 
All you need to do is thank Him 
For all that He's done for you. 
 

3 Did you know that all the Bible 
Is a will, a testament? 
Everything that Christ accomplished 
Is for all God's children meant. 
As His child you are included, 
For His word stands fast and true; 
So by faith you now inherit 
All that He has done for you. 
 

4 Did you know God has a family? 
Yes, He does, in fact, it's us. 
That's why we are here enjoying 
All He is, so marvelous. 
He's our God and we're His people, 
Day by day we love Him more; 
We're so happy and so thankful, 
We just praise Him o'er and o'er. 
 

5 All we know is that we love Him, 
We're so glad for what He's done; 
We are brought to Him, and we all 
Know the joy of being one. 
We're so glad that we're included, 
What a fellowship have we! 
So we'd like to welcome you, friend, 
Into God's own family. 

21 Hidden behind every scene 
 
C      Am 

1 Hidden behind every scene, 
    F  G 
Lovingly, sweetly operating, 
    C  Am 
One who is sovereign and wise, 
    F   G 
Patiently guides even our eyes. 
    C  Am 
Look at My Son, the Beloved, 
   F   G 
Sitting here at My right hand. 
   C   Am 
Jesus is King, yet He's bound, 
    F   G 
He cannot move until His people 

  C 
Give Him ground. 
 

  F  G 
Lord, we see You! Lord, we love You! 
  C  Am 
Lord, we submit everything to You. 
   F 
Each day, Your ruling and  
  G 
 Your reigning 
  C C7 
Bring a sweet supply. 
  F G 
Oh, what a rich blessing! 
  E7 Am 
We're in the hand of our King.  
  F  G 
Everything You hope to accomplish, 
  C 
Do in me. 

 
2 In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you're the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and reign here on the earth 
Day by day. 
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22  We need a vision 
 Capo 3 

G 
1 Jacob saw the vision of a dream  
  in Bethel, 

D        G 
Moses saw the vision on a mountain,  
 do tell, 
       Em 
David saw the vision of the holy temple, 
 A     D  G 
Ezekiel saw the vision of the house. 
 
    G 

Then John....  
   C D G 
Saw the vision of the New Jerusalem, 
   E7 
Well, it’s God....  
   A D 
Dispensed and God built into men, 
G 
We need a vision 
  G7 
So we open to the Lord, 
C    A7 
Seeking revelation in the Holy Word, 
G 
Turning to the spirit  
  E7 
For the building of the church, 
 A  D7  G 
The church is the fullness of the One. 
 A D7 G 
(Ephesians one: twenty three) 

 
 

2 Zechariah’s vision was for  
God’s recovery, 

Daniel had a vision of Christ 
 in victory, 

Paul and Peter’s vision of the  
building of the Body 

Complete the revelation of the age.

23  The love of the truth 
     Capo 4 

     C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
  Am F 
In an age of deep confusion. 
  C   G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
   F G  C F C 
We'll treasure and cling to You. 

 
C      G 

1 I will not call the bitter sweet, 
  F    G 
The dark as light, I will not eat 
  C    G 
The idols’ and the demons’ food. 
 F    G 
I choose to only love the truth. 
 

2 That God exists I can't deny. 
I won't be drugged by Satan's lie. 
I've touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse.  
 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I'm made brings life and peace. 
 

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night! 
 

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth. 
 
 

24  Just as I am (#1048) 
 

G     C  G 
1 Just as I am, without one plea, 

     Em Am D   D7 
But that Thy blood was shed for me, 
      G C  G   C 
And that Thou bid’st me come to Thee, 
    G D G-C-G 
O Lamb of God, I come! I come! 
 

2 Just as I am, and waiting not 
To rid my soul of one dark blot; 
To Thee whose blood can cleanse  

each spot, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

3 Just as I am, though tossed about 
With many a conflict, many a doubt; 
Fightings within, and fears without, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

4 Just as I am, poor, wretched, blind; 
Sight, riches, healing of the mind; 
Yes, all I need, in Thee to find, 
O Lamb of God, I come, I come!

