
Milujem ťa s celým 
mojím srdcom navždy 

Ježiš



Oddaný komentár k piesne piesní od Esher Shoshannah

Biblický prehľad nášho Pána a Žnícha ktory nás miluje

Ako veľmi Pán miluje Svoj ľud? Dovoľte nech tieto verše to prehlásia: Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som 
ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Jeremiáš 31:3

V ten deň - hovorí Pán - bude ma volať: Môj manžel! A nebude ma viac volať: Môj Master! Ozeáša 2:18. Kvôli tejto 
nekonečnej láske k nám Ján 14:23 prehlasuje, v čom je naša  láska a čo má láska v reakcii na Jeho srdce vytvoriť: 
Ježiš povedal:“Keď Ma niekto miluje, zachová Moje slovo...”!

Keď  žENy čítajú Slovo Božie, musia si zvyknúť byť nazývane “Synovia Boží” Toto nemá nič spoločné s mužským 
pohlavím, je to o rodinnom vzťahu s Abba Otcom (Rim 8:15, Gal 4: 6). Dokážete si predstaviť, že ste boli dany Ježišovi 
ako nevesta Jeho Abba Otcom? Je to absolutna pravda. Ježiš jasne povedal, že sme Jeho darom od Jeho Otca v 
Jánovi 10:29, “ Môj Otec, ktorý Mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.

muži potrebujú pochopiť, že byť Kristova nevesta nie je otázka pohlavia. Je to srdcova otázka odovzdania. 
Prečítajte si Rom.12:1,2. Je smutné, že tak málo mužov je schopných vstúpiť do slávy Piesne piesní, pretože si myslia, 
že to je len pre ženy. Božie Slovo nás jasne učí v Gal. 3:28, “Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet 
muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. Online prejdite na 12 stranu a uvidíte, čo povedali tri známi 
muži a jedna známa dáma títo muži a ženy, ktorí prijali Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, 
budú žiť v tomto vzťahu vo večnosti. Prečo nie teraz?
  
Náš Ženích Ježiš sa pýta, A prečo Ma oslovujete: Pane, Pane, keď nerobíte, čo hovorím? Lukáš 6:46. Váš Ženích 
nezomrel len preto, aby bol iba vaším Spasiteľom. On sa stal vaším Spasiteľom, aby On mohol byť Pánom vášho život. 
Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Rimanom 14:9.

Téma tejto úžasnej piesne je o veriacej, ktorá si želá hlbší intímny vzťah s jej Ženíchom každodenným odovzdaním 
svojej vôle či už  jeho abebo jej, vo všetkých a každodenných záležitostiach Jemu, v ktorom sú skryté všetky poklady 
múdrosti a poznania. Kolosanom 2:3.

 On sa stále obetuje za vás, Heb. 7:25, Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze Neho pristupujú k Bohu, keďže vždy 
 žije, aby sa prihováral za nich. To je manžel

Ježiš, váš Ženích pokoril sebasamého pre vás, Jeho nevestu (Filip 2:5-9) a urobil to pre vás. Efe. 5:25-26, “Muži, 
milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a sebasamého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom 
vody a slovom.

Všetci v Kristovom tele potrebujeme byť veľmi podriadení nášmu Pánovi, nášmu Manželovi. Je to akt bytia skromný 
pred našim večným Manželom - nie je to charakter Ježiša, keď kráčal na tejto zemi? Mat. 11:29, “Vezmite na seba 
Moje jarmo a učte sa odo Mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.
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Predstav si Ježiša s veľkou radosťou ako sa pozorne pozera na tento drahocenný dar pre Neho a povie Mu, “Ďakujem 
Ti, Môj Otec, ďakujem veľmi pekne, teraz vyzerá strašne, ale Ja som zomrel za ňu! Ona sa stane Mojou 
krásnou, dokonalou, nepoškvrnenou, slávnou nevestou naveky !” (Heb 12:2). Toto bola súčasť veľkej radosti 
ktorá bola pred Nim... On namiesto radosti, ktorá sa Mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po
pravici Božieho trónu.

Ó drahocenná jednota, ktorú máš ako nevesta so svojim nebeským Ženíchom, ktorý prišiel žiť do tvojho srdca 
(Ef. 1:13, Kol .1:27, Ján 17:22)! Áno,On žije úzko intimne v tebe. To je duchovná jednota.

Táto duchovná jednota je tým pravým manželstvom. Ježiš ťa tak veľmi miluje, Jeho krvou vylúpenu nevestu, že v čase 
spásy musel ihneď ubýtovať Svojho ducha do tvojho srdca. To je jednota! On by nezanechal Svoju nevestu samu v tejto 
hriešnej púšti, ale zostal by s ňou, kým ju nevezme do Svojho trvalého domova. Ján 14:2-3.

Zbožnosť sa číta pomaly. Zakaždim, keď sa jednoducho posedíš v súkromi s tvojim najdôvernejším duchovným 
priateľom (Ján 15:15, 17:26), Pán Ježiš Kristus, ti potom odhalí Jeho najhlbšie myšlienky o tebe, Jeho krvou 
vylúpenu nevestu. Veľmi veľa, krát budeš len sedieť a budeš si vychutnávať rodosť vo svojom srdci pre toho, ktorý je 
tvojim Ženíchom a priateľom.

Nech sa Duch Svätý dotýka tvojho srdca pri čítaní nasledujúcich veršov:

Vždy len pre Tvoje meno,

Izaiáš 54:5;“Lebo tvoj Tvorca je tvojím manželom, Jeho meno je Hospodin mocností, tvoj Vykupiteľ, Svätý
Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme.”

2. Korinťanom 11:2; “Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás 
odovzdal Kristovi ako čistú pannu.”

Ozeáša 2:21-22; Pán hovorí o svojom ľude, “Zasnúbim si ťa naveky, zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, 
láske a v milosrdenstve. Zasnúbim si ťa vo vernosti a ty spoznáš Hospodina.”

Ján Krstiteľ hovorí o Ježišovi, Ján 3:29, “Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a 
počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná. 

Zjavenie 19:7,9,“Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho 
nevesta sa pripravila. Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu 
svadobnú hostinu! “A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.”

Pán dokonca používa analógiu nevesta a ženích, keď nám dáva šaty na spasenie. Aký darček!!! Izaiáš 61:10,
“S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, 
plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.”

Esher  Shoshannah žalmy 106:8; 109:21; 143:11
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Milujem ťa s celým 
mojím srdcom navždy 

Ježiš
Oddaný komentár na Veľpieseň od Šalamúna

Autor: Esher Shoshannah
Preklad: Rút Shoshannah

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je 
sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, 
všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa 
pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. Lebo sčiastky poznávame a sčiastky 
prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. 1 Kor 13:4-10

Jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi, skrze 
Ježiša Krista, nášho Pána, sláva a veleba, 
 vláda a moc pred všetkými vekmi i teraz, 
          i po všetky veky!  Amen. 
               Júdov 1:25

zasvätene
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           Ona Ho milovala bez ohľadu na to
                           čo ju to stálo!

Evanjelium je nekonečne a večne dôležité. Evanjelium zázračne meni ľudí. Mária z Betánie je 
krásnym príkladom toho, čo si Ježiš v nás želá ako vo veriacich.

Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou 
nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej Mu vyliala na hlavu
a  nohy. 

Na pämiatku
Slečne o ktorej nám povedal Ježiš , aby sme nikdy na nu 
nezabudli. Povedal kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať 
evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o jej príbehu. 
Marek 14:9

Veru, hovorím vám: Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať 
evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.“
Marek 14:9

Toto je skutočná láska, ktorú On od nás chce plnú lásku nie len krátkodoby vstah!!!
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Autor sa stal takým precitlivelím pri premýšľany nad niektorými veršami, že sa musel zastaviť a modliť sa. 
Modlitba srdca spisovateľa je napísaná a on ťa prosí, aby si sa s ním modlila. Toto sa stalo viacej než deväťdesiat 
päťkrát. Na zadnej strane knihy je viac ako 350 blahoslavení pre tvojho Milovaného A až po Z zoznamu, tieto 
chvály sa použijú po prečítaní každej kapitoly. 

