
1           Pastor Chris 

     Účastníci na Jeho tele a krvi 

 „...obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a 

ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ (2.Peter 1:4). 

 Keď si sa znovuzrodil, nielenže je tvojím právom brať Večeru Pánovu, je to tiež nutné. Ako 

kresťania musíme brať Večeru Pánovu, pretože takto máme účasť na tele a krvi Kristovej: „Či kalich 

dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je 

spoločenstvom tela Kristovho? (1.Korintským 10:16). 

 Uvedený verš nám dáva poznať, že kalich dobrorečenia (požehnania) je v skutočnosti 

spoločenstvom krvi Kristovej. To nás privádza do jednoty s Kristovou krvou; privádza nás to do jednoty 

s Duchom. A rovnako podobne chlieb, ktorý lámeme, je spoločenstvom s telom Kristovým. To znamená, 

že sme účastníkmi na tele a krvi Kristovej. Sme účastníkmi Jeho božskosti. Niet divu, že Biblia hovorí, že 

máme účasť na božskej prirodzenosti – sme spojení s božstvom (2.Peter 1:4). 

 Sme jedno s Pánom. To znamená, že Jeho víťazstvo je naše víťazstvo; Jeho schopnosti sú našimi 

schopnosťami. Niet divu, že apoštol Pavol vyhlasuje, že sme dostatoční v Jeho dostatočnosti: „Niežeby sme 

boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha“ (2.Korintským 3:5). 

Inými slovami teraz, keď si v Kristovi, neexistuje v tebe žiadna neschopnosť niečo splniť. Bol si 

prenesený do života nekončiacich víťazstiev. Vždy, keď berieš Večeru Pánovu, buď si vedomý tvojej 

jednoty s Pánom. 

 Možno sa pýtaš: „A čo kresťan, ktorý zhrešil, môže mať účasť na večeri Pánovej?“ Samozrejme 

áno. Mal by hneď urobiť pokánie zo svojho hriechu a neminúť príležitosť mať účasť na večeri Pánovej, 

pretože Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov. Boh žiada len to, aby nikto nebral večeru Pánovu 

nehodným spôsobom; nepovedal: „Neprijímaj vtedy, keď si zhrešil.“ Povedal: „...ktokoľvek by nehodne jedol 

chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej (1.Korintským 11:27). Vysvetlíme si, čo to 

znamená, v nasledujúcom texte. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil novým stvorením, takže som účastníkom božského života 

v Kristovi. Som Ti navždy vďačný za jednotu s Tebou a za krv Ježiša, ktorá bola vyliata, aby ma očistila zo všetkej 

nespravodlivosti a Jeho telo, ktoré bolo zlomené, aby som mal život, radosť a pokoj, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 26:26-28;   1.Tesalonickým 5:5 

1-ročný plán:   Ján 16:17-33;   1.Kronická 7-8 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:1-10;   Príslovia 28 



2           Pastor Chris 

     Neovládaný hriechom 

 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje 

údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy 

vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti (Rimanom 6:12-13). 

 V liste Rimanom 6:6 píše apoštol Pavol vedený Duchom: „...vediac, že náš starý človek spolu s Ním 

bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu.“ Rozšírený preklad Biblie to 

hovorí jasnejšie: „Vieme, že naše staré (neobnovené) ja bolo pribité na kríž s Ním, aby (naše) telo (ktoré je 

nástrojom) hriechu bolo urobené pre hriech neúčinným a neaktívnym, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu.“ 

Vieme (určite), že náš starý človek (stará hriešna prirodzenosť) bola ukrižovaná s Kristom a telo stratilo 

svoju moc ovládať nás, aby sme robili zlé. To znamená, že náš duch má moc ovládať naše telo 

spravodlivosťou. 

 Keď Adam padol v záhrade Eden, človek sa stal závislým na svojich zmysloch, a tak sa stal 

ovládaný telom. Preto sa prirodzený človek nazýva telesným, to znamená, že je ovládaný túžbami 

a chuťami tela. Ak sa nejako cíti, tak podľa toho hovorí a koná; jeho život je založený na tom, čo mu 

povedia jeho zmysly. Napríklad ak cíti horúčkovitosť vo svojom tele, tak povie: „Mám horúčku.“ Biblia 

hovorí, že tí, ktorí žijú podľa toho, čo im hovoria ich zmysly, nemôžu sa ľúbiť Bohu (Rimanom 8:8). 

 My, ako Božie deti, však chodíme Duchom. Sme nadradení hriechu a satanovi a nie sme 

podriadení tomu, čo hovorí telo; Rimanom 6:11 hovorí: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v 

Kristovi Ježišovi.“ To znamená, že by si sa mal považovať za slobodného od hriechu, pretože ten, kto je 

mŕtvy, je slobodný od hriechu: „...Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť. Lebo vieme, že 

Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje nad Ním“ (Rimanom 6:7-9). Niet divu, že 

Biblia hovorí, že hriech nebude mať nad tebou vládu (Rimanom 6:14). 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš prirodzenosť spravodlivosti, ktorá ma uschopňuje, aby som žil 

víťazne a uplatňoval autoritu nad satanom, hriechom a telom! Ďakujem Ti za život, ktorý si mi dal – život, ktorý je 

podriadený len Tvojmu Slovu a Tvojmu Duchu a odovzdaný, aby naplnil Tvoju dokonalú vôľu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:2;   Galatským 5:24 

1-ročný plán:   Ján 17;   1.Kronická 9-10 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:11-19;   Príslovia 29 
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    Kresťan: výsledok Jeho vzkriesenia 

 Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou 

Otcovou, aj my sme chodili v novote života (Rimanom 6:4). 

 Ak by sa záležitosť spasenia týkala len spasenia od hriechu, nebolo by potrebné, aby Ježiš vstal 

z mŕtvych. Jeho smrť na kríži by bola dostatočná; zaplatila by za všetky naše hriechy a zabezpečila úplné 

zmierenie. Avšak toto je vykúpenie, ale nie kresťanstvo! 

 Vykúpenie znamená zachrániť niekoho zaplatením ceny. Takže keď Ježiš zomrel, zaplatil cenu za 

vykúpenie človeka svojím vlastným životom; urobil to pre celé ľudstvo; nie pre kresťanov. Kresťan nie je 

človek, za ktorého zomrel Kristus. Pozrime sa na to týmto spôsobom: keď Ježiš visel na kríži, v mysli 

Boha bolo, že my všetci tam visíme tiež (v Ňom), lebo On bol naším zástupcom, reprezentoval tam nás. 

Keď zakričal: „Je dokonané“ a vypustil ducha, my sme zomreli v Ňom. 

 A teraz: tu je tá veľká vec, ktorú satan nevidel, že prichádza a anjeli sa tomu stále čudujú a snažia 

sa to preskúmať: kresťanstvo začína nie vtedy, keď Ježiš zomrel, ale vtedy, keď Ježiš vstal z mŕtvych; pri 

vzkriesení. Vzkriesenie Ježiša Krista nám dáva niečo ďaleko viac ako vykúpenie; uvádza nás do novoty 

života. My sme boli vzkriesení spolu s Kristom (Efezským 2:6). 

  Rimanom 10:9 hovorí: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, 

budeš spasený.“ To nám dáva vedieť, že spasenie prichádza tým, že uveríme vo vzkriesenie Pána Ježiša 

Krista a následne vyznáme Jeho panstvo. Takže aká je odpoveď na otázku: „Kto je kresťan?“ Kresťan je 

(okrem iného) ten, kto sa stotožňuje so vzkrieseným Kristom. Kresťan nemá minulosť, lebo Biblia hovorí 

v 2.Korintským 5:17: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“, 

čo znamená, že je novým druhom bytosti, ktorá nikdy predtým neexistovala. 

 Niet divu, že Jakub vyhlasuje: „Zo svojej (Božej) vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi 

prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). Byť znovuzrodený preto znamená, že nie si „vykúpený“; si plodom, 

výsledkom Kristovho vykupiteľského diela. Vykúpenie bolo dokončené v Jeho smrti, ale kresťanstvo 

prišlo zo vzkriesenia. Halleluja! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil jedno s Kristom, som nové stvorenie a chodím v novote 

života, vedomý si toho, že som bol vzkriesený spolu s Kristom a som navždy posadený spolu s Ním na mieste 

víťazstva, autority a vlády, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:17;   Galatským 2:20 

1-ročný plán:   Ján 18:1-27;   1.Kronická 11-13 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:20-28;   Príslovia 30 



4           Pastor Chris 

     Spasenie je mimo dobrých skutkov 

 „...Lebo je to zdarma milosťou (Božou nezaslúženou priazňou), že ste spasení (oslobodení od súdu a urobení 

účastníkmi Kristovho spasenia) cez (vašu) vieru. A toto (spasenie) nie je z vás ( z vášho vlastného konania, neprišlo 

cez vaše vlastné snaženie), ale je to dar od Boha; nie kvôli skutkom (nie naplnením požiadaviek zákona), aby sa 

človek nechválil. (Nie je to výsledok niečoho, čo niekto môže urobiť, aby sa tým nikto nemohol chváliť, alebo sám seba 

za to oslavovať“ (Efezským 2:8-9 rozšírený angl. preklad). 