 
5 Just as I am, Thou wilt receive, 

Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; 
Because Thy promise I believe, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

6 Just as I am, Thy love unknown 
Has broken every barrier down; 
Now, to be Thine, yea, Thine alone, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 
 
 

25  Out of my bondage, sorrow  
 and night (#1050) 

 Capo 3 

D    A   Bm 
1 Out of my bondage, sorrow, and night, 

   G   D 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
    A  Bm 
Into Thy freedom, gladness, and light, 
  Em  A D 
Jesus, I come to Thee! 
    Em  A 
Out of my sickness into Thy health, 
    F#m  Bm 
Out of my want and into Thy wealth, 
    Em  A 
Out of my sin and into Thyself, 
   A7 D 
Jesus, I come to Thee! 

 
2 Out of my shameful failure and loss, 

Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the glorious gain of Thy cross, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of earth's sorrows into Thy balm, 
Out of life's storm and into Thy calm, 
Out of distress to jubilant psalm, 
Jesus, I come to Thee! 
 

3 Out of unrest and arrogant pride, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy blessed will to abide, 
Jesus I come to Thee! 
Out of myself to dwell in Thy love, 
Out of despair into raptures above, 
Upward for aye on wings like a dove, 
Jesus, I come to Thee! 
 

4 Out of the fear and dread of the tomb, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the joy and pleasure, Thine own, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of the depths of ruin untold, 
Into the flock Thy love doth enfold, 
Ever Thy glorious face to behold, 
Jesus, I come to Thee! 
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26  Choose to be a living   
       overcomer  

Capo 2 

G 
1 Noah’s life was one that surely  

C 
changed the age, 

    G D G 
When he found the grace of God; 
       C 
He was not afraid to stand against the 

world, 
  G  D G 
So he built the ark of wood. 
 
 C      D 

Would you choose to be a living  
 overcomer, 
Bm   Em 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
  C  D 
One who eats the tree of life, 
   G G7 
And drinks the living water? 
C    D 
Would you choose to be a living 
  overcomer, 
 Bm 
To leave the world and consecrate 
 Em 
To be today’s age-turner? 

 C  D G 
I give myself to You for Your return. 

 
 

2 Moses was a person who was called by 
God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for 

God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 
 

3 Samuel ministered to be a God-
pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 
 

4 Daniel had companions, and they ate 
God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned 

with God, 
For His people, God’s own heart. 
 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
 

27  Raise up some to meet 
 Your need 
Capo 3 

D 
1 In this godless age, 

G    A  D 
Lord, You need some Samuels. 
G    A D Bm 
Burdened with a vision clear of 

G    A 
Your economy. 

D 
Where’s Your ark today? 
G    A  D 
And the ones who’d care for You 
G   A   D Bm 
E’en to put themselves aside 
  G    A 
To gain Your heart’s desire? 
 
 Bm  G 

Raise up some to meet Your need, 
  A 
Some Nazarites— 

 Bm   G 
Prophets, priests, and judges 
   A 
And men of prayer, 
  Em A 
Speaking forth Your word 
  D Bm 
With Your authority; 
 G  A D  G D 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2 Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, 
Fully subject to Your will. 
Treasuring Your face 
Staying in Your presence, Lord 
E’en the very index of Your eye 
Would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
Some Nazarites, 
To bring in Your kingdom 
On earth today, 
Taking You as King 
That You might return 
To usher in the end of the age. 

 
3 When God wants to move 

He must gain an instrument 
Overcomers separated from the 
current age 

They have joined themselves 
Through His Word to His desire 

Overcomers constituted with the holy 
word 

 
Raise us up to meet your need,  
  some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your Word are  
  joined to Your desire 
Your living testimony on the Earth 

 

4 God needs men who pray 
Those who lay the tracks for Him 
God’s economy is carried out through 

men of prayer 
They love not themselves, 
But a willing sacrifice 
What they fear - offending God losing 

His presence dear 
 

Make us those who meet Your need,       
   the Nazarites 
Make us those through whom  
   You’d close this age 
Who are one with You to bring  
   the kingdom in 
Young people absolute for Your move 

 
 
28  You need the Nazarites 

Capo 1 

G     D Em C 
1 You need the Nazarites to turn this age. 

G     D  
Move in me to turn my heart 

  Em  C 
and consecrate. 