Tri knihy v jednej
1. Modlitebná - kniha chvál

Srdcom tejto štúdie je aplikácia života a lásky zbožnosty pre Boha. Duch Svätý sa dostane do tvojho srdca. A ty sa 
dostaneš bližšie k Pánovi a tim sa dostaneš k ostatným a spolu Ho oslovíte. Myšlienky uvedené v každom verši ťa povedú 
k hlbšiemu a dôvernejšiemu vzťahu s Pánom a Jeho ľudom.

2. Verš po verši a oddane komentáre

Tkane myšlienky v celej tejto knihe je hypotetický krátky príbeh nevesty, jej a Pánovich priateliek.Účelom je duchovne 
ilustrovať to, čo určitý verš učí. V tomto krátkom príbehu budeš môcť počuť milovaného Ženícha a Ducha Svätého 
hovoriť s nevestou. Ty budeš počúvať jej srdce hovoriť cez mnohe okolností.

Pretože tento Duch Svätý je plní láskou pre tvojho Ženícha, ti budeš aktívne verit s celým svojím srdcom, že On 
zachová Svoje sľuby. Ty s celým srdcom budeš oprieť svoj každodenný život o Rím. 8:28,32; 2 Kor.1:20 a Isa.63:9!
Bez váhania budeš aktívne konať to, čo Svätý Duch vyhlásil v Prisloviach.3:5,6. S tým budeš mať úplny pokoj v 
Fil.4:6 a skúsenosti vo 7 verši!

Ak sa ocitneš napadnuta pochybnosťami, neustále si pripomínaj vyššie uvedené písma a odpočívaj v srdci svojho 
Ženícha Ktory ich bude absolútne držať ! Deut. 31:6,8! Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo 
Hospodin, tvoj Boh, kráča s tebou; nenechá a neopustí ťa! Hospodin sám kráča pred tebou, On bude s tebou, nenechá a 
neopustí ťa. Neboj sa a nemaj strach! Modli sa za skutočné naplnenie Ducha svojho Ženícha, kde On bude rozvíjať 
tento súkromný intímny milostný vzťah medzi tebou a Nim tvojim nebeským Manželom! Ty začneš hovorit: “Ja 
som pohltena láskou k Tebe, drahý Pane, zvyšuj moju schopnosť  Ťa milovať viac!”

Ty sa tak úplne zamiluješ do Pána, že ti to spôsoby v odovzdanosty a dôvere Mu odovzdať celé tvoje bytie, vrátane 
všetkých tvojich pribuznich a okolností! Požehnaj Pánovi, moja duša, a všetko, čo je vo mne, požehnaj Jeho
svätému menu Žalmy 103:1 

3. Duchovne krátky príbeh 

Toto všetko je o odvzdanej láske k nemu!!
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Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď Ty si sa...
...pozrel do môjho srdca a videl si, čo bolo úplne desivé pre Tvoju čistú dušu, moja hriešna povaha, ktorá bola mrtva v 
previneniach a hriechoch (Efe.2:1) - Mrtva! Mrtva! Mrtva! (oddelena od Boha)! Tieto špinavé mrtve veci v mojej duši 
boli duchovne rozpadajúce a odporne páchnuce! Iba Boh mohol zvládnuť tento strašný, večný zápach. Ktorý bol zápachom pekla. 
Ježiš Ty si videl všetky tieto moje špinave a mrtve hriechy v pohári, ktori Ty bol ponúknuti Abba Otcom v Getsemanskej 
záhrade, kde si v slzách začal potit veľke kvapky krvi. Ty si dobrovoľne vzal ten odporny pohár mojich hriechou, mojich 
neprávosti a mojich previneni a vypil si ho do dna pre mňa. 
Ó moja duša, ktorá je nepochopiteľná, Nekonečná krásna z lásky! 

Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď Ty si...
...povedal: “Môj Bože, môj Bože, prečo si Ma opustil?” Ježiš Ty si vedel, o rozsudoku pre všetkých tých, ktorí zomrú a 
neakceptujú Tvoju obeť že budú od Teba oddelený navždy. Oni sa budú musieť vyjadriť  svojimi vlastnými slovami:
“Ja som to urobil po svojom!” “Ja Ťa neporebujem ani Tvoju obeť.” Ty, Kráľ Ježiš im musíš odpovedať  
“Nebolo toho dosť!” Ježiš, Ty si bol úplne opustený, aby som Ja nebola- nebol navždy opustený na mieste, kde 
len zlo existuje. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal 
svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 1 Jan 4:10

Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď Ty si...
...Videl moju hriešnu povahu a povedal si, že budem súdena a potrestana za túto hroznú duchovnú špinu? Tento znečistený 
oceán bol naplnený hriešnimi vecami, ktoré unikli mojej pozornosti, aby sa nohli naplniť, aj keď som na nich všetkých osobné 
nekonala. Ty si videl, ako ma v srdci lákajú všetky nasledujúce veci, čakajúc na to, aby som povedala “áno” na: negatívne 
myšlienky a túžby, kritický duch,neodpustenie, neposlušnosť, pokrytectvo, klebety, preklinanie,nadávky, kon�ikty, špinenie, 
horkosť, neznášanlivosť, nedôvera, odpor, sexuálna nečistota, márnosť, nedbalosť, špúlenie úst čo je aktom zvádzania, 
manipulácia, hladanie chýb na druhých, odsudzovanie, nevraživosť, sebectvo, závislosť, tvrdohlavosť, nemorálnosť, 
zlomyseľnosť, chlad a oveľa viac ( Rim. 1:28-32)! Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme 
sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. (1. Ján 3:1)
 

Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď Ty si sa...
...skutočne stal mojim hriechom a mojou kliatbou (Galatským 3:13, 2 Korintským 5:21) ? Ježiš, Ty si nielen vzal vyššie uvedenú 
špinu môjho hriechu ( Ján 1:29), ale Ty si sa nim stal! Ty si cítil vo Svojom vnútri všetko, čo bolo v mojej hriešnej povahe! 
Drahý Bože, toto poznanie prekonálo moje srdce, keď si bol ukrižovaný, Tvoja duša bola úplne zaplavená tim čo si nenávidel. 
Heb.12:2, prehlasuje, že si pretrpel muky na kríži a pohrdol si potupou!  Táto stará hymna to povedala všetko Božia 
láska je ďaleko väčšia ako jazyk alebo pero, ktoré to môže kedy povedať
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Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď Ty si...
...Učinil ponuku Tvojej spásy pre mňa úplne bezplatným darom, aby Ty sám si dostal všetku slávu (Rim 6:23; 
Ef. 2:8,9)? Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k 
ľuďom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo 
svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. 
Títovi 3:4,5.

Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď...
...Ty žiješ aby si na mňa daval pozor (Heb 7:25) Ty ma miluješ na toľko, že si prišiel žit do môjho vnútra {srdca} 
a Ty ma nikdy neopustíš (Gal. 2:20, Deuteronomium 31:6,8). Ty v skutočnosti cítiš všetku bolesť, ktorou 
prechádzam, pretože keď ja som súžovana, Ty si súžovaní tiež (Izaiáš 63:9). Tvoje pochopenie sa hlboko dotkolo 
všetkých mojich slabostí, pretože si ich osobne všetky prežival, keď si chodil po zemi bez hriechu (Heb. 4:14,15). Ty 
dávaš zmysel mojim tažkostiam cez ktoré si Mi dovol prejisť, aby som neskôr mohla pomôcť iným prechádzať 
rovnakými tažkostami s útechou a uzdravenim ktoré si mi dal (2 Kor.1:3-5; 1Kor.10:13) My milujeme, pretože 
on prvý miloval nás. 1. Ján 4:10
 
Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď...
...Ty ma miluješ tak veľmi, že si ma pokoril, aby si ma udržal na správnej ceste k Tvojmu plánu. Fil.4:6,7; 
Heb. 12:6)? Ty si zažil všetko, čím som prešla, aby si mohol so mnou sympatizovať a byť hlboko dotknutý vo 
všetkých mojich slabostiach. (Heb.4:14,15). A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a 
vydal seba samého Bohu za nás...(Efe.5:2)