 Keď niekedy povieme ľuďom: „Musíte sa znovuzrodiť“, opýtajú sa: „Prečo?“, pretože necítia 

potrebu urobiť to. Zvyknú hovoriť: "Napokon som dobrý človek a nerobím nič zlé; a v skutočnosti 

podporujem prácu cirkvi“, lebo sa spoliehajú na svoju dobrotu, alebo „samospravodlivosť“. Avšak prijať 

spasenie je oveľa viac, ako len stať sa dobrým človekom. Nezáleží na tom, že si „najpríjemnejšia“ osoba 

v okolí, nemôžeš sa spoliehať na svoje dobré skutky, že ťa zachránia. 

 V desiatej kapitole Skutkov nám Biblia hovorí o rímskom stotníkovi Kornéliovi. Všimni si jeho 

kvality, ako to opisuje Lukáš: „...nábožný a bohabojný s celým svojím domom, ktorý dával ľudu štedré almužny a 

ustavične sa modlieval k Bohu“ (Skutky 10:2). Takže dokonca aj nekresťania môžu podporovať dielo 

evanjelia, ale to samotné ho nemohlo spasiť. Jednako potreboval počuť evanjelium a mať osobnú vieru 

v Ježiša Krista a vyznať Jeho panstvo, aby prijal spasenie. 

 Akokoľvek bol Kornélius „zbožný“ a „dobrý“, anjel mu povedal, aby poslal po Petra, ktorý mu 

povie slová, ktorými by mohol byť spasený. Toto je jasný dôkaz toho, že spasenie nie je z dobrých 

skutkov. Peter kázal Kornéliovi a jeho domu posolstvo spasenia (Skutky 10:43) a boli slávne spasení. 

 Ján 1:12 nám hovorí: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ 

Grécke slovo preložené ako „prijali“ je „lambano“ a to znamená zmocniť sa, uchopiť niečo, alebo 

nárokovať si pre seba. Je to celkom odlišné od iného gréckeho slova „dechomai“, ktoré sa tiež prekladá 

ako „prijať". Znamená to „mať niečo, čo ti je ponúknuté“. Pri prijímaní spasenia nečakáš; chopíš sa toho 

a urobíš to svojím (lambano). 

 Potom, čo si prijal Kristovo spasenie a uznal si Ho ako svojho Pána, nasledujúci logický krok je to, 

že Mu vedome vydáš samého seba (svojho ducha, dušu a telo). Toto je tajomstvo, ako žiť pre Pána a 

slúžiť Mu takým spôsobom, ako to On chce. 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, znovu upevňujem moje presvedčenie, že spasenie nie je z dobrých skutkov, ale len v mene 

Ježiš. Pretože to viem, moje srdce je pohnuté, aby som kázal evanjelium v prejavovaní moci a Ducha a privádzal 

mnohých k spaseniu a poznaniu Tvojej večnej lásky, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 1:16;   1.Timoteovi 2:5-6 

1-ročný plán:   Ján 18:28-19:16;   1.Kronická 14-16 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:29-39;   Príslovia 31 
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     Plodný vo všetkom 

 ...aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v 

poznaní Boha (Kolosenským 1:10). 

 Toto je Božia túžba pre teba: chce, aby si žil príkladný život, tak plodný v každom dobrom 

skutku, že iní budú svedčiť o Božej dobrote v tvojom živote. Slovo v Žalme 1:1-3 hovorí: „Blahoslavený 

muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov , na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone 

Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom - nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo 

načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Toto je Božie svedectvo o tebe a je podobné 

tomu, čo povedal Ježiš v Jánovi 15:5: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten 

prináša veľa ovocia...“ 

 Ak už teraz prekypuješ chválou, keď si si to prečítal, potom počkaj, kým si neprečítaš šestnásty 

verš! Hovorí sa tu: „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...“ Pán Ježiš je vínny kmeň a my sme letorasty. To znamená, že sme Jeho 

pokračovaním, Jeho slávou a krásou. Sláva akejkoľvek rastliny je v jej konároch, pretože to je časť, ktorá 

nesie ovocie. Ak  je Ježiš vínny kmeň a my sme letorasty, to znamená, že Jeho sláva je vidieť v nás; Jeho 

plody sa zrodia z nás. 

 Toto je jedno zo znamení, že si kresťan: prinášaš ovocie a si produktívny vo všetkom! Inak tvoje 

spasenie a prítomnosť Ducha Svätého v tvojom živote vyvoláva otázku. Je to naše dedičstvo, aby sme boli 

plodní a prinášali ovocie vo všetkom. Takže nezáleží na tom, na čo si bol určený, môžeš do toho vložiť 

kvalitu a obsah tvojho ducha a tým spôsobiť, aby to, čo robíš, prosperovalo a bolo výnimočné. 

 Niekto sa môže opýtať: „Ako sa stanem plodným vo všetkom?“ Je to tým, že zväčšuješ poznanie 

Božieho Slova. Ži Slovo. Programuj svojho ducha Slovom cez meditáciu a výsledkom toho bude tvoja 

prosperita a úspech. 

      Vyznanie 

 Som plodný a produktívny vo všetkom, pretože žijem Slovo! Keď dnes meditujem o Slove, Božia sláva 

narastá v mojom živote a moje prosperovanie je zjavné, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 4:15;   2.Korintským 3:18 

1-ročný plán:   Ján 19:17-42;   1.Kronická 17-19 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:40-49;   Kazateľ 1-2 
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     „Nech nevládne hriech“ 

 Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste povoľovali jeho žiadostiam. Ani svoje 

údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu... (Rimanom 6:12-13). 

 Náš úvodný verš je veľmi poučný. Ak by som ti povedal: „Nedovoľ tomuto človeku vojsť“ 

a osoba, o ktorej by som hovoril, je fyzicky väčšia a silnejšia než ty, napríklad boxer ťažkej váhy, tak by si 

sa čudoval, o akú „ťažkú“ úlohu ťa žiadam, aby si ju uskutočnil, pretože nebudeš schopný zastaviť ho, aj 

keby si sa o to pokúšal. 

 Na druhej strane, ak by si bol ty tým tvrdým chlapíkom ťažkej váhy a mal by si inštrukcie, aby si 

nedovolil slabému, malému chlapcovi vstúpiť, tak by si sa postavil do dverí, napol hruď a povedal: 

„Takže počul si toho muža; odstúp!“ Je to preto, lebo vieš, že si väčší a silnejší ako on a príkaz je, aby si 

ho nevpustil dnu. 

 Keď to aplikujeme na náš text, tak ty si boxer ťažkej váhy,  hriech je „malý chlapec“ a Boh ťa 

splnomocnil, aby si ho zastavil v tom, aby vládol na tebou. Nikdy ťa nežiada, aby si urobil niečo, čo by 

nevedel, že nemôžeš. Ale dáva inštrukcie: „Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele tak, že by ste 

povoľovali jeho žiadostiam“ (Rimanom 6:12), pretože ti dal autoritu a schopnosť, aby si ho zastavil. 

 Nielenže ti Boh hovorí, že máš autoritu, ale zároveň ti ukazuje, ako túto autoritu používať pri 

jednaní s hriechom. Hovorí: „Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu...“ 

 Slovo „vydávať“ (hriechu) je z gréckeho slova „paristemi“ a znamená to „prezentovať“, a to v tom 

význame, ako „prezentovať“ tvoje doporučenia pri pracovnom pohovore, aby boli prečítané alebo 

„prezentovať, predstavovať“ nanovo ustanoveného vedúceho pracovníka správnej rade firmy. Je to 

odlišné od „poddania sa“ v zmysle nechať to tak, vzdať sa, alebo odstúpiť od niečoho. Naznačuje to skôr 

pocit prezentovať sa aktívne a vedome, nie hriechu ale Bohu; pripojiť sa a konať spolu s Ním, aby si žil 

správne. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, vydávam sa Ti ako živá obeť, svätá a prijateľná pre Teba, ako nástroj spravodlivosti, aby som 

nastoľoval Tvoju vôľu a zjavoval na zemi Tvoju dobrotu, milosrdenstvo a milosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:1;   Rimanom 6:19 

1-ročný plán:   Ján 20:1-18;   1.Kronická 20-22 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:50-58;   Kazateľ 3-4 
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    Naprogramovaný správnym poznaním 

 Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním 

Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (Kolosenským 1:9). 

 Slovo „poznanie“ v úvodnom verši je „Epignosis“ (grécky), čo znamená správne, úplne a presné 

poznanie. Takže byť naplnený poznaním Božej vôle znamená, že tvoj duch je naprogramovaný plným, 

správnym poznaním Jeho vôle. 

 V počítačovom jazyku znamená programovanie radu inštrukcií, ktoré môžu byť interpretované 

a vykonané počítačom. Takže Božie Slovo je rad zjavení a inštrukcií, ktoré môžu byť interpretované 

a vykonané tvojím duchom. Ak bude Slovo dostatočne vložené, vštepené do tvojho ducha, tvoj duch 

môže interpretovať a vykonávať Slovo, aby ťa voviedlo na cestu života, ktorá je v súlade s Božím plánom 

a účelom. Toto je dôvod, prečo sa treba učiť Božie Slovo; je to na to, aby tvoj duch mohol byť 

naprogramovaný  správnym poznaním, a tak sa môžeš stať všetkým tým, čo Boh pre teba určil. 