Am     C G 
Save me from all selfish seeking,  

     D 
search my heart. 

Am     C 
Set me free, make every bondage  

G D 
break apart! 

 
  G D   Am7 

I need You, but You need me too, 
 C  D G 
To do what You want to do. 
  D  Am7 
Rekindle all of my love for You, 
  C  G 
To be a voluntarily consecrated one 

 
2 You need the Nazarites to turn this age. 

Strengthen us to overcome in these last 
days— 

All rebellion, natural affection, even 
death, 

Worldly pleasures, every enjoyment of 
the flesh. 

 
I need You, but You need me too, 
To do what You want to do. 
Rekindle all of my love for You, 
To be a voluntarily consecrated one. 
 
 Am7 Em 
Sanctify me absolutely, 
  C  D 
Take my life and have Your way. 
  Am  G 
Overcome in me, give me victory 
   C D G 
Through Your life and end this age. 
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29  Reigning in life 
G     Bm 

1 The heavenly vision 
C     D 
Concerning the function 
G    Bm  C D 
Of God’s chosen people on earth today 
G     Bm C 
Controls and directs us, 
      D 
Restricts and perfects us 
G    Bm C  D 
To minister Christ and close this age! 
 

G  D 
Reigning in life: 
  Em 
Being ruled by the Spirit, 
 C  D 
Restricted and limited; 
G   D 
Reigning in life: 
 Em  
To bring in God’s kingdom 
 C D G C G 
And realize the kingdom life. 

 
2 A time of confinement 

To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age! 
 
 

30  This is the year of jubilee 
Capo 3 

D 
1 The Lord has given freedom 

 
To all who just believe Him. 
Bm  A  G  A 
Be no longer enslaved. 
D 
Come now! Return to Jesus. 
 
Receive the Life that frees us! 
Bm  A   G 
Call on Him and be saved. 
 

  D 
This is the year of jubilee! 
    Bm 
Proclaim our liberty in Him! 
   G 
Throughout the land we sound out: 
  D 
The slaves have been returned to Him, 
     Bm 
Released from toil, anxiety, and sin! 
  G A D 
This is the year of jubilee! 

 
2 Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 

31  Being saved in His life 
 

C      Em 
1 Through God’s dispensing, 

  F G7 C 
 abundance of grace, 

Am    G C 
Christ’s saving life will reign  

F    G G7 
and death displace; 

F    C F G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F    C Dm C G7 C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F    C  Dm Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 
  Dm C G7 C 
  (our life, glorifies.) 
 

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the  

bondage of sin; 
Spontaneously working, from  

slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.) 
 

3 The divine Trinity spreads  
through our soul, 

To saturate our whole being, 
 life’s goal; 

We become members, 
 the Body of Christ, 

Built up together by Christ’s  
saving life, 

Built up together by Christ’s  
saving life... 

  (by Christ’s saving life.) 
 

4 Christ’s saving life when expressed in 
each town, 

Strengthens the saints causing  
grace to abound; 

And by the reigning in life  
every church 

Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.) 
 
 
 

32   A little bird I am (#724) 
Capo 2 

G   C 
1 A little bird I am, 

  G    D 
Shut from the fields of air, 
G    C  G 
And in my cage I sit and sing 
       D 
To Him who placed me there; 
C     D G - Em 
Well pleased a prisoner to be, 
C     D   G 
Because, my God, it pleaseth Thee. 
 

2 Nought have I else to do, 
I sing the whole day long; 
And He whom most I love to please 
Doth listen to my song; 
He caught and bound my 

 wandering wing, 
But still He bends to hear me sing. 
 

3 Thou hast an ear to hear 
A heart to love and bless; 
And though my notes were e'er so rude, 
Thou wouldst not hear the less; 
Because Thou knowest as they fall, 
That love, sweet love, inspires them all. 
 

4 My cage confines me round; 
Abroad I cannot fly; 
But though my wing is closely bound, 
My heart's at liberty; 
For prison walls cannot control 
The flight, the freedom of the soul. 
 

5 O it is good to soar 
These bolts and bars above! 
To Him whose purpose I adore, 
Whose providence I love; 
And in Thy mighty will to find 
The joy, the freedom of the mind. 
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33  Back in my Father’s 
 house again! 