Ako ťa nemôžem milovať a pocúvať Ježiš, keď Ty si...
Bol obvinení za to, čim som bola a čo som urobila? Ježiš, Ty si bol potrestaný za moje hriechy vo Tvojom duchu, 
duši, ako aj vo Svojom tele. Ty si zobral všetky moje tresty a hriechi! Miloval som ťa s večnou 
láskou Jer.31:3
 

Modliťe sa so mnou:
Drahý Pane, výber môjho srdca je odovzdať všetko každý deň Tvojmu milujúcemu, starostlivému, vodcovskému a 
chrániacemu srdcu. Mojou voľbou je aby si Ty menil denne môj život. Ja sa nechcem vrátiť k starému životu. Ja
chcem viac Tvojho života videného vo mne. Ja už viacej nechcem viesť svoj život. Ja už viacej nevlastným svoj život! 
Ty máš všetky práva naň! Ty si nezomrel, len aby si ma nezachránil,  ale aby si bol Pánom a Vladcom neho 
(Rimanom 14:9). Keď prezentujem samuseba Tebe (Rim. 12:1-2), prehlásam tieto slová, Pán je môj pastier, nebudem 
mať  nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po 
spravodlivých cestách vodí ma pre Svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so 
mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš  
olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky  dni môjho života a bývať
budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Pane, Ja Ťa  milujem teraz ešte viacej kvôli tomu, ako daleko si šiel aby so 
ma zachránil! Vždy, len kvôli Tvojmu menu Pane Ježišu, Amen!
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 Láska je v tom, že nie my sme milovali 
Boha, ale že on miloval nás a poslal Svojho 
Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 
1. Jánov 4:10

On povedal v Žalmoch 22:7, “No Ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Na 
kríži Pán povedal verš 1 a to, čo bolo na Jeho srdci, pokračovalo.

 Duch Svätý teraz tuži, vziať tvoje srdce ešte do hlbšiej lásky, do akej miery Jeho veľka láska 
 pretrpela za teba muky kríža. On chce, aby si vedela ako nízko Boh šiel zachrániť tvoju dušu aby 
 ťa učinil Jeho nevestou. Odpoveď, drahá nevesta Krista, je ohromná!

Modlite sa so mnou: “Drahý, Abba, Otec, aká nepochopiteľná obeť ktoru si pre nás učinil tim že si 
nám poslal Svoje srdce, Pána Ježiša Krista, Svojho Syna, aby prešiel nekonečným utrpením pre nás. 
Spôsob aby moje srdce vedelo len malú časť šírky, dĺžky, hĺbky a výšky Ježišovej lásky a utrpenia 
pre mňa Jeho nevestu aby som sa stal všetkým, čo si želá vo mne, odo mňa a pre mňa! Amen!”

On sa stal červom - Povedal to tak

Ako mohol Pán povedať, že sa stal červom?

 On povedal v Marekovi 9:47,48, “A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do 
 Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera 
 a oheň nezhasína.”

Ježiš povedal, že peklo má červy, ktoré nikdy nezomrú!

  Izaiáš 1:18, “Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu  zbelieť na sneh; ak sú 
 červené ako purpur, (Hebrejske slovo “talaath - červ”) môžu byť ako vlna.   Hebrejské slovo “tolaath” označuje 
 červa,  z ktorého sa získa farba karmínová alebo červená.  Druhé hebrejské slovo “shani” je produkt (červené farbivo), 
 ktorý pochádza z rozdrvených vajíčok tohto červovitého stvorenia. Takže hebrejské slovo má dva významy: 
  “šarlát” a “červ”. Majte na pamäti, že v Izaiášovi 1:18 farba červená predstavuje “hriech” a tiež znamená “červ”!

Červ je červený! Červ je hriech! Červ je rozdrvený 
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S očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa Mu núkala, vzal na seba kríž, 
pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu. Hebrejom 12:2t!
Ježiš práve odišiel do Getsemanskej záhrady, padol na Svoju tvár a modlil sa: “Otče môj, ak je možné, nech ma minie 
tento kalich. No nie ako Ja chcem, ale ako Ty.” Čo bolo v tom kalichu? Boží hnev a všetky naše hrozné, smradľavé 
hriešne červy?

Napriek tomu v Hebrejom 12:2 hovorí, že “On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol 
potupou .” Aká radosť ? Vidieť teba a mňa záchranených, zmenenych a oslobodených od Satanovych pút; Vidiac diabla 
porazeného a vedieť, že v budúcnosti bude satan uveznený navždy a už viacej nikomu neublíži; vedieť to, že už nikdy 
nebude viac smrť, bolesť, choroba, plač alebo prekliatie ( Zjavenie 21:4; 22:3)! Aleluja !

Ježiš nenávidel kríž, ale radosť z toho, čo bude budúcnosť držať pre nás všetkých, toto poznanie Ho podporovalo. Všetke 
naše hriešne červi by zmizli navždy okrem tých, ktorí by Ho odmietli. Tieto hriešne červi budu žit naveky a navzájom 
sa budu plaziť jeden po druhom po tých ktorí odmietli Ježiš ako svojho Pána a Spasiteľa (Mk 9:44,46,48). Dokážete si 
predstaviť, že Ježiš nás tak veľmi miluje, že zašiel do takej hĺbky a utrpenia pre nás? Aby nám pomohol pochopiť, 
utrpenie ktorím prechádzal Duch Svätý používa ilustráciu, že Ježiš sa stal škaredým, bezvýznamným, ponižujúcim, 
bezmocným hriechom naplnením červom.

Ako nízko by Boh, ktorý stvoril vesmír  šiel aby zachránil mňa a teba? Z najvyšších vrcholov Svojho slávneho trónu v
nebi až po úkrutnu smrť na kríži On sa stal Červom! Áno, počula si správne! Začnime túto úžasnú cestu cez Božie 
Slovo. Po zvážení týchto písiem si polož otázku: “Milujem Ježiša viacej?”  

Radosť z Boha, ktorý sa stal červom 

Nikdy nezabudnite, že náš Boh stvoril vesmír! Je pre mňa nepochopiteľne, že On je väčší ako to, čo stvoril. On je 
omnoho väčší ako samotný vesmír wow len samotná myšlienka ma dostava do údivu, akému úžasnemu Bohu my 
slúžime. Premýšľajte nad týmito slovami zo staréj hymny: Pane, môj Bože, keď v úžasnom údive, vezmem do úvahy že
Tvoje ruky stvoreli celí svet, ja vidím hviezdy, ja počujem zvuk hromou, Tvoja sila v celom vesmíre je zobrazená. Potom
spieva moja duša, mojmu Bohu Spasiteľovi, ako veľké je Tvoje umenie.”

Ako vysoký a úžasný je náš Boh 

Tu sú niektoré prípady, kedy hebrejské slovo “crimson” je tiež preložené v Biblii ako “červ” v nasledujúcich písmach:

Jób 25:6, “A čo ešte človek, ktorý je ako červ; ľudský syn, čo je len červíkom?!
Izaiáš 41:14, “Neboj sa, červíček, Jákob, hŕstka Izraela.

Červy sú neškodne lebo nemajú žiadnu silu. V nich nie je žiadna krása. Červ je škaredý. Oni žijú, a plazia sa po temných 
miestach zeme. Duchovne, Boh vidí našu dušu v rovnakom stave. Ježiš sa stal ľudskou bytosťou, aby mohol mať všetký 
naše špinave hriechi Červy, vlažene do Jeho duše na kríži. 

To je to, čo On vidí v nás! Kto by sa niekedy chcel dotýkať čo len jednej z tých odporných vecí? On sa rozhodol, že všetke 
červi sveta  budú umiestnení do Jeho čistej svätej duše pre teba a mňa.

Červ predstavuje naše hriešne slabé, pomery

9



Červy sú vnímané ako ničitelia života 
 V Deuteronómium 28 Pán vyslovuje prekliatie, ktoré prichádza na Božie neposlušné deti. Vysadíš vinicu a budeš 
ju okopávať, ale víno piť nebudeš, ani z nej nič oberať, lebo ju zničia červy.” Deu. 28:39

 Napriek tomu, že Satan sa môže zmeniť na to, aby sa zjavil ako anjel svetla (1 Kor.11:14). Jeho pád je odhalený v 
 Isa. 14:11-16. V 11 verši on je opísaný ako pokrytý “červami” (hriechami). Do podsvetia je zvrhnutá tvoja hrdosť za 
 zvuku tvojich hárf. Pod tebou lezie chrobač a červy sú tvojou prikrývkou. Satan je naplnený hriechom (červami)!