 Kolosenským 3:16 hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti...“ Keď je 

tvoj duch naprogramovaný správnym poznaním Božieho Slova, tvoja viera sa nebude v čase kríz ohýbať; 

vždy budeš víťaziť proti nepriazňam života. 

 Neustále narastaj v poznaní Božieho Slova. Staň sa tak hladným po Slove, že bez ohľadu na to, 

o akej téme si vyučovaný alebo akú študuješ, vždy to získa tvoju pozornosť a záujem. V Božom Slove 

neexistujú prázdne témy. Božie Slovo sa nikdy nevráti k Nemu prázdne, ale vyprodukuje v tvojom živote 

to, o čom hovorí. Môžeš byť na bohoslužbe a kazateľ hovorí o tom, čo ty nepovažuješ za vzrušujúcu 

tému; dávaj pozor a prijmi Slovo s vierou a poddajnosťou do svojho ducha. Tvoj duch je v tom čase 

programovaný Slovom na nasledujúce dni, takže v čase problému budeš konať v súlade so Slovom. Prídu 

dni, keď budeš potrebovať Slovo a všetko, čo musíš urobiť, je vytiahnuť ho zo zásobárne tvojho ducha. 

      Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za moc a účinnosť Tvojho Slova, ktoré vo mne produkuje to, o čom hovorí. 

Pôsobím vždy v múdrosti, poznám Tvoju dokonalú vôľu a kráčam v nej, pretože Tvoje Slovo osvecuje moju cestu pre 

slávu a úspech, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 55:10-11;   Židom 4:12 

1-ročný plán:   Ján 20:19-31;   1.Kronická 23-25 

2-ročný plán:   1.Korintským 16:1-12;   Kazateľ 5-6 



8           Pastor Chris 

     Živí Bohu cez Ježiša Krista 

 Tak súďte aj vy tiež, že ste mŕtvi hriechu, ale živí ste Bohu cez Ježiša Krista nášho Pána  (Rimanom 6:11 

angl. preklad). 

 Byť „živý Bohu“ znamená byť prebudený do Jeho reality a Jeho oblasti života; znamená to byť si 

vedomý spoločenstva s Bohom. Efezským 2:1 hovorí: „Oživil aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich 

previneniach a vo svojich hriechoch.“ Toto nie je zasľúbenie o tom, že Boh niečo urobí; On to už urobil! Si 

živý Bohu! Prehlasuj to vždy s radosťou: „Som mŕtvy hriechu, ale som živý Bohu!“ Odvtedy, čo si živý 

Bohu a On je živý pre teba, môžeš počuť a poznať Jeho hlas; môžeš poznať Jeho myšlienky, Jeho vôľu 

a kráčať v Jeho božskom určení pre tvoj život. 

 Nekresťan nie je živý Bohu; je živý hriechu a mŕtvy skutočnostiam nebeskej oblasti. Keď 

hovoríme o počúvaní Božieho hlasu, takýto človek sa čuduje, ako môže niekto tvrdiť, že všemohúci Boh 

k nemu hovorí. Áno, Boh k nám hovorí a my Ho počujeme, pretože sme živí Bohu. To je naše miesto; toto 

je naša oblasť života. Sláva Bohu! 

 Ten, kto nie je živý Bohu, je ľahko otrasený a porazený, keď čelí protivenstvám. Keď prídu 

problémy, hnevá sa a čuduje: „Kde môžem získať pomoc?“ Avšak keď si živý Bohu, On je tvojou 

pomocou. Niekto, koho poznáš, možno čelí strašne beznádejnej situácii, ako napríklad rakovinovému 

výrastku, ktorý metastázuje a ty rozmýšľaš: „Dobre, zoberieme ho do najlepšej lekárskej starostlivosti vo 

svete.“ Môžeš zavolať najlepších lekárov a veci sa nemusia zmeniť. Ale existuje lekár, ktorého môžeš 

zavolať a môžeš si byť istý, že všetko bude v poriadku. Jeho meno je Ježiš! Avšak najprv musíš byť pre 

Neho živý. 

 Keď si živý Bohu, Jeho svetlo svieti v tvojom duchu; Jeho Slovo pracuje v tebe; staneš sa živý Jeho 

spravodlivosti, múdrosti a milosti! Ak nie si znovuzrodený, tak ťa povzbudzujem, aby si dal svoje srdce 

Kristovi ešte teraz a budeš prebudený do otcovstva s Bohom. Povedz: „Nebeský Otec, vyznávam Ježiša 

Krista ako Pána môjho života. Verím, že za mňa zomrel a že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych pre moje spasenie. 

Prijímam teraz do môjho srdca večný život, v mene Ježiš. Amen.“ 

      Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za Tvoje svetlo, ktoré svieti v mojom srdci a moc Tvojho Slova, ktoré premieňa 

môj život zo slávy do slávy. Prehlasujem, že som živý Tvoje spravodlivosti, milosti a skutočnostiam Božieho 

kráľovstva, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 6:12-13 

1-ročný plán:   Ján 21;   1.Kronická 26-29 

2-ročný plán:   1.Koritským 16:12-24;   Kazateľ 7-8 



9           Pastor Chris 

     On je hodný všetkého! 

 Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si: Načo táto strata? Veď sa mohlo toto draho predať a dať 

chudobným! (Matúš 26:8-9). 

 Malachiáš 3:10 hovorí: „Prinášajte celé desiatky do pokladnice...“, čo znamená, že bez ohľadu na 

hodnotu, či je veľká alebo malá, desiatky patria Bohu. Nikdy sa neocitni v situácii, keď budeš vyjednávať 

o tom, či dať alebo nedať svoje desiatky; neplatenie desiatkov je okrádanie Boha: „Či smie podvádzať človek 

Boha, keď vy podvádzate mňa? Vy sa však spytujete: Ako Ťa podvádzame? Desiatkami a pozdvihovanými obeťami“ 

(Malachiáš 3:8). 

 Sú chvíle, keď by si mohol dať Bohu a počuješ, ako sa ťa ten ľstivý hlas pýta: „Načo taká strata?“ 

To hovorí diabol; on nemá záujem napomáhať Bohu. Neexistuje nič, čo by si kedy mohol dať Bohu, čo by 

bolo príliš veľa, alebo strata. To, na čom záleží je hodnota, akú tomu prikladáš vo svojom srdci a koľko je 

Pán pre teba hodný. 

 Niektorí rodičia sú napríklad nahnevaní na svoje deti, pretože sa rozhodli slúžiť v zbore. Hovoria 

im: „Keby si nám bol povedal, že chceš ísť robiť do cirkvi, boli by sme ťa poslali do biblickej školy a 

„nestrácali“ peniaze na štúdium na univerzite." Myslia si, že vzdelanie je príliš veľa na to, aby bolo 

použité v službe. Pravda je, že jedine tá najlepšia vec, ktorú máš, je dosť dobrá pre Pána. On je hodný 

všetkého, čo by si Mu kedy mohol dať; ba ešte viac. 

 Môžeš žiť prekypujúci, vzrušujúci a víťazný život, keď Mu budeš slúžiť celým svojím srdcom 

a urobíš Ho prvým vo všetkom vo svojom živote. Nech ťa nikto neoklame prázdnymi slovami 

a hovorením, že je to strata, keď Mu takto slúžiš. On je Pán a je hodný viac než tvoj život a všetko, čo 

máš! On ťa vlastní absolútne! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal to najlepšie, Tvojho Syna Ježiša Krista, aby ma zachránil a tiež za 

Ducha Svätého, ktorý ma vedie, posilňuje a potešuje cez Slovo, aby som naplnil Tvoju vôľu. Zaslúžiš si moje všetko 

a to najlepšie, čo Ti môžem dať; budem Ti slúžiť mojím životom teraz i navždy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:32;   Ján 3:16;   2.Samuelova 24:24 

1-ročný plán:   Skutky 1;   2.Kronická 1-4 

2-ročný plán:   2.Korintským 1:1-11;   Kazateľ 9-10 
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     Princíp spasenia 

 „...Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo 

srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie“ (Rimanom 10:9-10). 

 Tento verš nám objasňuje základný princíp spasenia. Uznanie a vyznanie Ježiša Krista ako Pána 

je Bohom ustanovený spôsob, ako prijať spasenie. Takto sa človek znovuzrodí a prijme Boží život. Mnohí 

sú dnes stále ako Nikodém, ktorý prišiel v noci k Ježišovi a spýtal sa: „Ako sa človek môže narodiť, keď je 

starý?“ (Ján 3:4). Ježiš porozumel jeho rozpakom a odpovedal: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa 

narodilo z Ducha, je duch.“ 

 Jedna vec je vedieť, že sa ľudia musia znovuzrodiť a iná vec je vedieť, ako sa znovunarodiť. Pán 

Ježiš to vysvetlil takto: „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch“ (Ján 3:6). Je to 

prirodzený fakt, že telo reprodukuje telo, ale Ježiš vzal Nikodéma na vyššiu úroveň, keď povedal, že 

Duch, ktorý je Duchom Božím, tiež reprodukuje duchov. Biblia opisuje Boha ako Otca duchov (Židom 

12:9) a každý, kto sa znovuzrodil, narodil sa z Ducha; jeho duch je znovustvorený Duchom Svätým. 