Capo 2 

C  
1 I’m so happy here, 

F 
With my Father dear, 
G    G7  C G7 
Once lost, now I’m near again! 
    C 
(It was) First His smiling face, 
F 
Then His warm embrace, 
G  G7  C C7 
I’m surprised by grace again! 
 
   F  Em 

I was lost, now I’m found again! 
  Dm F G 
I was dead, but now I live! 
  F   Em 
Come rejoice with us, and be merry then. 
Dm G7 C 
Back in my Father’s house again! 

 
2 Robe, ring, sandals on 

And my hunger’s gone! 
Back where I belong , again! 
(Because He) Clothed me thoroughly, 
(And then He) Reinstated me! 
(Now I’m) Back in the family again! 
 
 
 

34  Now the Lord is the Spirit 
 

G    Em C 
1 Now the Lord is the Spirit—that's how 

D7     G 
He can get inside of you right now. 
      C 
It's so easy to be filled with Him; 
D 
He's made it really simple. 
D7 
One, two, three, that's how easy it can be. 
 
 G  Em7 

O Lord, Amen— 
C   D 
That's the way to let Him in. 
G  Em C D 
Hallelujah! I love to hear it! 
G   Em C D 
He who is joined to the Lord is 
 G Em-C-D 
One spirit. 
 

2 Now the Lord is the Living Air; 
You can breathe Him in anywhere, 
Any time of day, whenever you please; 
He's made it really easy. 
O Lord, Amen, let's sing it again: 
 

3 Now the Lord lives inside of me, 
And He's filling me constantly. 
Yes, He's filling up every gap. 
He makes me really happy. 
I'm so happy, Hallelujah! Taste and see! 

35  Fill my spirit up! 
Capo 2 

C  F  C 
1 Fill my spirit up, 

C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
C  F C 
Fill my spirit up, 
C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
 C F  C-F-C 

Fill me today,  
 C F  C 

Fill me I pray 
  G F C 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
  G 
Oh Lord Jesus,  
F   C 
Gush up as the living spring! 
  G  C-F-C 
Right out of my innermost being! 

 
2 Break through every part 

Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 
Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 

Break through today  
Break through I pray 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
Oh Lord Jesus, gush up as the living 
spring! 
Right out of my innermost being. 

 
3 Flow that river out 

Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 
Flow that river out 
Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 

Flow out today 
Flow out I pray 
Oh Lord Jesus, 
Flow as the living water 
Oh Lord Jesus, 
Gush up as the living spring 
Right out of my innermost being 

 
 

36  Jubilee! 
Capo 3 

G 
1 If you’ve lost all your possessions 

D 
And you’re feeling the oppressions, 
Em 
There’s a gift of grace to you who  
 C     D 
 would believe;  
G 
There’s no high requirement from you, 
D 
Jesus Christ, Whose blood redeemed you, 
Em 
Is the One who is forgiveness,  
 C Am7 D 
 just receive!  
 
 C      G 

There’s good news on your horizon— 
 
 (Shout) Jubilee! 
C     D 
There’s a gospel worth announcin’— 
 
 (Shout) Just believe! 
C 
It’s the word for which you’re waiting, 
Em 
It’s a gift worth celebrating, 
Am   Am7 
Hear the trumpet, how elating— 
D 
Be set free.... 

 C 
To enjoy the Lord,  

 G 
Receive abundant grace, 

 C 
Just enjoy the Lord,  

 D 
Behold His shining face, 
   G C G C  G  C G 
In the Jubilee! Just believe!    

 C G  C G C G C G 
Be set free! In the Jubilee!    

 
 

2 Through Christ’s words of grace and 
mercy, 

There’s no shortage, lack, or worry, 
Don’t be bothered, vexed, or feel 

anxiety; 
In the Jubilee of grace where 
All our debt has been erased there, 
We are happy, joyful, filled with 

ecstasy! 
 

3 When Christ is our satisfaction 
And our one unique attraction, 
Christ, the Savior, has become our 

Jubilee; 
Everything is satisfying 
When in all Christ is supplying 
All the riches found in God’s economy! 
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37  What things were gains to me 
 

D      Bm 
1 What things were gains to me, 

G     A 
These I now count as loss. 
D    Bm 
Jesus has set me free 
G     A 
From what I was! 
D    Bm 
All of the things I had; 
G     A 
Everything, good or bad, 
D    Bm 
I count as refuse 
  G A  D 
That I may gain Christ! 
 