 Niektoré preklady biblie v Isa.14:12 použili bývalé meno Satana “Lucifer”. Ďalšie biblie hovoria:“Ó hviezda rána, 
 syn svitania!” Prečo je to rozdiele? Prvé je jeho meno, druhé je de�nícia Luciferovho mena. Bez ohľadu na to, ako 
 sa to Satan pokúša skryť alebo zakryť, pod ním sú hrozné slizké červy, ktoré predstavujú konečnú špinu hriechu! 
 Bez krvi Ježiša, ktorá nás očistila, my vyzeráme tak isto! 

Od samého začiatku života naša hriešna povaha v nás začína jesť našu dušu. Hriech ničí vzťahy, radosť, lásku, pokoj, jednotu, život, 
plnosť a oveľa viac! Samotná vec, ktorá nás ničila, Ježiš sa ňou musel stať! Sláva Bohu! Za pár minút 
 to uvidíte zo samotného Slova Božieho. Ktore to hovorí! 

Ďakujem Ty Pane - Ty si sa stal našim duchovným hriechom - červom pre nás, aby si zničil smrteľne večný 
výsledok umierania s nimi v našich dušiach!

Satan sa to snaží skrývať, ale červy sú jeho pravým obrazom 

Strašidelne!Náš hriech-červ nikdy nezomrie v ohnivom jazere 
 Posledný verš v Isa. 66:24 vyhlasuje keď vyjdú, uvidia mŕtvoly ľudí, ktorí odpadli odo mňa, lebo ich červ neumiera a 
 ich oheň nehasne, a budú ošklivosťou pre každého.

 Pozrime sa na Žalmy 22 - Ježiš, Boh Syn sa stal červom!  
 Pozrite sa znova na Žalmy 22:1-6,16. Stovky rokov pred Ježišovým ukrižovaním to bolo prorokované vo 16 verši. 
 Toto je Žalm o ukrižovaní. Na kríži kričal Ježiš v Mat.27:46,“Bože môj, môj Bože, prečo si ma opustil?” 
 Prvých šesť veršov nám hovorí o tom, čo bolo na Ježišovom srdci pri umíraní na kríži. Z tohto Žalmu nám vzácny 
 Duch Svätý dovoľuje pozrieť sa na to, čo sa deje v srdci nášho Pána, zatiaľ čo umieral za naše hriechy. Počúvajte
 Jeho srdce, ako volal o pomoc, ale Jeho Otec neodpovedá! 

 Pamätajte si tento verš v Marekovi 9:48, kde Ježiš hovoril o večnom mieste nazývanom “peklo” kde duše trpia 
 na večnosť a “...kede ich červ nezomrie a oheň nie je uhasený.” Duchovný hriech poukazuje na “červami”, ktoré 
 požierajú ich duše, ktoré nikdy nezomru. Ježiš sa musel stať červom, aby porazil Satana a porazil každeho červa, 
 ktorý sa plazí po celej našej duši a na koniec nám dal Svoju spravodlivosť. (2 Kor 5:21).

Majte na pamäti, že Ježiš povedal, že peklo sa vytvorilo pre diabla a Jeho anjelov (Mat 25:41). Tí, ktorí zomreli
bez toho, aby mali Ježiša v ich duši, vyzerajú rovnako ako Satan a bude to na večnosť. Ich postel a prikrývka v 
ohnivom jazere sa bude hemžit s červami, ktoré nikdy nezomrú, ako sme zistili o Satane v Isa.14:11. Ježiš 
povedal, že tí, ktorí nepatria k Nemu, majú diabla ako svojho otca! Ján 8:44. 
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“Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci (v tme na kríži), a nenachádzam pokoja (nie som ticho). 
Prečo? Jeho Otec vždy predtým počul Jeho plač (Heb. 5:7). Odpoveď je v nasledujúcom verši. Verš 3 Hovorí, že 
Otec je Svätý. Ježiš bol teraz bezbožný, pretože sa stal všetkým hnusným hriechom - červom sveta.

Majte na pamäti, že 2 Kor. 5:21 hovorí, že Ježiš sa stal pre nás hriechom. On nie lenže ho vzal, ale sa nim 
skutočne stal. “Učinil Toho, Ktorý nepoznal hriech, aby bol hriechom za nás, aby sme sa stali Božou spravodlivosťou v 
Ňom.”  Tak sa On stal našimi červami naplnenými hriechom. Gal.3:13 hovorí, že Ježiš neprijal len prekliatie, 
ktoré bolo na nás, ale skutočne sa nim stal. “Kristus nás vykúpil z prekliatia Zákona pretože sa STAL prekliatim 
za nás... On sa Stal kliatbou našej in�kovanej duše naplnenej hriechom.

On nie lenže vzal prekliatie, ale sa nim skutočne stal! Ó ten strašný zápach Jeho duše! Bola to hromada odpadu 
nášho hriechu! Ako úplne hrozné, že čistý, svätý, spravodlivý Boží Beránok sa stal našou duchovnou a duševnou 
špinou pred očami Jeho Svätého Otca!

Niet divu, že v Žalmoch 22:5,6 “Ježiš volal (nariekal). V Teba dúfali naši otcovia; dúfali a vyslobodil si ich. Ku 
Tebe volali a boli spasení, v Teba dúfali a zahanbení neboli.” Potom prichádza silný, nepredstaviteľný 
Ježišov nárek, ako strašná realizácia toho, čim sa On stal to preniko Jeho Svätým Duchom a dušou. V naprostom
zúfalstve vykrikuje, Žalmoch 22:7,“No ja som červ, a nie človek, ľuďom som na posmech a davu na 
opovrhnutie” !

On povedal: “Stal som sa odpudivým, bezmocným, nahým a bezbranným červom! Ja nie som ani muž, ktoremu 
by si mohol odpovedať na Jeho volanie k Tebe, Otec. Ja som všetko, čo nenávidíš. Stal som sa bezcenným! Otec, 
Ty nemôžeš odpovedať na Moju modlitbu.” Červ mal zažiť mučivu a trýznivú bolesť, ktorá kedy bola známa. Keď 
meditujete nad nasledujúcim odsekom, nezabudnite, ako sa získalo červené farbivo - rozdrvením červa!

Nikdy nezabudnite na rozdrvovanie Ježiša, nášho Spasiteľa a Pána!  
Znova si pamätajte, že aby ste získali vykúpenie šarlatu, karmínové farbivo (Jeho krv), Ježiš sa musel stať 
hriešnikom, aby bol rozdrvený! Červ, Ježiš, bol teraz rozdrvený Bohom, pretože to hovorí v Iza. 53:5, “...On bol 
rozdrvený za naše neprávosti...” (Hebrejčine “daka” znamená “rozdrviť, poraziť alebo zlomiť na kusy, zmárniť, 
rozmliaždiť, byť utláčaní,byť zabití, byť pokorní alebo kajúci).”

Od špinavých červov po slávne nové rúcha  
Pôvodne rúcho našej duše je videne ako “špinavá hándra” (Isa.64:6). Chvála Bohu, že ako náhle Otec rozdrtil 
Svojho Syna, očistijúca, zachraňujúca krv vyšla z Neho pre Jeho ľud. Bolo to použité pre, jej nepoškvrnené 
duchovné rúcho.

Všetky tieto slová opisujú, čo sa deje s Ježišom, Červom! Kto Ho rozdrtil? Bol to Jeho Otec! “Ale potešilo Pána, aby 
Ho rozbil!” Isa.53:10.

No Otca to potešilo, pretože Satan bude raz a navždy porazený. Potešilo Ho to, pretože tam bude existovať nová 
duchovná rodina, ktorá by milovala Boha navždy! Otca potešilo, keď Ho rozdrtil, pretože Adamova rasa bude 
teraz obnovená na svoje spravodlivé miesto vlády! (pozri Zj.5: 9,10). 