Takže ako sa niekto môže narodiť z Ducha? Ty pochádzaš z Ducha cez Slovo evanjelia – cez Božie Slovo 

(1.Peter 1:23). 

 O tomto čítame v našom úvodnom verši. Ak uveríš vo svojom srdci, že Ježiš za teba zomrel a že 

Ho Boh vzkriesil z mŕtvych cez svojho Ducha a vyznáš svojimi ústami, že je tvojím Pánom, si spasený. 

Toto Slovo spasenia, ktoré je takto prijaté do srdca, prináša večný život. Preto srdcom človek verí na 

spravodlivosť a ústami vyznáva na spasenie (Rimanom 10:10). 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju veľkú lásku ku mne a Tvoju milosť, ktorá ma obklopuje ako štít! 

Ďakujem Ti za výhody plynúce zo spasenia a za život spravodlivosti, ktorý si do mňa vložil kvôli víťaznej Kristovej 

obeti. Kráčam v realite môjho nového života v Kristovi a som si plne vedomý, že som ospravedlnený vierou a mám 

pokoj s Bohom, cez Pána Ježiša Krista. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 13:5;   2.Korintským 4:13 

1-ročný plán:   Skutky 2:1-21;   2.Kronická 5-7 

2-ročný plán:   2.Korintským 1:12-24;   Kazateľ 11-12 
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     Odlož lenivosť  

 „Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka, a hľa, všetko bolo zarastené bodľačím, 

povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie: Ešte trochu 

pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať - a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako 

ozbrojenec“ (Príslovia 24:30-34). 

 Aby si postupne robil pokrok vo svojom duchovnom živote kresťana, musíš odstrániť lenivosť. 

Leniví ľudia nielenže nie sú schopní držať tempo s Bohom, ale nie sú schopný držať tempo so životom 

samotným. Ich necitlivosť k zodpovednosti im prekáža v tom, aby robili v živote dôležitý pokrok. Všimni 

si znova naše úvodné verše; je to dôležité napomenutie odložiť lenivosť. 

 Lenivosť je viac ako len neustlať si posteľ, keď ráno vstaneš; niektorí ľudia sú veľmi leniví, aby sa 

modlili. Majú súrny problém a ani sa nad tým nezamýšľajú, aby sa za to modlili. Spomínam si na jednu 

pani, ktorá neustále hovorila, že cíti stále bolesť hlavy, ktorá jej zabraňuje v tom, aby robila mnoho vecí. 

Opýtal som sa jej: „Modlili ste sa za to?“ Samozrejme, že odpovedala: „Nie.“ Povedal som jej, aby išla 

a modlila sa za to. 

 Keď som ju o niekoľko dní videl, povedala, že bolesť stále trvá, čo naznačovalo, že sa za to 

nemodlila, ako som jej hovoril. Potom som jej povedal: „Dovoľte, aby som vám povedal toto: ak 

nejednáte s diablom, on bude jednať s vami.“ Toto vyhlásenie ňou zatriaslo. Uvedomila si, že je to 

dôležitejšie, než si myslela. 

 Ak cítiš bolesť hlavy, hovor k bolesti, aby opustila tvoju hlavu. Prevezmi autoritu nad tým. 

Nejednaj s tým ľahkovážne. Ak dáš diablovi lano, bude chcieť byť kovbojom. Nedaj mu žiadne miesto 

okolo seba. Pán Ježiš Kristus nedal diablovi žiadnu príležitosť. Nepohrával sa s  Otcovými záležitosťami, 

bral ich vážne. Nikdy nebol lenivý, aby hovoril Slovo. 

 Je nešťastím, že z lenivosti niektorí kresťania dokonca ani nevyznávajú Božie Slovo ohľadom 

seba. Majú pocit, že to môžu povedať neskôr. Neodkladaj na neskoršie, aby si vyhnal diabla zo svojho 

tela a zo svojich záležitostí. Biblia hovorí: „...ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás“ (Jakub 4:7); je to tvoja 

zodpovednosť, aby si vyhrešil diabla všade, kde zdvíha svoju škaredú hlavu. Neotáľaj. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, horlivosť za Tvoje Kráľovstvo sa stalo vo mne ohňom, ktorý nemôže byť uhasený; to spôsobuje, 

že som usilovný v prímluve a v získavaní duší. Využívam Tvoju milosť a moc, ktorá je vo mne, aby som vykonal 

všetko, čo si pre mňa dnes určil, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:11;   Príslovia 6:6;   Príslovia 13:4;   Príslovia 20:4 

1-ročný plán:   Skutky 2:22-47;   2.Kronická 8-11 

2-ročný plán:   2.Korintským 2:1-7;   Pieseň Šalamúnova 1-2 
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     Si spasený raz navždy! 

 „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena“ 

(1.Peter 1:23). 

 Pre dieťa Božie Biblia hovorí: „...Hriech totiž nebude panovať nad vami“ (Rimanom 6:14). Staré, zlé 

návyky ťa už nesmú držať, pretože si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Niektorí ľudia sa pýtajú: „Ak je 

to pravda, prečo kresťania stále zápasia s istými návykmi? Prečo stále používajú nevhodný jazyk? Je to 

tým, že nie sú „naozaj“ znovuzrodení“? 

 Prirodzene, že sú „naozaj“ znovuzrodení. Len to, že dieťa spadne, keď sa učí chodiť, ho nerobí 

menej človekom. Každý kresťan už má úplnú prirodzenosť Božiu, ale existuje proces rastu, ktorý musíme 

všetci podstúpiť. To, že si urobil niečo zlé potom, ako si sa znovuzrodil neznamená, že sa potrebuješ 

znovuzrodiť druhýkrát. Si znovuzrodený raz navždy. 

 Jednou zo satanových stratégií je držať Božie deti v zajatí vedomia hriechu; takže sú zameraní 

viac na svoje previnenia než na milosť Božiu. Biblia hovorí, že si spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi 

(2.Korintským 5:21). Tvoja spravodlivosť je spravodlivosťou Ježiša Krista; nestávaš sa viac spravodlivým, 

keď duchovne rastieš, práve tak ako sa dieťa nestane viac človekom, keď rastie. Tvoje skutky môžu stále 

byť nedokonalé, ale v očiach Boha si tak spravodlivý ako Ježiš, pretože On ti dal svoju spravodlivosť. 

Izaiáš 54:47: „...To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.“ 

 Boh chce, aby si rástol v poznaní Jeho Slova a kráčal vo svetle svojej spravodlivosti v Ňom; chce, 

aby si žil podľa toho, čo Slovo o tebe hovorí, nie podľa tvojich pocitov alebo názorov iných. Nedovoľ 

diablovi, aby ťa klamal o tvojom spasení. V deň, keď si dal svoje srdce Kristovi, aby si sa znovuzrodil, bol 

si znova stvorený raz navždy a stal si sa spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. 

     Vyznanie 

 Teraz keď som znovuzrodený, bol som prinesený do novoty života; života spravodlivosti, slávy, autority 

a moci. Žiadna situácia alebo okolnosti nemôžu vôbec zmeniť skutočnosť, že som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, 

narodený na to, aby som prejavoval dokonalosť, múdrosť a slávu božskosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 3:18;   Židom 5:9 

1-ročný plán:   Skutky 3;   2.Kronická 12-15 

2-ročný plán:   2.Korintským 2:8-17;   Pieseň Šalamúnova 3-4 
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    Daj (povedz) Slovo... a bude „veľký pokoj“! 

 A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké 

utíšenie (pokoj) (Marek 4:39). 

 Pán Ježiš žil príkladný život viery, ktorý máme napodobňovať. Jeho smelosť a absolútna vláda 

nad okolnosťami života, keď chodil po zemi, jednoducho vzbudzuje úctu. V istých prípadoch Jeho 

učeníci v bázni a obdive zvolali: „Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú (Lukáš 8:25). 

 Lukáš 8:23-24 zaznamenáva pre nás udalosť, ktorá vyvolala u učeníkov takúto reakciu: „Ako sa 

plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jazero veľká povíchrica, takže ich zalievalo a boli v nebezpečenstve. Pristúpili teda a 

zobudili Ho volajúc: Majstre, Majstre, hynieme! On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru a vlnám. I prestali a 

nastalo utíšenie.“ 

 Všimni si bližšie, čo Pán urobil: pokarhal vietor a zúriacu búrku slovami! V skutočnosti povedal: 

„...Zmĺkni, utíš sa“ (Marek 4:39) a nastal veľký pokoj. Toto nám ukazuje na to, ako Pán Ježiš vládol nad 

okolnosťami; boli to vierou naplnené slová – a takto nám ukazuje príklad, ktorý máme nasledovať. 