D  A 
I won't give up! (No!) 
D  Bm 
I will keep running until 
G 
I have attained 
   A 
The goal of my calling! 
D  A 
I must press on! (Yes!) 
D  Bm 
I must pursue until 
 G 
I lay hold of Him 
 A  D 
Who laid hold of me! 

 
2 Forget the things behind! 

Stretch for the things before! 
Press onward with this mind— 
Always want more! 
Seeking in Him to grow, 
Increasingly to know 
Him that I daily might 
Be found in Christ. 
 

38   Indeed the former things 
 
G    C 

1 Indeed the former things have  
D  Em 
come to pass, 

  C    D 
And new things I am telling you; 
 G   C   
Indeed the former things have 

 D   Em 
 come to pass, 

  C    D  G 
And new things I am telling you; 
 
 
G  C   D Em 

2 Before they spring forth 
C     D 
I will let you hear them. 
G  C  D Em 
Before they spring forth 
C     D G 
I will let you hear them. 
 
 
G     C 

3 Forgetting the things which 
 D  Em 
 are behind 

  C      D 
And stretching forward to the things 
    G  C   
Which are before, I pursue toward  

  D    Em 
the goal for the prize 

    C  D 
To which God has called me upward  

  G 
in Christ 

 
 
 
39  Now to the King of the ages 

Capo 3 

     D  A D 
Now to the King of the ages, 
  G  D  A 
Incorruptible, invisible, 
  G A Bm 
The only God, 
  G D A 
The only God, 
 
  G A Bm 
Be honor and glory, 
  G D A 
Forever, amen. 
  G A   Bm 
Be honor and glory, 
  G A D 
Forever and ever. Amen. 
 

40  A “master of dreams” 
Capo 1 

D 
1  A standing sheaf, 

 A D 
A shining star. 
 G  D 
My dream reveals  
   A Bm 
Who God’s people are. 
 G D 
We’re full of light, 
 A  Bm 
And life divine, 
 G   D 
We live in Christ, 
 A   D 
In us He shines 
 
 G D A 

A “master of dreams”, 
 G  D A Bm7 

I choose to live in what I’ve seen, 
 G D A 

For Christ in me beams, 
 G  Bm7 A  D 

A shining star, a living sheaf. 
 

2 Though many fail, 
And fall to sin, 
It doesn’t change— 
God’s chosen them, 
We’re not a judge, 
But shepherds true, 
We overcome 
So they can too. 
 

3 The world is but 
A glance away. 
It speaks to me 
To sin each day 
But I will flee, 
With others too, 
We reign as kings, 
The lust subdue. 

 
Yes, I’ve seen the dream! 
I live in Christ and He in me! 
His word I believe! 
The vision’s real and reigns in me. 

 
4 We won’t be swayed 

To love the world. 
Though ev’n betrayed, 
We’ll gain the Lord, 
Restricted now, 
In grace He’ll train, 
The coming age 
With Him to reign. 
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Useful Polish Words

English Polish

a little trochę [tro-her]

biscuits/cookies ciastka [chastka]

bowl miska [miska]

bread chleb [hlep]

butter masło [maswo]

cap czapka [chap-ka]

chair krzesło [chezwo]

close zamknij [zamk-ni]

cold zimny [gimner]

delicious pyszne [pishne]

eggs jajka [yaika]

excuse me/sorry przepraszam [psheprrasham]

fork widelec [veedelets]

glass szklanka [shklanka]

good morning dzień dobry [jhen dobry]

good day dzień dobry [jhen dobry]

good night dobranoc [dobrranōts]

good bye do widzenia [doh vidzenia]

great wspaniale [spanialer]

    hello cześć [cheshtch] (informal)

help pomóż [pom-moosh]

hot gorący [gorarchay]

how are you? Jak się masz? [yak she mash]

how much is it? Ile to kosztuje? [ille be goshtooye]

jam dżem [jem]

juice sok [sōk]

jacket kurtka [koortka]