11



Modlite sa so mnou: “Drahý, drahý Pane, moje srdce je plné lásky k Tebe. Ja som ohromeny Tvojou 
láskou, Ty si sa stal pre mňa tak škaredý, nesympatický. Ja si žiadam len jednu vec od Teba, spôsobiť 
nech moje srdce poslúcha Tvoje Slovo ako nikdy predtým. Nech ukáže, ako veľmi Ťa milujem. Ďakujem 
Ty, ďakujem Ty ďakujem Ty s celým svojím srdcom pre Tvoje meno, Amen!”

V okamihu, kedy naše duše kričali o spásu; V momente, keď sme si uvedomili, aká zhnitá naša hriešna povaha 
bola v nás; v okamihu, keď sme sa obrátili k Ježišovi a priznali svoj hriech a prijali Ho, On sa rychlo ponáhľal aby
strhol našu zápachajucú červami zamorenu handru, ktorá obalila našu dušu a On nás obliekol do Svojho vlastného 
slávneho, čistého a spravodlivého rúcha. 

Počujte radostný výkrik (nárek) toho, kto dostal z Božiej ruky toto slávne rúcho. S jasotom sa chcem tešiť v 
Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako 
ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi. (Isa.61:10, pozri si Rev.19:7-9)!

 A keď si pomyslím, že Boh, nešetrnýl Jeho Syn, a poslal Ho zomrieť za mňa, toto poznanie je pre mňa neuveriteľne 
že Boh, DAL no On nám nedal len zem ktoru vytvoril Vlastními rukami ale On nám dal to čo miloval najviac 
Svojho vlastného Syna!!! Aby sme Ho mi znavážili, opovrhovali, nenávideli, súdeli no napriek tomu On sa 
nezastavil len tam cez Svojho Syna nám dal možnosť stať sa Jeho deťami. Slava Bohu na veky vekou. Že na kríži 
moje bremeno s radosťou niesol, On Vykrvácal a zomrel, aby odňal môj hriech! Potom spieva moja duša, aký 
úžasný veľkolepý je môj Boh !” Ó, drahý vykúpený skloňte svoje srdce a dušu a jednoducho uctievajte Kráľa, 
ktorý sa stal červom! Ako prejav lásky k Nemu, budete chcieť, aby ste (dodržiavali) Jeho slovo. Ján 14:23, “Ježiš 
mu odpovedal: “Kto Ma miluje, bude zachovávať Moje Slovo...”

Zakončime to tým, že budeme meditovať na požehnanich slovách z hymni minulosti:

Pribitý na Golgotský strom, slabý a krvácajúci kto je On?
Ruky a nohy tak surovo rozštiepené, spútaný korunou zo zapletených tŕňou.
Raz žil v nebi hore, šťastný v láske Svojho Otca!

Syn Boží, On je, On je na kríži Kalvárie!
Pribitý na Golgotský strom, zosmiešnovany a urážany kto On je?
Pohŕdavci Mu hovoria aby zostúpil dole z kríža, uplatniť si nárok na Jeho 
kráľovstvo a Jeho korunu !

On bol Ten, kto prišiel žehnať, plny lásky a nežnosti!
Syn človeka, On je, On je, na kríži Kalvárie!
Pribitý na Golgotský strom, ako obeť, kto je On?
Nesúc hriech, no nie Jeho vlastní, trpiac trýzeň neznámu!
On sľúbil obeť, a za naše hriechy On zaplatil ich krutu cenu!

Ovečka Božia, On je, On je, na kríži Kalvárie!
Trónoch v slávnej vznešenosti, Pán triumfujúci, kto On je?
On je ten, ktorý prišiel zomrieť, teraz v nebi, je vyvýšený!
S uctievaním sŕdc sme teraz, pri Jeho požehnaných nohách sa teraz klaniame!
PÁN VŠETKÝCH, On je, On je, v trónoch slávnej majestátnosti!

KTO JE ON?

12



Bolo to pre mňa?
Bolo to len pre mňa, ten plač a modlidbi? Moja tarcha
hriechu pred Ním bola položená, tá noc v Getsemane, Bola
to pre mňa to utrpenie?
Bolo to pre mňa, On sklonil Svoju hlavu. Na kríži slobodne
vykrvácal? Jeho vzácna krv,ten krvavy príliv, Bol to pre mňa
že Spasiteľ zomrel? Bolo to pre mňa, áno, všetko pre mňa, Ó Boža 
láska, taká veľká, Ó nádherná láska, ja kričím a spievam! Zomrel za 
mňa, môj Pán a Kráľ!

Bolo to pre mňa?

Bolo to pre mňa?

Bol to pre mňa, tie klince, a tá kopia, tie kruté tŕne, a to posmešené 
uctievenie. Ten robustný kríž, prevratená zem a obloha. Bolo to pre
mňa že On prišiel zomrieť? Bolo to pre mňa ten otvorený hrob, to 
rozptýlenie strachu o vecnej záhube? Táto obrovská pravda mi hovorí,
že len skrze Neho môžem byť víťazom. A preto jasá moja duša áno, bolo 
to všetko pre mňa - kríž, hrob, vzkriesený Pán s mocou zachráni! 
Moje radostné srdce je plné chvály ako piesne šťastia, ktoré Mu 
odozdávam. Miloval ma tak! Miloval ma tak! Že tmámu kalváriu sa 
rozhodol spoznať, poraziť hriech a smrť a žiaľ; Bolo to všetko preto,
 že ma tak miloval. 

Tvoj chrbát, Tvoja strana znetvorená, Ja som Tvoje telo bičoval musím to 
priznať! Ja som videl Tvoje telo znetvorene a Tvoje rany otvorené, v 
hlbokej hanbe, bič, sa stal mojim hriechom, zahambenia a poníženia! 
Tvoja krv stále tečie kvôli veľkej strate! Krok za krokom, keď si šiel na 
môj kríž, ponižovaný si bol cestou na Golgotu, naplnený plnosťou mojich 
hriechou - Vôla Tvojho Otca bola dana! Ty si vzal moje rucho, nasiaknute 
hriechom očistene v Tvojej krvi rídze som získal! Znalosť Tvojho utrpenia
jasnejšie vidím. Umčenim, moja láska k Tvojim nohám siaha! Oh hlbka, 
dlažka, širka a vyška, nekonečnéj lásky obalenéj v Tvojom svetle slávy! 
Ja odivzdavam všetko Tebe môj drahy Pane, Tebe jedinemu lebo Tvoj
 život bol pre mňa obetovany! Esher Shoshannah
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Božie dieťa, naozaj vieš, kto si?
Raduj sa, že si Božia nevesta!

Modlite sa so mnou: “Drahý Pane, moje srdce patrí iba Tebe! Vezmi ma teraz a dovoľ mi byť  Tvojou 
nevestou, ktorá ti prinesie veľkú radosť. Zapríčin nech každy deň môjho života chodim v uplenej 
blízkosti Teba, a aby som zažil Tvoju dôvernosť, ktorá ma navždy premeni na Tvoj požehnaný obraz .”

Veď horlím za vás Božou horlivosťou. Zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú 
pannu. 2 Korinťanom 11:2

“Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a Jeho nevesta sa pripravila. A 
smela s obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Potom mi povedal: Napíš: 
Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: Tieto Božie slová sú pravdivé.” 
Zjavenie 19:7,8,9

“A prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi ranami, a povedal mi:
 „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!”. Zjavenie 21:9

“Lebo manželom ti bude tvoj stvoriteľ, Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme 
sa nazýva.” Izaiáš 54:5

“S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom 
spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.” Izaiáš 61:10

Vitajte nevesta Kristova, na veľmi špeciálnej oddanej študie, ktorá priblíži tvoje srdce k tvojmu milovanému 
Pánovi tak, ako nikdy predtým. Táto kniha sa má čítať, ako nahle ťa Duch Svätý sprevádza aby si si sadla na 
chvíľu so svojim Manžel, Pánom Ježišom Kristom.

Občas sa ocitneš tak dotkuta vo svojom duchu, že budeš musieť dať tuto zbožnu knihu na bok a sedieť tichosti v
Jeho prítomnosti, bez akýchkoľvek slov okrem lásky tvojho srdca prúdiaceho do Jeho.