 Keď študuješ o Ježišovi v Písme, objavíš v Ňom seba: kto si a čo môžeš robiť. 1.Ján 4:17 hovorí: 

„...aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“ Podobne ako Pán aj ty môžeš skrotiť okolnosti vierou 

naplnenými slovami. Si kráľ (Zjavenie 1:6, Zjavenie 5:10) a králi vládnu slovami. Daj slovo a tá rakovina 

zmizne. Daj slovo a búrlivá atmosféra v tvojom dome alebo na pracovisku prestane. Daj slovo a nastane 

veľký pokoj v tvojom podnikaní. Prehlasuj víťazstvo v tvojej škole, zdraví, financiách a práci. Neustále 

prehlasuj Slovo viery a moci a pozeraj, ako tvoj život preniká zo slávy do slávy... 

     Vyznanie 

 Všetko môžem cez Krista, ktorý ma posilňuje. Vo mne žije Jeho plnosť, preto som nepremožiteľný! 

Prejavujem dnes Jeho múdrosť, spravodlivosť a dokonalosť, ktorá je vo mne. Kráčam v božskom zdraví, víťazstve, 

pokoji a prosperite, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 11:23 

1-ročný plán:   Skutky 4:1-31;   2.Kronická 16-19 

2-ročný plán:   2.Korintským 3:1-10;   Pieseň Šalamúnova 5-6 
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     Vyhľadávaj Jeho slávu 

 O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu (Rimanom 4:20). 

 Neexistuje nič, absolútne nič, čo pre teba ešte Pán neurobil. Efezským 1:3 túto pravdu zdôrazňuje: 

„Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi 

všetkým duchovným požehnaním.“ On ťa už obdaril každým požehnaním, aké si dokážeš predstaviť. 

Apoštol Peter o tom tiež svedčil v 2.Petra 1:3: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal 

svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“ 

 To znamená, že tvoj život by mal byť chválou, slávou a ďakovaním Pánovi každý deň všade 

a vždy. Keď poznáš, že ťa Pán tak požehnal, tak by si mal žiť tak, aby si Ho oslavoval vo všetkých 

veciach. Hľadaj Jeho slávu vo všetkých okolnostiach. Namiesto toho, aby si pozeral na problém, chorobu, 

bolesť alebo starosť, zvoľ si pozerať sa do Slova a konať podľa neho. Jeho sláva je tam, kde je Jeho Slovo. 

 Abrahám je v tomto ohľade dokonalým príkladom. Boh mu povedal, že cez svoju ženu Sáru 

bude mať syna, cez ktorého budú požehnané všetky národy zeme. Sára nielenže bola v tom čase 

neplodná, ale už mala menopauzu. Čo teda Abrahám urobil? To je to, čo čítame v našom úvodnom verši; 

bol pevný vo viere dávajúc Bohu slávu. 

 Abrahám mal svoju vieru pre svoj zázrak uzamknutú tým, že vyhľadával len Božiu slávu v tejto 

nepriaznivej situácii. Niet divu, dával Bohu slávu. Bohu dávaš slávu tým, že sa držíš Jeho Slova ako 

absolútnej pravdy a odmietaš dovoliť okolnostiam, aby ťa odklonili inak. 

 Ak máš napríklad problémy vo svojom fyzickom tele, možno je to niekde výrastok v tvojom tele; 

nerozprávaj o výrastku. Nesťažuj sa na bolesti. Namiesto toho sa rozhodni vidieť, že je to preč z tvojho 

tela a následkom toho začni dávať Bohu slávu. Vyznávaj svoje uzdravenie a zdravie a nie chorobu. 

Prehlasuj prosperitu, nie nedostatok. Hovor život, nie smrť. Toto je zaručený spôsob, ako vyhľadávať 

Jeho slávu vo svojom živote. 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za môj život, ktorý je dokonalým odrazom slávy v Tvojom Slove. Dnes je moja 

viera silná a živá, pretože viem, že Ten, ktorý žije vo mne je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Som úplne presvedčený, 

že Tvoje Slovo ohľadom mňa je absolútna realita. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:4;   Židom 11:1-2 

1-ročný plán:   Skutky 4:32-5:11;   2.Kronická 20-22 

2-ročný plán:   2.Korintským 3:11-18;   Pieseň Šalamúnova 7-8 



15           Pastor Chris 

     Ježiš: Náš Veľkonočný Baránok 

 „Keď druhého dňa videl (Ján) Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: Ajhľa, Baránok Boží, ktorý sníma 

hriech sveta“ (Ján 1:29). 

 Biblia nás učí, že keď jedli Baránka, tak Ježiš vzal chlieb, požehnal ho, lámal a dal svojim 

učeníkom povediac: „Vezmite, jedzte! Toto je moje telo“ (Matúš 26:26). Vzali chlieb trasúcimi rukami 

a čudovali sa: „Mávame Baránka každý rok, ale nie takto." 

 Ježiš spôsobil, že si uvedomili, že rok po roku, ako jedli Veľkonočného Baránka a nekvasený 

chlieb s bylinkami, bola to iba pripomienka na skutočného Baránka, ktorého prezentuje Kristus. Učeníci 

nerozoznali okamžite dôležitosť toho, čo Ježiš urobil v tú noc, keď pre nich lámal chlieb. Začali len vidieť 

to, čo pochopili až neskôr. Ježiš je Veľkonočný Baránok. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je Ten Baránok, 

obetovaný za nás (1.Korintským 5:7). 

 2.Mojžišova18:1-8 nám ukazuje na fakt, ako aj na dôležitosť toho, že Ježiš sa stal Veľkonočným 

Baránkom (čítaj celý odsek). Vo verši osem je nám obrazne ukázaný Ježiš a Jeho učeníci, ako jedia v tú 

noc, keď bol zradený: „Nech zjedia mäso, tej noci upečené na ohni; s nekvaseným chlebom a horkými bylinami 

nech ho jedia. To nám vysvetľuje, ako došli k nekvasenému chlebu, ktorý bol na stole - bola to súčasť 

Veľkonočnej večere. Bol to tento chlieb, čo Ježiš vzal, lámal a dával učeníkom hovoriac: „Toto je moje telo.“ 

 Učeníci nevedeli, že sám Ježiš je tým chlebom, ktorý bol obrazom zabitého baránka. On je 

„...Baránok Boží zabitý od počiatku sveta...“ (Zjavenie 13:8 angl. preklad). Ak študuješ o Pánovi Ježišovi, je 

dôležité vidieť a spojiť Jeho život aj s proroctvami, symbolmi a predobrazmi Starej Zmluvy. Učeníci 

nerozumeli, že keď lámali chlieb, bol to samotný Mesiáš v Jeho víťaznej smrti. 

     Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že som v Kristovi, bol som navždy oslobodený, aby som žil triumfálny a víťazný  

život v Kristovi. Požehnania a zasľúbenia zo Slova sú naplnené v mojom živote v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 5:7-8;   Židom 10:3-4 

1-ročný plán:   Skutky 5:12-42;   2.Kronická 23-25 

2-ročný plán:   2.Korintským 4:1-6;   Izaiáš 1 

 



16           Pastor Chris 

     Veriť srdcom 

 „...lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie“ (Rímskym 10:10). 

 „Srdce“ v našom dnešnom slove neznamená srdce ako orgán v našom tele, ktorý pumpuje krv. 

Hovorí o našom duchu, ktorý je tvoje skutočné ja. Človek je duch a má dušu. Je schopný uvažovať, lebo 

má dušu a je schopný veriť, lebo je duch. Telo má spojenie s dušou cez päť ľudských zmyslov- zrak, 

sluch, čuch, chuť a hmat. Duša nám skrze myseľ dáva intelektuálny preklad odkazov, alebo signálov 

z našich zmyslov. Jednoducho povedané, to čo je mozog pre naše telo, tak to je myseľ pre našu dušu. 

Duša nám skrze myseľ tiež dáva intelektuálny výklad posolstiev prijatých z nášho ľudského ducha. 

Avšak  človek je spojený s Bohom skrze jeho ducha a nie svojou mysľou, či svojimi zmyslami. 

 Jedine duch môže prijať duchovnú realitu a má schopnosť uveriť. Ľudský duch nie je obmedzený 

ľudskými zmyslami tak ako duša, ktorá argumentuje a často odmieta to, čomu nerozumie. Vďaka Bohu, 

že verenie je vecou ducha. Slovo Božie je určené pre tvojho ducha. Ak sa Slovo dostane do tvojho ducha, 

tak aj keď tomu tvoja duša nerozumie, ty iste uveríš. Keď uveríš, tak ďalšou potrebnou vecou je hovoriť 

to. 

 Tvoja viera prichádza pred tvojim vyznaním viery. Dávid povedal: „Veril som, preto som hovoril“ 

Nepovedal: „Hovoril som, a tak som skúšal veriť." Tvoja viera pracuje z vnútra von; a hoci veríš vo 

svojom srdci, sú to ústa, cez ktoré sa vyznáva na spasenie. 