knife nóż [noosh]

may I have poproszę o [proshe o]

may I help? Czy mogę pomóc? [je  moge pomots]

meat mięso [myenso]

milk mleko [mleko]

more więcej [vyentsay]

nice ładny [lad-nay]

no nie [ne-er]

open otwarty [otvartay]

sunny słoneczny [swonedgner]

phone telefon [telefon]

plate talerz [talesh]

please proszę [proshe]

potatoes ziemniaki [zhemnyakey]

raining pada [pada]

repeat powtórz [pottoosh]

river rzeka [jeka]

salt sól [soul]

satisfied (after a meal) najadłem się/najadłam się [nayudwem shie/nayudwam shie]

second dish/course drugie danie [droogeeye daneeye]

seconds dokładka [dokwatka]
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see you do zobaczenia [zrobee zobachenia]

serviette/napkin serwetki [serrvetki]

soup zupa [zoopa]

spoon łyżka [wishka]

sugar cukier [tsookyerr]

tea herbata [herrbata]

teaspoon łyżeczka [wizhechka]

thank you dziękuję [jenkuye]

toilet paper papier toaletowy [papyer toaletoveh]

umbrella parasol [parasol]

vegetables warzywa [vazhiva]

very good bardzo dobre [bardzo dobre]

water woda [voda]

welcome witamy [vitamur]

when kiedy [kieda]

window okno [oknor]

yes tak [talk]

yummy pycha [piha]

Spiritual terms

English Polish

Lord Jesus we love You Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea Yesus, Kohom Chay]

Hallelujah Alleluja [Alleluja]

Praise the Lord Chwała Panu [Hphowa Panoo]

Drinking picie [peecha]

Eating jedzenie [yethenia]

Brothers bracia [bracha]

Sisters siostry [schostare]

Singing śpiew [schpief]

Much grace łaska z tobą [waska soba]

Peace to you pokój tobie [pokwee tobiyeh]

Triune God Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh]

Life-giving Spirit życiodajny Duch [zchutchodayeneh Dook]

Living żywy [zcheveh]

Call (Lord Jesus) wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)]
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EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Pondelkové stretnutie č. 1:

Hygiena

Prosíme, dodržiavajte náležitú hygienu: 

• Často si umývajte ruky, obzvlášť pred a po každom jedle

• Pri kašľaní si prikrývajte ústa

•  Pite dostatok tekutín, aby ste boli hydratovaní

• Nikdy nepite z potôčikov alebo riek

• Nedeľte sa s ostatnými o vodu alebo nápoje

• Pite jablčný mušt pre podporu trávenia, ktorý je poskytovaný vašimi hostiteľmi

Prvá pomoc – slúžiaci

Všetci slúžiaci s lekárskym, ošetrovateľským výcvikom či výcvikom prvej pomoci, sa 
stretnú v lekárskej kancelárii (Medical Office) v dome_____ o_____ DNES po aktivitách.

Pondelkové stretnutie č. 2:

Tímové body

Majte na pamäti, že váš tím získava body za:

• Hry a projekty počas aktivít

• Počet naučených veršov

• Známky získane za poriadok na izbách

Z toho všetkého sa vyráta záverečné tímové skóre. Tímy s najvyšším počtom bodov budú 
odmenené!

Straty a nálezy

Ak ste niečo našli alebo stratili, prosíme, príďte a preverte krabicu so stratami a nálezmi 
(lost and found box) v kancelárii (office) v dome za juniorským stanom.

Utorkové stretnutie č. 1:

Tričká a osnovy

Spevníky a knihy posluhovania v angličtine sa predávajú v zľavnených cenách v kancelárii 
(office) v dome za juniorským stanom. Tričká sa dajú bez poplatku vymeniť iba DNES. Na 
predaj budú dostupné od stredy.
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Utorkové stretnutie č. 2:

Túra

Nezabudnite si priniesť:

• Obed v taštičke a vodu poskytnutú vaším domom

• Pohodlnú turistickú obuv 

• Oblečenie do dažďa, ktorý sa môže nečakane objaviť

Dezinfekcia

Domoví koordinátori, prosíme, nezabudnite vydezinfikovať všetky kľučky na dverách 
a povrchy, podľa predošlých inštrukcií.