Ak chceš získať skutočný pohľad na toto srdce nevesty, obráť stranu na kapitolu 8:6, kde ju Ženích požiada, aby 
Mu dala veľmi zvláštny dar. On hovorí: “Na srdce si ma pritlač jak prsteň, sťa pečať na svoju ruku...” So srdcom, 
ktoré preteká s láskou k Nemu, s radosťou poslúchla, pretože vie, že Mu to urobi najväčšiu radosť!
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Nové tajomstvo, ktoré treba vyriešiť !

Nech tvoj Duch Svätý ťa prinesie do takého istého 
životného obdobia, v ktorom sa tvoje srdce už 
nikdy nevráti späť!

?

Počúvaj, drahá nevesta Pána Ježiša, v nasledujúcich slovách, ktoré ti hovorí, počas toho ako sa hlboko pozerá do 
očí tvojej duše a hovoriť s ohromnou láskou a radosťou:

S veľkou túžbou v Jeho srdci, Ježiš si želá, aby si Ho nepoznala 
len ako Spasiteľa, ale ako svojho Ženícha! Ty si Jeho večná radosť!
On napísal túto úžasnú duchovnú pieseň, aby si ti odhalila 
najhlbšie myšlienky Jeho srdca. Prečo? Aby si bola 
schopna rásť hlbšie v plnosti Jeho lásky! A spoznať Ho takým
spôsobom o akom si nesnívala. On chce aby si Ho mala stále
na mysli, tím tvoja láska k Nemu bude rásť omnoho silnejšie
a nie len to, ale tvoja viera sa upevný a nič ťa nezlomi.

Zváž, čo nevesta vyhlasuje o svojom Ženícha v 2:16 Môj milý je môj a ja som Jeho, On sa 
pasie medzi  ľaliami ( nevestami)." 

Porovnaj to s vyššie uvedenými slovami vyhlásuje v 6:3 “Ja patrim svojmu milemu a môj 
mila saze mňe, On sa pasie medzi  ľaliami ( nevestami).”

Čo jej spôsobilo, že zvrátila prvé vyhlásenie? Rozdiel povedie jej život do de�nujúceho
momentu intimity a služieb, ktoré nikdy predtým nezažila. Tento najsilnejší duchovný 
moment sa koná v 7:11, kde hlása:

A ty budeš rovnako požiadaná od svojho duchovneho Ženícha, keď sa dostaneš do ôsmej 
kapitoly.

Uchvátila si Moje srdce, sestra Moja, snúbenica, očarila si Moje srdce jediným pohľadom  svojich očí,  jednou 
retiazskov  svojho náhrdelníka. Pieseň 4:9

Aká je sladká tvoja láska, sestrička moja, snúbenica! Príjemnejšia je tvoja láska nad víno. 
A vôňa tvojich mastičiek je nado všetky voňavky. Pieseň 4:10

Krásna si, priateľka moja, ako Tirza, sťa Jeruzalem spanilá, strašná jak vojsko so  vstýčenými  zástavami. Odvráť 
svoje oči odo Mňa, lebo Ma premohli...”  
Pieseň 6:4,5

 “Ja som svojho milého, a jeho túžba sa nesie ku mne.”
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Pieseň Šalamúna: Dobre známa veriacim ktory svedčili
“C. H. SPURGEON (Veľký kazateľ z 19. storočia) Na Pieseň povedal: “Pravý veriaci, ktorý žil blízko svojho Majstra 
(Pána), bude považovať túto knihu za omšu, a nie len za zlato, pretože celé Božie Slovo, je ako množstvo diamantov s 
ligotom a jasom; A všetko, čo dokážete pochopiť, je že ju nemožno porovnávať lebo je bezkonkurenčne neporovnateľna. 
Ak by som uprednostnil jednu knihu nad inou, radšej by som uprednostnil niektoré Biblické knihy o učeniach, niektoré 
pre skúsenosti, niektoré pre príklad niektoré pre nauky. Dovoľte mi však uprednostniť túto knihu pred všetkými 
ostatnými, predovšetkým pre priateľstvo a spoločenstvo. ( Môj dôraz)  Keď je kresťan najbližšie k nebu, toto je kniha, 
ktorú si vezme so sebou.” (Z knihy “Najsvätejšie miesto ”- publikácie Kresťanske sústredenie) Christian Focus Publications

A keď chcem Pánovi povedať, ako veľmi Ho zbožňujem, používam jazyk Pieseň z piesni (Veľpieseň). Táto krásna kniha 
z Biblie je viac ako len báseň lásky; Je to obraz milostného vzťahu medzi Ženíchom a Jeho nevestou. Zo svojho srdca
povedzte Ježišovi, že je ten najlepší z desiatich tisíc. Chváľte Ho za to, že je v celej Svojej podstate (uplnosty) čarokrásny. 
Nech vie, že Jeho láska je lepšia ako víno. Ty si lúčny kvietok (rúža) na saronských rovinách, ľalia v údoliach. 
(“Diamanty v prachu” - vydavatelia Zondervan) (From “Women’s Devotional Bible” and “Diamonds in the 
Dust” – Zondervan Publishers)

CHARLES FINNEY:(Veľký stúpenec evanielickej cirkvi 
z 19. storočia) zdieľa svoje srdce:

V momente, keď Charles G. Finney (1792-1875) vstúpil do moci tohto milostného vzťahu s Kristom povedal, “...Celé 
Písmo sa zdalo byť obalene ohňivim svetlom a nielen svetlom, ale zdalo sa, že Božie Slovo je inštinktom samotného 
Božieho života... V tom čase sa zdalo, že moja duša bola spútaná s Kristom, v tom zmysle, že som nikdy predtým nemal 
nejakú myšlienku ani len predstavu o tom. No jazyk Piesne Šalamúna bol pre mňa rovnako prirodzený ako môj dych. 
Myslel som, že môžem dobre pochopiť stav jeho mysle, v ktorom bol, keď písal túto skladbu. Nielenže som mal všetku 
sviežosť svojej prvej lásky, ale nekonečný pristúp k nej. V skutočnosti ma Pán pozdvihol oveľa viac ako čokoľvek, čo som 
kedy zažil...” (Z knihy “Oni našli tajomstvo”) - publikácie Zondervan

HUDSON TAYLOR:(Slávny misionár 19. storoči)
Napísal úžasnu malu knihu s názvom na Šalamúnovu Pieseň  “Jednota a Spoločenstvo”, ktoré sa zaoberajú našim 
duchovným vzťahom s Kristom, Ženíchom.

JOHN GILL:(Jeden z veľkých puritánskych teológov z 18. 
storočia kázal v roku 122 and 1724 kázaní o Šalamúnovej pieseň)
“... Predmetom tejto piesne ... je Kristus, pravý Šalamún, ktorého Šalamún bol významným typom ... neporovnateľný 
slávou a excelentnosťou Jeho osoby; Jeho nevysloviteľná láska, a starostlivosť o Jeho Cirkev a ľudí i jeho obavy o ňu, 
spolu s blížiacim sa prístupom sladkej Jednoty Spoločenstva s Nim...” (Z knihy “Detajlna studia  Šalamúnovej piesne”
 - Sovereign Grace Publishers

JONI EARECKSON TADA: (Známa kresťanska spisovateľka 
z 20. storočia
“Keď sa približujem k Pánovi v modlitbe, prichádzam k Nemu rôznymi spôsobmi. Občas hovorím s Ním ako s mojim 
starším bratom, ktorým JE. Ak som pod duchovným útokom, idem k Nemu v modlitbe ako ku Kapitánovi mojej duše. 
On je môj Priateľ, keď si chcem vyliať svoje srdce. Dokonca mám jednoduchých priateľov, ktorý sa pozeraju na Pána ako
svojho manžela, ako sa hovorí v Izaiášovi 54: 5. V poslednej dobe som si tešila zo vzťahu s mojim Spasiteľom ako 
milovníkom mojej duše.
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1.

Srdce Jeho milostnej piesne

Túžba po intimite (dôkladnom poznani): 1:1 - 2:7

 Hĺbka Jeho sily a Túžby: 2:8 - 2:152.

 Rozhodnutie pre seba: 2:16 - 3:53.