Slovo sa dostáva do tvojho srdca skrze myseľ, lebo tá je dverami do tvojho ľudského ducha. Keď 

počúvaš Slovo, prijmi ho svojím duchom a to sa stane živou silou, ktorá spôsobí, že budeš podľa toho aj 

žiť. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem, že mi dávaš srdce, ktoré verí. Moja nádej a viera zostávajú úplne v Tvojom Slove, 

pretože je jediným istým základom a potravou pre moju existenciu. Verím, že všetko, čo Tvoje Slovo hovorí ohľadne 

mňa, je pravdivé, dôveryhodné a isté. Vkladám sa úplne do Tvojho Slova dôverujúc mu ohľadom môjho života, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 11:40;   Marek 9:23 

1-ročný plán:   Skutky 6;   2.Kronická 26-28 

2-ročný plán:   2.Korintským 4:7-18;   Izaiáš 2 



17           Pastor Chris 

     Potvrď svoje víťazstvo 

 „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať 

vôňu svojho poznania“ (2.Korintským 2:14). 

 Napriek tejto nádhernej skutočnosti zo Slova, ktoré nás uisťuje, že život kresťana sú nekonečné 

víťazstvá, niektorí stále hovoria o úzkosti a porážke. Sťažujú sa: „Myslel som si, že teraz, keď som 

kresťan, všetko bude v poriadku, ale namiesto toho akoby sa proti mne obrátilo celé peklo. Všade samé 

problémy, čo len robím zle?“ 

 Nejde ani tak o to, čo robíš zle, ale čo nerobíš správne. Musíš si uvedomiť, že zlé veci sa dejú aj 

dobrým ľuďom. Čo znamená, že ak nezostaneš pevne stáť na svojej viere, život ťa bude bičovať, hoci si 

veriaci. Časť toho, čo sme sa naučili minule je, že veríme v srdci. Avšak len uveriť Slovu nestačí. Toto je 

zvyčajne chýbajúcim článkom kresťanstva u veriacich, ktorí sú bičovaní krízami života. 

 Slovo Božie je reálne a pravdivé, ale to neznamená, že tvoje životné skúsenosti s tým budú 

automaticky zosúladené. Ty si tým, kto spôsobuje, aby to tak bolo. Toto je boj viery (1.Timoteovi 6:12). Ty 

si ten, ktorý si má podrobiť nepríjemné okolnosti alebo symptómy, ktoré ťa napádajú a spôsobovať 

zmenu! Nepriaznivé okolnosti sa nezmenia samé len preto, že veríš. A  tak rob to, čo hovorí Slovo. 

 Druhá časť Rímskym 10:10 hovorí: „...ústami vyznávame na spasenie.“ Toto je kľúč. Aby sa tvoja 

situácia zmenila, alebo aby si ochránil život nepretržitého progresu a víťazstva, musí sa to diať vierou, 

a viera volá skutočným to, čo už bolo dokončené pre teba v Kristovi. Uchop Slovo Božie a upevňuj svoje 

víťazstvo v Kristovi Ježišovi. 

      Vyznanie 

 Ježiš je Pánom môjho života, vzdelania, obchodu, financií a rodiny. Som to, čo hovorí, že som a mám to, čo 

hovorí, že mám. Som nové stvorenie, víťaz, balíkom úspechu a mám podiel na božskej prirodzenosti, lebo Slovo Božie 

vládne nad mojimi životnými okolnosťami. Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 4:13;   Židom 13:5-6 

1-ročný plán:   Skutky 7:1-53;   2.Kronická 29-30 

2-ročný plán:   2.Korintským 5:1-10;   Izaiáš 3 



18           Pastor Chris 

     Pokánie a znovuzrodenie 

 „Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. 

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; (Rímskym 10:8-9). 

 Počul som hovoriť tých, čo sa rozprávali s hriešnikmi, ktorí chceli odovzdať svoje srdce Kristovi: 

„Vyznaj všetky svoje hriechy a modli sa, aby ti Boh odpustil a budeš spasený.“ Ale to nie je biblické. 

Mnohí, čo tak hovoria, používajú ako základ 1.Jánov 1:9. Ale tento verš nie je adresovaný neveriacim, ale 

veriacim. Hovorí: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás 

od všetkej neprávosti.“ 

 Kresťan je potomkom Božím. Má v sebe život a prirodzenosť Božiu, a preto má vždy sklon robiť 

veci správne. To je dôvod, prečo ťa ako kresťana bodne v srdci, keď robíš niečo zlé. Na toto poukazuje 

Slovo, keď hovorí o pokání a vyznaní hriechov. Robiť pokánie znamená zmeniť svoju myseľ, zmeniť 

spôsob myslenia a vrátiť sa zo zlej cesty. Len kresťan  má silu robiť to. 

 Prirodzený (neznovuzrodený) človek, a to bez ohľadu na to, akokoľvek je morálne silný či 

„pobožný“, stále je hriešnik. Preto to, čo potrebuje, je znovuzrodiť sa a nie pokánie, či zmena zlého 

spôsobu života. Potrebuje úplne nový život. Hriešnik nie je niekto, kto pácha hriechy, lebo hriech nie je 

len skutok, je to prirodzenosť. Každý, kto sa narodil do tohto sveta, sa narodil s hriešnou prirodzenosťou. 

 Avšak keď sa znovuzrodíme, táto hriešna prirodzenosť je úplne nahradená Božím životom a  

prirodzenosťou. Preto výzva pre hriešnika nie je o odpustení hriechov, ale o novom živote. Je zbytočné 

hovoriť hriešnikovi, aby vyznal svoje hriechy, aby mohol byť spasený. Takto nikdy nebude spasený. To, 

čo potrebuje vyznať, je vláda Ježiša; to je vyznanie na spasenie: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci 

veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; (Rímskym 10:9). Toto vyhlásenie ho okamžite oddelí od 

večného zatratenia. Ježiš sa stane Pánom jeho života a vládne v ňom. Takýmto spôsobom si ten človek 

môže byť istý úžasným životom s Kristom, a to v súčasnosti ako aj na večnosť. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za Tvoju obrovskú lásku, ktorú si preukázal tým, že si poslal Ježiša Krista, aby 

zomrel za mňa a vložil do môjho ducha večný život. Prijal som milosť vládnuť a múdrosť pre víťazný každodenný 

život na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:12-13;   Rímskym 10:8-10 

1-ročný plán:   Skutky 7:54-8:8;   2.Kronická 31-32 

2-ročný plán:   2.Korintským 5:11-21;   Izaiáš 4 



19           Pastor Chris 

     Náhrada starého  novým  

 „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové  (2.Korintským 

5:17). 

 Existuje mylná doktrína „dvojitej prirodzenosti“, ktorej veria niektorí kresťania. Veria tomu, že 

kresťan má dve prirodzenosti. Starú a aj novú. Ak sa poddáva starej prirodzenosti, potom bude robiť zlé 

veci, ale ak sa poddá novej, tak bude robiť správne veci. Ale toto Biblia neučí. Kresťan nemá dve 

prirodzenosti. Keď si sa znovuzrodil, tak stará hriešna povaha bola nahradená Božou prirodzenosťou 

spravodlivosti. Biblia vyhlasuje v 2.Korintským 5:17: „...Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové." Niektorí 

kresťania konajúc v protiklade so Slovom zvyknú hovoriť: „Starý človek vo mne povstáva.“ Ak si 

znovuzrodený, nemáš viac „starého človeka“. Si úplne nový druh, niekto, kto predtým neexistoval. Máš 

len jednu prirodzenosť, a to je božská prirodzenosť. Tvoje telo možno vyzerá rovnako, ale každý kúsok 

tvojho ľudského života bol nahradený nadprirodzeným Božím životom. Nie si určený podliehať živlom 

tohto sveta, či vrtochom prírody; žiješ nad tým. 

 V liste Rímskym 6:6 nám apoštol Pavol ukazuje niečo pozoruhodné a mimoriadne, čo úplne 

odhalí podstatu chybného názoru o tom, že kresťania majú dve prirodzenosti. Píše: „...vediac, že náš starý 

človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu.“ Božie 

zrkadlo - Jeho Slovo - ti ukazuje tvoj skutočný obraz v Kristovi. Ukazuje nám tu, že naša stará 

prirodzenosť bola ukrižovaná spolu s Kristom; nie je ukrytá niekde hlboko v tvojom vnútri čakajúca na 

to, aby bola znova oživená. Tvoje správanie ako kresťana musí odzrkadľovať tvoju novú osobnosť 

v Kristovi Ježišovi - tvoju novú prirodzenosť, ktorá má charakter spravodlivosti. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem, že mi dávaš spravodlivosť ako dar a tým ma povzbudzuješ, aby som si bol 

vedomý tejto spravodlivosti. Som mŕtvy hriechu, ale živý Bohu, keď som si obliekol nového človeka, ktorý je 

obnovený v poznaní podľa obrazu Krista, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 10:6;   Rímskym 6:13-14 

1-ročný plán:   Skutky 8:9-40;   2.Kronická 33-24 

2-ročný plán:   2.Korintským 6:1-10;   Izaiáš 5-6 



20           Pastor Chris 

     Ber Večeru Pánovu s úctou 

 „Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej“ 

(1.Korintským 11:27). 