Štvrtkové stretnutie č. 2:

Krst

Krst sa bude konať zajtra. Každý, kto by sa chcel dať pokrstiť, by mal mať spoločenstvo so 
svojím slúžiacim. Prosíme, požiadajte dnes večer svojho slúžiaceho o pomoc pri príprave 
krátkeho svedectva na jednu minútu.

Všetci slúžiaci priniesú mená mladých ľudí, ktorí sa chcú dať pokrstiť, do kancelárie za 
Junior stanom, hneď po tomto stretnutí.

Pre tých, ktorí sa idú dať pokrstiť, sa bude konať predkrstové stretnutie zajtra ráno o 9:00 
v malom stane. Ak potrebujete tlmočníka, prosíme, zoberte so sebou niekoho, kto môže 
pre vás tlmočiť.

Nácvik piesní:

Zajtra o______bude prebiehať nácvik piesní a nahrávanie. Nahrávať začneme presne 
o______. Je dôležité, aby všetci prišli skôr alebo načas. Z dôvodu obmedzeného 
stanového priestoru je tento čas vyhradený IBA pre registrovaných účastníkov YP 
konferencie. Nebude dostupný žiaden PRIESTOR pre hostí či pre zaregistrovaných na 
„Konferencii pre rodičov s deťmi“.

Piatkové stretnutie č. 2:

Tímový zoznam naučených veršov

Prosíme všetkých slúžiacich, ktorí neodovzdali tieto zoznamy, aby tak urobili teraz 
a odovzdali ich bratom, ktorí stoja pri vchode do stanu.

Sobotňajšie stretnutie č. 1:

Pripomienka ohľadne pravidiel pre mládež

Všetky konferenčné pravidlá platia po tomto stretnutí, počas vašej cesty späť, až kým 
nedorazíte domov. Prosíme, poslúchajte s úctou slúžiacich dodržiavaním zdvorilého 
postoja po celý čas. Všetci slúžiaci sú stále zodpovední za všetkých mladých.

91



EURÓPSKA MLÁDEŽNÍCKA KONFERENCIA

 AKTIVITY – OZNAMY 

Dôležité inštrukcie ohľadne aktivít:

Hry

Poobede poskytneme pre hry príručky s mapou a podrobným striedaním jednotlivých hier. 
Vedúci tímov prosíme, aby si so sebou priniesli perá.

Orientačné preteky

Vedúci tímu alebo slúžiaci by si mal so sebou priniesť fotoaparát a pero. Prosíme, zoberte 
si pohodlnú vychádzkovú obuv, aby ste boli pripravení na kráčanie na dlhú vzdialenosť 
počas väčšiny aktivít.

Pripravenosť na hry a orientačné preteky

Prosíme, noste vhodnú obuv počas hier aj pretekov. V prípade výskytu dažďa, sa dajú 
zakúpiť lacné, nepremokavé pláštenky v miestnom obchodíku.

TÚRA

Dôležité inštrukcie:

Pred túrou
• Každý, kto nemá pršiplášť alebo pláštenku, by si ho mal zakúpiť z dôvodu možných 

prehánok počas túry.

• Nezabudnite si so sebou zobrať obed v taštičke a vodu, ktoré vám bude poskytnuté 
vašimi domácimi, ako aj pohodlnú obuv a pršiplášť.

• Všetkých povzbudzujeme, aby si so sebou vzali osnovy na učenie sa veršov.

• Tímy budú počas túry pozorované pomocníkmi, pričom tímy, ktoré sa budú držať 
pokope, budú odmenené tímovými bodmi.

• Všetci mladí a ich slúžiaci sa musia zúčastniť túry. Tí, ktorí trpia závažným stavom 
alebo zranením, ktoré im nedovoľuje zúčastniť sa na túre, o tom musia oboznámiť 
slúžiaceho. 

• Slúžiaci – prosíme, príďte po tomto stretnutí do kancelárie, ak niektorí z mladých 
nemôžu ísť na túru.

Po túre

Vedúci tímov musia priniesť lekárničky späť do kancelárie v dome_____ po tomto 
stretnutí, alebo zajtra ráno po koordinácii slúžiacich.
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