Sen o Jeho Sile a Moci: 3:6 - 114.

Zistenie úplnej akceptácie: 4:1 - 5:15.

 Nebezpečenstvo Váhania, keď ju volá: 5:2 - 5:6a6.

 Zúfalstvo a Depresia Osamelosti: 5:6b - 87.

Pritiahnutie jej srdca späť k Nemu: 5:9 - 6:38.

 Rozkoš Jeho srdca a Odhalenie:6:4 - 7:99.

Zomieranie v seba (vlastnej osobnosti): 7:1010.

Oddaný život: 7:11 - 8:1411.
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Drahy Esher,
Niet pochýb o tom, keď som začala čítať túto zbožnu oddanosť, o ktorej som vedela, že si ju ty sam nenapísal, 
Duch Svätý hýbal tvojim perom. Je to jasne že to je Pánovo konanie.

Drahy Esher,
Duch Svätý (po Hebrejsky Ruach HaKodesh) hovoril opäť mojmu srdcu skrze túto Pieseň piesní komentárov; 
Keď sa mi zjavil Pán Ježiš, Svätým Duchom ako Ženích,“ktorý je celkom nádherny.” Ja som sa práve zamiloval
znova do Neho ako do moje “prvej lásky”, ktorá viedla k hlbšiemu uctievaniu a obnovenej “radosti z mojej spásy.” 
Živé zobrazenie “ukrižovaného života” vo štvrtej kapitole ma priviedlo k väčšej túžbe po svätosti a víťazstve nad 
hriechom; “Urobí toto radosť môjmu milovanemu ?” “ Umiestni Svoju klincom zjazvenú ruku pred všetko.” Nie len 
vznešené myšlienky, ale praktická prítomnosť, moci a lásky k Bohu ma naplní “chcem to” aby som len Jemu
jedinemu robil radosť, aby som sa stále viac a viac prispôsoboval Jeho obrazu. Odovzdanie je obrazom celej tejto 
oddanosti. “Odovzdaný život” ma úplne zmenil: Duch Svätý mi dal novú lásku z Jeho Slova, pre modlitbu, 
chválu a bohoslužbu a novú túžbu po Jeho prítomnosti a spoločenstve. Boh dostáva všetku slávu.Tvoj brat v 
Mesiášovi Ježišovi, Denis

Drahy Esher,
Chcem ty dať aktualizáciu:Môj život sa úplne zmenil. Veľa ľudí, ktorích poznam sa ma pýta, čo sa deje v mojom 
živote. Povedala som im, že som sa znova zamilovala do Ježiša. Toto poznanie mení život ľudí. Ja ti chcem podať 
správy že, už 5 ľudí, ktorých som poznala, čítajú túto zbožnu oddanosť. Moja dcéra ma vlastne požiadala o 
osobnu kópiu len pre seba, a to má len 12 rokov.” My sme tak nadšene.” Jenne! ( Jana)

Drahy brat Esher,
Dovoľ mi, prosím, povedať, že keď meditujem nad knihou tejto zbožnej oddanosti, je to On, nádherny (Yeshua) 
Ježiš ktory hovorí do môjho srdca, v nich som nepočula žiaden ľudský hlas (to neny ľudský hlas čo počujem any 
výplot moje fantázie je to Yeshua). Ty si Ho dvíhol do takej výšky, že On je všetko, čo vidím! Ty si vyprázdnil 
sám seba. On hovorí priamo do môjho srdcu, bez strojčeka, bez cesty, ale jednoducho po priamej linke. Ja nie 
som spisovateľ a nemám dostatočnu slovnu zásobu na to, aby som opísala, čo zažívam. Chcem ty len poďakovať, 
Ďakujem, Ďakujem, Ďakujem !!!! Všetka moja láska k tebe v Mesiášovi Ježišovi !!! Grace

Svedectvá od tých, ktorí boli požehnaní
Tieto sú vzorom 14 strán svedectva, ktoré vám dávajú 
predstavu o tom, ako sa život skutočne mení pre čítani tejto
zbožnej knihy.
Od misionára z Libérie
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Najdrahší brat Esher,
Som ohromený veľkou štúdiou Šalamúnovej piesne, ktorú si mi tak milostivo poslal  zadarmo. Ja 
naozaj nemôžem nájsť slová, aby som ty povedal, ako ma to ovplyvnilo. Načasovanie Pána, ktoré mi 
prinieslo túto štúdiu, bolo absolútnou dokonalosťou. Ja som na polceste a to som začal v polovici Septembra. Ja
jednoducho nechcem, aby to neskončilo! Táto náboženska kniha  Šalamúnovej piese je najintenzívnejšou a životom 
meniacou štúdiou. Veľa lásky a požehnania tebe môj brat v Kristovi! Stacy

Drahy brat Esher,
Ja nemôžem skutočne povedať slovami, čo Pán urobil mojej zlomenej, zranenej duše prostredníctvom tohto 
mocného,   drahocenného,   zbožného príbehu, ktorý náš  Ženích napísal cez Svojho Ducha skrze teba. Ja zúfalo 
potrebujem čeliť mojej extrémnej minulosti plnej bolesti. Ja som zúfalo potrebovala uzdravenie, pretože moji 
rodičia ma opustili, sexuálne zneužívanie, odmietanie a oveľa viac !!! Ja som našla Súcitného a Milujúci 
Nebeského Otca. On ma priviedol k odozdanej Piesni Šalamúna, a neustále hovoril so mnou takmer v každom 
riadku. Len niekoľko dní, bolo takých keď som čítala bez slz. Ja ju čítam znova a je to, akoby som ju čítala po 
prvýkrát. Boh to opäť použil, aby nám všetkým ukázal ešte viac Svoje srdce a stav toho nášho. Boli to naše 
priame a pozitívne skúsenosti s oddanou knihou, ktoré nás priviedli k získaniu oddanosti na rukách iných ľudí. 
Boh vykonal úžasnú a mocnú prácu prostredníctvom oddovzdanosti. Sláva Menu nášho nádherného Ženícha, 
Pána Ježiša Krista, Ktory nie lenže nás odvráti od týchto hrozných vecí, ktoré tak dlho prenasledovali moje srdce, 
ale vyslobodil ma a dal do náručia môjho Ženícha. On ma duchovne pritiahol k Sebe a položil Svoju ľavú ruku pod 
moju hlavu, aby Svojou mysľou ovládal svoje myšlienky a objímal ma Svojou pravou rukou tím že ju dal okolo mňa, 
čím mi dáva Svoju silu v láskyplnej láske v mojej slabosti !. (Pieseň 2:6, “Pod mojou hlavou jeho ľavica a
 jeho pravica ma ľúbo privíňa.”) Ďakujem Ty Pane, Betty

Drahy Esher, (zo Slovenska)
Nedávno som začala čítať kapitoly PŠ, ktoré som stiahola z Tvojej web-stránky. V minulom roku (2014) sa môj 
život začal meniť do ineho smeru, ako som predtým žila. Pán mi ukázal novú cestu, ktorú som sa pokúsila 
nasledovať. Ja som nerozumela zmyslu tejto cesty, pokým som nezačala čítať kapitoly Piesne Šalamúna. Počas 
toho ako som ich čítala prišla som na stránky 81-83 kde som nedokázala udržať svoje slzi. Dalo mi to novú 
víziu,víziu ktorú som predtým nepoznala. Esher ja som tak šťastna, že som našla tvoju webovu stránku, a to 
poznanie že môžem mať tajné miesto s Pánom ktore dá mojmu srdcu mier tim  že Ho budem stále viac počúvať. 
Ja som naozaj vďačná za to, čo tvoja zbožna kniha urobila v mojom živote. Ja som naozaj ráda, že ma úplne 
pozná. Som veľmi ráda, že s radosťou môžem čítať stranky Piesne Šalamúna. Táto zbožna kniha mi dokonca 
spôsobuje že sa cítim bližšie k Bohu ako kedykoľvek predtím. Boh ti žehnaj, ďakujem ty Esher, Daniella
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Modlite sa so mnou: “Drahý Abba Otec, spôsob aby moje duchovné oči, pozorovali činy srdca tejto 
vzácnej slečny. Nech moje srdce Ťa na toľko teši, ako jej srdce Ťa tešilo toľko rokov dozadu. Otvor mi 
oči, aby som pozoroval divy Tvojho zákona” Žalmy 119:18, V Ježišovom drahocennom mene, Amen 