 Apoštol Pavol vyjadril nesúhlas s neúctivým postojom niektorých bratov v Korinte, keď sa spolu 

zišli, aby mali Večeru Pánovu. V rannej cirkvi mali veriaci niečo, čo nazývali „hody lásky“ alebo „hody 

dobročinnosti“. Apoštol Júda hovoril o takýchto hodoch (Juda 1:12) a tiež aj apoštol Peter (2. Petra 2:13). 

 Kedykoľvek sa veriaci zišli na ich hodoch lásky, tiež brali Večeru Pánovu. Počas týchto hodov 

pravdepodobne každý prišiel s jedlom, aby sa podelil s ostatnými veriacimi. Avšak niektorí z bratov 

nemali žiadne jedlo, ktoré by si mohli priniesť, zatiaľ čo iní, ktorí si doniesli vlastné jedlo, ho rýchlo zjedli 

ešte pred príchodom ostatných bratov na hody. 

 Preto ich apoštol Pavol pokarhal, povediac: „Nuž, či nemáte vlastných domov, kde by ste jedli a pili? 

Alebo či cirkev Božiu chcete znevážiť a zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám na to povedať? Pochváliť vás? Za to 

vás nechválim!“ (1. Korintským 11:22). Chcel, aby si uvedomili, že takýto vzťah pri stole Pána bol neúctivý 

a nemal by byť podporovaný. Ohľadom takéhoto nevhodného správania korintských bratov ďalej cez 

Ducha vyhlasuje: „Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi 

Pánovej“ (1. Korintským 11:27). 

 Všimni si, že Biblia nehovorí: „...ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich, súc nehodný...“ Byť 

nehodný znamená, že človek nie je toho hodný, aby jedol chlieb a pil kalich. Ale keď hovorí „nehodne“, 

odkazuje to na vzťah, postoj; spôsob, akým berieš Večeru Pánovu. Je to niečo, čo musí byť robené s úctou. 

 Dnes existujú ľudia, ktorí sa tak ponáhľajú ísť domov počas toho, ako sa slúži Večerou Pánovou, 

že si neoddelia čas na to, aby si uvedomili a meditovali o moci a dôležitosti tela a krvi Pánovej. To je 

celkom neúctivé. Neprijímaj Večeru Pánovu s takýmto polovičným srdcom a neúctivým postojom, alebo 

neber ju naľahko. Rozpoznaj jej večný význam a zúčastňuj sa jej vždy s úctou. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Ježišovo telo, ktoré bolo za mňa lámané a Jeho krv, ktorá bola preliata na 

odpustenie mojich hriechov. Teraz som bol uvedený do úplne nového života spravodlivosti a vlády Ducha, 

v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1. Korintským 11:27-30 

1-ročný plán:   Skutky 9:1-31;   2.Kronická 35-36 

2-ročný plán:   2.Korintským 6:11-18;   Izaiáš 7 



21           Pastor Chris 

     Keď sa Kristus prejavuje v tebe 

 „...Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove“ (1. Jána 3:8). 

 Najväčšia vec, ktorá sa kedy mohla človekovi stať, je poznať a mať Ježiša Krista vo svojom živote. 

Keď sa Kristus prejavuje v tvojom živote, všetko, čo nie je z Boha, odíde. Keď sa manifestuje v živote 

hriešnika, moc hriechu je zlomená a zavládne spravodlivosť. 

 Človek je duch, žije v tele a má dušu. Duša je miesto, kde je jeho myseľ, vôľa a emócie. Avšak je 

to duch človeka, ktorý sa znovuzrodí a získa večný život. To je dôvod, prečo niekto môže byť 

znovuzrodený, ale stále diabol utláča jeho telo, alebo stále má v hlave zlé myšlienky a umožňuje diablovi 

prejavovať sa v jeho myslení. Ale Biblia hovorí: „Kristus v tebe, nádej slávy“. Kristus by sa nemal 

prejavovať iba v tvojom duchu, ale tiež v tvojej duši a tele. 

 Keď sa prejavuje v tvojej duši, budeš mať myseľ Božiu, Jeho emócie a činiť Jeho vôľu. Ak si dnes 

chorý, toto je to, čo potrebuješ: prejavenie Krista v tej časti tela, ktorá je zasiahnutá. Rímskym 8:10 hovorí, 

že ak je Kristus v tebe, aj keď je telo kvôli hriechu mŕtve, Duch dáva život kvôli spravodlivosti. Toto 

hovorí za všetko: Kristus v tebe je Božou slávou. 

 Ježišove slová v Jánovi 14:2 a 23 nám dávajú poznať, ako môže Kristus prejavovať samého seba 

v tvojom živote; je to cez milovanie Pána a dodržiavanie Jeho Slova. On ti môže ukázať samého seba 

nielen tým, že príde do tvojho života a usmerňuje ťa cez tvojho ducha, ale tiež aj tak, že zjavuje samého 

seba žijúceho v tvojom fyzickom tele tým, že ťa robí zdravým a silným. 

 Ak nie si schopný chodiť a ak sa On prejavuje v tvojich nohách, budú uzdravené. Ak si 

potreboval operáciu srdca a On sa prejavuje v tvojom srdci, dá ti nové srdce. Kristus v tebe je odpoveď; 

On je všetko, čo potrebuješ. Nasleduj Ho s celým svojím srdcom, odovzdaj sa úplne Jeho Slovu pre 

neustále víťazný a triumfálny život. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za prejavenie Kristovho života vo mne. Pretože je Kristus vo mne, navždy žijem 

vo víťazstve a autorite. Kristus vo mne je mojou nádejou na úspech, víťazstvo, zdravie, bohatstvo, prosperitu, 

rovnako ako aj na vládnutie nad okolnosťami v živote, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 10:10;   Kolosenským 2:10 

1-ročný plán:   Skutky 9:32-43;   Ezdráš 1-3 

2-ročný plán:   2.Korintským 7:1-8;   Izaiáš 8 



22           Pastor Chris 

     Tvoj etnický pôvod 

 „ Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani otrok ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci jedno ste v 

Kristovi Ježišovi“ (Galatským 3:28). 

 Aj keď sme ako kresťania boli povolaní a vyňatí zo sveta, stále žijeme medzi rôznymi ľuďmi 

z rôznych kultúr. Niekedy sa niektorí kresťania nachádzajú v konflikte medzi ich národnými kultúrami 

a ich kresťanskou vierou. Po prvé, je dôležité si uvedomiť, že keď si sa znovuzrodil, je teraz tvoj etnický 

pôvod v Kristovi Ježišovi. Si v prvom rade kresťan. 

 2.Korintským 5:17 hovorí, že ak je človek v Kristovi, je novým stvorením; nemáš ďalšiu 

prirodzenosť alebo nepatríš do inej kultúry; tvoj etnický pôvod je Kristus. Slovo Božie je to, čo vedie tvoj 

spôsob života a princípy. Preto nie si americký kresťan, africký kresťan, britský kresťan, atď. Ty si 

kresťan. 

 Možno sa chceš opýtať: "Znamená to, že sa nemôžem identifikovať alebo zúčastňovať na 

žiadnych „kultúrnych“ slávnostiach v svojej krajine, regióne alebo meste, kde som sa narodil?" No, také 

„sub – kultúrne“ alebo kultúrne akcie nesmú byť v rozpore z Božím Slovom. Sú v poriadku, ak 

neobsahujú niečo, čo je proti tvojej viere v Krista Ježiša alebo tvojej základnej kultúre v Kristovi. 

 Keď Božie Slovo prebýva v tvojom srdci a získava nadvládu, nebudeš už mať viac potešenie 

alebo uspokojenie z akejkoľvek kultúry, ktorá je v rozpore so Slovom. Slovo bude rozhodovať o tvojich 

nových normách a stane sa tvojím orientačným bodom v živote. Prirodzene sa budeš zúčastňovať iba 

tých vecí, ktoré nie sú v rozpore s princípmi Kráľovstva, s tým, čo máš a kto si v Kristovi a Božím Slovom 

pre tvoj život. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo; moje potešenie je v Tebe a moja túžba je potešiť Ťa každým 

spôsobom vo všetkom. Ďakujem Ti Pane, že mi pomáhaš odkladať všetky starosti tohto života, aby som Ťa mohol 

vášnivo milovať a slúžiť Ti. Tvoje meno je navždy vyvýšené a Tvoja sláva je vo mne evidentná, v Ježišovom mene. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Petra 2:9 

1-ročný plán:   Skutky 10:1-23;   Ezdráš 4-6 

2-ročný plán:   2.Korintským 7:9-16;   Izaiáš 9 



23           Pastor Chris 

     Nad odsúdením 

 „Ten, ktorý prichádza s hora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme; ten, ktorý 

prichádza z neba, je nad všetkých“ (Ján 3:31). 

 Existuje slovo súdu a odsúdenia, ktoré už pôsobí vo svete. Každý, kto sa narodil do tohto sveta, 

dedí tento súd. Avšak keď si sa znovuzrodil, neexistuje už viac proti tebe žiadny súd ani odsúdenie: „A 

tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha“ 

(Rímskym 8:1). 

