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1. Priazeň (Favour) 

Priazeň – milosť – prijatie  

Izaiáš 61:2  a vyhlásiť rok milosti Hospodinov...( vyhlásit rok Hospodinovy přízně; to proclaim the 

acceptable year of the LORD) 

v.1 ...vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, 

Prorocká inštrukcia z ICC Brisbane (David Mok) – Po 7 rokoch modlitieb, ktoré sú za nami, prichádza 7 

rokov priazne, požehnania a veľkej žatvy. Po nich príde ďalších 7 rokov, ktoré už také priaznivé 

nebudú.  

2. Zostaňte vo mne (Abide)  

Ján 15:4-9  Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal 

na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. 5  Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a 

ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. 6  Keby niekto nezostal vo 

mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a zoberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. 7  Ak 

zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. 

8  Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi 9  Ako mňa miloval 

Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske! 

3. Húsenková dráha (Roller Coster) 

Hore/dole, zvrat/a naopak, hore nohami...Čo robiť, aby mi neprišlo zle?  

Ešte nie sme „za vodou“ – strategické slovo (poistka, ukotvenie v Pánovi) – Žalm 103  

Žalmy 103:1-5 Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti! 

2  Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, 3  ktorý ti 

odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, 4  ktorý vyslobodzuje tvoj život 

od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, 5  ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa 

obnovuje tvoja mladosť ako orol. 

4.  „Ale Boh“ (But God) 

Efezským 2:4-7  Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, 

5  aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - 6  a spolu 

vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, 7  aby v nasledujúcich vekoch 

ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. 

Milosrdenstvo (Mercy) znamená, že nedostanem to, čo si zaslúžim; milosť (Grace) znamená, že 

dostanem to, čo si nezaslúžim.  

Spravodliví pokvitnú i v čase sucha.  

Izaiáš 58:11  A Hospodin ťa vždy povedie a nasýti tvoju dušu i v najväčšie sucho a obodrí tvoje kosti. A 

budeš ako zavlažovaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú. 

Jeremiáš 17:7-8  Požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin! 8  A 

bude ako strom, zasadený nad vodami, a ktorý zapustil svoje korene nad riekou; nebude sa báť, keď 
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príde horúčava, ale jeho list bude zelený, ani sa nebude starať v suchý rok ani neprestane rodiť 

ovocie. 

5. Zmierenie, uzdravenie a obnovenie (Reconciliation,  Healing, Restoration) – Vzostup 

tvorcov pokoja (Rise od Peace Makers) 

Židom 12:14-15  Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána, 

15  dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti a 

nenarobil nepokoja a trápenia, a boli by ním poškvrnení mnohí! 

Matúš 5:23-24  Teda keby si doniesol svoj dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má 

niečo proti tebe, 24  nechaj tam svoj dar pred oltárom a choď, najprv sa zmier so svojím bratom a 

potom príď a obetuj svoj dar. 

Diabol nás nedokáže zasiahnuť v hlbinách pokory; preto nenávidí miesto pokorenia sa; nemá tam 

dosah.  

6. Rok národov (Year of the Nations) 

Pán bude vysielať mnohých ľudí z ich národov von; Boh miluje vysielať ľudí do rôznych národov... 

 