Shalom ( mier s tebou) Esher - v mene milovaného...
Tvoja pieseň o Šalamúnovej oddanosti ovplyvnila môj život, tak hlboko že to nedádažem dostatočne povedať. 
Ďakujem ty za to, že si venoval roky času s Nim a dal si to na papier, aby tí z nás, ktorí sa túžia hlbšie pozerať do 
Jeho srdca, mali prístup k zjaveniu, ktoré ty On dal a zmenil nás! Aleluja! Esher, moje meno je Branda a skrze 
PŠ, moja chvôdza s Ním bola premenená a pokračuje. Žiadna iná kniha ma neovplyvnila takým spôsobom, 
akým má ovplivnil tento dar. Veľmi ty ďakujem drahy brat a nech ťa Pán môže stále viac požehnať v skutočnosti
 Jeho neochvejnej lásky, Shalom v Yeshua (Ježiš)

“Nikdy nezabudnite na túto Slečnu!” Slečnu, ktorá v Novom zákone hovorila len dvanástimi slovami! Kto je táto 
veľmi dôležitá, tajomná slečna? Je to Mária z Betanie. Zakaždým, keď sa objavuje v Božom slove, je pri nohách 
Ježiša. Najprv počúvala Jeho Slovo; po druhe, ona bola svedkom v jej bedy (Zármutku); Po tretie, v tichosti 
vyliala na Neho svoje uctievanie. Aká dôležitá je ona? Tak dôležita, že nám Ježiš nariadil, aby sme o nej hovorili 
všade, kde sa hlásalo evanjelium! Ježiš to jednoznačne vyhlásil v Marekovi 14:9, “Veru, hovorím vám: 
Kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo 
urobila.” Čo robí Máriu z Betánie tak zvláštnu, tak významnu pre Pána, že trvá na tom, že musí byť spomenutá 
všade tam, kde je kázané Jeho evanjelium? Ona je nesmierne dôležita, aby sme sa naučili, čo je skutočne 
zasvätený, odovzdaný duchovný život! Naozaj chceš vedieť, čo poteší Pána ? Uč sa od tejto ženi!

Prečítaj si prosím Lukáša 10:38-42. Marta túži urobiť niečo veľmi dobré. Ona pozýva Ježiša do svojho domu, 
aby Mu pripravila jedlo. Marta chce, aby sa Ježiš cítil špecialne. No bolo to však podľa jej vlastných podmienok. 
Nič ju nezastavilo v jej plánoch, ani Ježiš! Marta predstavuje zaneprázdneného veriaceho, ktorý vždy robí a 
zriedka sa pozastavi len tak, aby si ticho sadela s neoddeliteľnou pozornosťou, počúvala Pána, hovoriť 
prostredníctvom Svojho Slova do (jej/jeho) srdca. Mária pomáhala, ale rozhodla sa sednuť si k nohách Ježiša a 
počúvať Ho. Byť Mária z Betánie, je múdri výber. Pod obrovským emocionálnym tlakom si Mária vybrala medzi 
jej sestrou a Ježišom. Ona počítala s následkami (Lukáš 14:26-28). Ona využila ten správny moment!

Ďalšie dodatočné svedectvá nájdete na webovej stránke

DUCHOVNÁ VÍZIA TEJTO KNIHY
Cieľ evanjelia: Ježiš si želá, aby sa každý veriaci stal Máriou z Betanie

1. Posaď sa ku noham Ježiša, aby si počula Jeho Slovo
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Mária nás učí, že je potrebné upustiť od všetkých aktivít a sedieť pri nohách Ježiša a nechať nášho ducha kŕmiť, 
utešovať a posilňovať Jeho Slovom. Tým, že zastavila všetky činnosti, Mária povedala: “Pane, Ty a Tvoje Slova 
sú oveľa dôležitejšie ako moje aktivity.”
Marta mala neohybný program. Tam malo byť jedlo a malo by sa podávať, ako plánovala. Prečo sa Marta 
neopýtala Ježiša, či chce jesť v tej chvíli? To, čo sa začalo ako úprimný, milujúci akt, sa zmenilo na emocionálnu 
nočnú moru pre celú domácnosť! Marta sa nodokázala sustrediť na samotnú úlohu. V Lukášovi 10:40 grécke 
slovo “rozptýlené” nesie myšlienku, že sme ovplivňovany v rôznych smeroch; chodiac v kruhu! Toto sloveso je 
pasívne, čo znamená, že je ovládaná okolnosťami.

Satan sa priblížil k Marte v kuchyni a našepkáva jej: “Pozri sa na všetko, čo musíš urobiť a nikto sa o to nestará!” 
V štiridsiatom (40) verši textu Grécke slovo “zanechalo” silne slovo, ktoré znamená “opustiť, oddať sa; zanechať ”! 
Zlé semená podráždenia sú zasadené do srdca Marty, ktoré sa menía na zlosť. Rozhnevaná a rozhorčená, koreň 
horkosti bol zasadený do jej srdca (Heb12:15) a pokúšal sa poškvrniť samotný čin služby, ktorý mal požehnať. 
Marta netrpezlivo očakáva, že Mária príde a pomôže jej. Ty môžeš počuť, ako si Marta myslí: “Ona ma 
nenávidí, pozrite sa na ňu, ona tam sedí s Ježišom, a tvari sa akoby som neexistovala!” Mária splnila požiadavku 
skutočného Ježišoveho učeníka, aby bola do Neho tak zamilovaná, že to vyzerá, akoby nenávidela svoju sestru 
(Luk 14:26).

Po tom, čo mala Mária zrejme nedostatok obáv, Marta na nich zúrivo prehovorila, pýtajuc sa, či Ježišovi na nej 
záleži, ona nadáva na Máriu pred Ježišom a prikazuje Mu, aby s tým urobil niečo. Kenneth Samuel Wuest preklad 
nám dáva skutočný preklad a obraz o správaní Marty v prístupe k Ježišovi. “A keď vyliala celí svoj hnev na Ježiša, 
prevzala nad sebou kontrolu a povedala Mu...” Ona je tak rozhorčená, že nemôže priamo hovoriť s Máriou. 
Marta privítala Ježiša do srdca svojho domova, ale nie do srdca svojich aktivít. Toľko ľudí víta Ježiša do svojej 
duše na spásu, ale len málo privíta Ježiša do okolností svojho života.

Prostredníctvom Marty sa Satan pokúša okrádať Máriu od prijatia vzácnej pravdy od jej Pána a okrádajúc 
Ježiša z radosti jej spoločnosti. Marta dovolila nepriateľovi priniesť do domácnosti napätie, nahnevanú, 
negatívnu, nenávistne nabitú atmosféru. Slovo “ustarostený” alebo “obťažovaný”, je ďalším veľmi silným 
gréckym slovom ktoré Pán používa a znamená: “rušiť, prepnúť do hnevu, urobiť rozruch, robiť hluk alebo rušenie, 
no najmä hluk, ktorý spôsobi mrtvim nariekať.”

Čo sa môžeme naučiť od Márie? Ona sedí potichu a nereaguje. Od nej nedošla žiadna zúrivá reakcia! Ona bola 
úplne zameraná na svojho Pána. Mária dovolila Ježišovi, aby sa postaral o túto nestabilnú situáciu. Ježiš povedal,
 že ...“Mária si vybrala tú dobrú časť, ktorá od nej nebude odňatá.” To čo Mária prijala pri nohách Ježiša 
(Lukáš 10) jej dá silu, keď jej brat tragicky zomrie (Ján 11). Keď smrť príde k Lazarovi, Marta bude rozdrvená, 
ale Mária bude utešená.

Marta slúžila sama Mária bola v samotnom Pánovi. Máriino srdce je zhrnuté v týchto slovách Pán je môj údel, 
vraví moja duša...” (Náreky 3:24) Obetovanie času pre Ježiša samotného nám otvára vzácne zjavenie z
Božieho Slova. Drahocenný Jeho srdca to je veľmi skutočný čin lásky!
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