 Odmietni považovať samého seba ako súčasť tohto sveta. Pán Ježiš odkazoval na veriacich, keď 

povedal: „Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta.“ (Ján 17:16). Ty si zhora; z kráľovstva nebeského. 

Ochorenia, choroby, slabosti, chudoba, porážka a neúspech v tomto svete ti nepatria. V Kristovi si ich 

všetky premohol. Preto sa drž oddelený od všetkých negatívnych vplyvov a okolností tohto sveta a vždy 

nad nimi vládni - a to cez tvoje vyhlásenia viery. 

 1. Korintským 2:12-13 hovorí: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme 

vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme...“ Duch Svätý ťa učí hovoriť, čo ti patrí v Kristovi. 

Tvoje zdravie je v tvojich ústach; tvoja sila je v tvojich ústach; samotný život je v tvojich ústach. Ak nikdy 

nechceš zažiť porážku alebo nedostatok vo svojom živote, tak kľúč k týmto veciam je v tvojich ústach. 

Prehlasuj Slovo víťazstva nad svojim životom. 

 Dokonca aj teraz povedz nahlas: „Som nad odsúdením a premohol som svet, pretože som 

v Kristovi a Kristus je vo mne. Môj život je prejavom Jeho slávy, spravodlivosti, vlády a dokonalosti. 

Chorobám, ochoreniu alebo slabostiam sa v mojom tele nemôže dariť, pretože Duch Toho, ktorý vzkriesil 

Krista zo smrti, žije vo mne a moje fyzické telo naplnil Božím životom.“ Halleluja!  

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za neporušiteľný život vo mne. Som veľmi vzdialený od skazy alebo odsúdenia, 

ktoré pracuje v tomto svete temnoty, pretože pochádzam s kráľovstva Tvojho milovaného Syna; kráľovstva svetla, 

života, spravodlivosti a milosti, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:5-6;   Rímskym 8:1 

1-ročný plán:   Skutky 10:24-48;   Ezdráš 7-8 

2-ročný plán:   2.Korintským 8:1-8;   Izaiáš 10 



24           Pastor Chris 

     Prijímanie Ducha Svätého. 

 I spýtal sa ich: Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili? A oni mu odpovedali: Nie, ani sme len 

nepočuli, že je Duch Svätý (Skutky 19:2). 

 Boh túži, aby sme prijali naplnenie Duchom Svätým, a tak mohli zakúsiť a ukázať Jeho moc, 

ktorou vkladá do našich duchov Božskú schopnosť k víťaznému kresťanskému životu. Ak si neprijal 

Ducha Svätého, môžeš to urobiť hoci aj teraz a ja ti ukážem ako. 

 Za prvé, existuje niekoľko spôsobov, ako prijať naplnenie Duchom Svätým. Počas misijnej cesty 

po Ázii stretol apoštol Pavol dvanásť mužov v Efeze, ktorí neprijali Ducha Svätého. Biblia zaznamenáva, 

že: „... ako Pavel položil  ruky na nich, zostúpil na nich Duch Svätý, i hovorili jazykmi a prorokovali“ (Skutky 

19:6). 

 Toto je jeden zo spôsobov, ako prijať naplnenie Duchom Svätým. Títo mužovia museli mať 

niekoho, kto už prijal plnosť Ducha, aby položil ruky na nich a modlil sa nad nimi. Takže ak si neprijal 

naplnenie Duchom Svätým, môže niekto (plný Ducha) položiť na teba ruky a ty to dostaneš.  

 Za druhé, môžeš prijať Ducha Svätého tak, že požiadaš v modlitbe. Pán Ježiš povedal v Lukášovi 

11:13: „...o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?“ Môžeš požiadať Otca vo viere v 

mene Ježiš a prijať Ducha Svätého. A naozaj počas jedného z našich živých TV programov sa spýtal 

mladý kresťan, či by bolo možné prijať Ducha Svätého aj vtedy, keď sleduje náš program z inej krajiny. 

Určite áno! Je to úžasné, že zatiaľ čo som sa modlil mocou Ducha Svätého za tých, ktorí chceli byť 

naplnení a pozerali v rôznych častiach sveta, prijal Ducha Svätého s mnohými ďalšími ľuďmi. Neskôr 

sme dostali niekoľko podobných svedectiev. 

 Je jedno, kde sa nachádzaš, môžeš prijať nielen zázrak uzdravenia alebo akýkoľvek iný druh 

zázraku, ale môžeš prijať aj Ducha Svätého! Duch Svätý je tajomstvom úspechu pre každého veriaceho. 

Mať Ho vo svojom živote znamená, že si určený pre neobyčajný život výnimočnosti a nadprirodzena. On 

je Ten, ktorý ťa vedie životom a vedie tvoje kroky k víťazstvu, sláve, nadvláde a moci. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem ti za Ducha Svätého, ktorý žije vo mne. On ma naplnil múdrosťou, slávou a milosťou 

a vložil do mňa Božskú schopnosť žiť víťazný život v Kristovi a ukazovať Tvoju spravodlivosť v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 19:6-7;   Skutky 10:44-45 

1-ročný plán:   Skutky 11:1-18;   Ezdráš 9-10 

2-ročný plán:   2.Korintským 8:9-17;   Izaiáš 11-12 



25           Pastor Chris 

    Udržiavanie ohňa: pretrvávajúca skúsenosť! 

 Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi (Rimanom 12:11). 

 Mnoho kresťanov často hľadá, čo by mohli urobiť viac, aby boli neustále naplnení pomazaním. 

Pripomína mi to zaujímavú otázku od vzácneho diváka, ktorú položil počas jedného z našich živých TV 

vysielaní. Spýtal sa: „Pastor, keď som na zhromaždení partnerov, cítim tak silno pomazanie, ale v 

momente, keď odídem, to zoslabne. Čo mám robiť, aby som udržiaval túto slávnu prítomnosť, ktorá ma 

uchvátila počas zhromaždení.“ 

 Efežanom 5:18 nám dáva jasnú odpoveď; hovorí: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale 

buďte naplnení Duchom.“ Doslovný význam tohto verša je „buďte naplňovaní duchom“, čo znamená, že to 

bude nikdy nekončiaca skúsenosť. Za to nesieš zodpovednosť ty; a vo veršoch 19-21 Duch skrze apoštola 

Pavla vysvetľuje tvoju úlohu v udržiavaní ohňa Ducha v tvojom živote. „Hovorte medzi sebou v žalmoch, 

hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v 

mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej...“ 

 Môžeš byť neprestajne napĺňaný Duchom a zakúšať túto slávnu ohnivosť a úžasnú moc Jeho 

prejavenej prítomnosti všade, kam ideš, dvadsaťštyri hodín denne a v každom okamihu! To je život, aký 

sme boli povolaní žiť. Môžeš spôsobiť, aby sa to dialo znovu a znovu, a to tým, že budeš konať podľa 

týchto inšpirujúcich veršov, ktoré sme čítali v Efežanom 5:19-21. Kedykoľvek medituj nad Slovom, hovor 

sám sebe v žalmoch, hymnách, duchovných piesňach a prespevuj v srdci Pánovi! Ak chceš vedieť viac, 

navštív www.christembassyonlinestore.org a objednaj si náš vyučujúci materiál: “Be Filled With Spirit". 

 Nezáleží na tom, či sa ocitneš v ťažkej situácii; od chvíle keď sa začneš neustále naplňovať 

Duchom, nastanú nadprirodzené zmeny a zázraky v okolnostiach a v tvojom živote, ktoré sa budú 

vymykať ľudskému chápaniu. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že si mi umožnil, aby som bol naplňovaný Duchom Svätým vždy a každý deň. 

Vďaka tomuto privilégiu kraľujem a vládnem v živote skrze Krista, ktorého moc a sláva je zjavená vo mne a skrze 

mňa dnes a vždy v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 4:31;   1.Korintským 14:4 

1-ročný plán:   Skutky 11:19-30;   Nehemiáš 1-3 

2-ročný plán:   2.Korintským 8:18-24;   Izaiáš 13 



26           Pastor Chris 

     Urob, aby Jeho moc v tebe účinkovala 

 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa 

moci, ktorá pôsobí v nás (Efežanom 3:20). 

 Slovo „pôsobí“ v našom úvodnom verši znamená urobiť účinným. Boh je schopný učiniť omnoho  

viac nad všetko, čo prosíme alebo si myslíme, a to na základe Jeho moci, ktorá účinkuje v nás. Božia moc 

produkuje zázračno; Jeho moc, ktorá urobí zmenu, po ktorej túžiš, musí začať pôsobiť z tvojho vnútra, 

nie z neba. Táto moc je v tebe!  

 Niet divu, že 1.Ján 4:4 hovorí: „... väčší je ten, ktorý je vo vás, než ten, ktorý je vo svete.“ Pavel 

povedal Timoteovi: „...roznecuj dar Boží, ktorý je v tebe...“ (2.Timoteovi 1:6), odkazujúc na moc Ducha, 

ktorý môže byť v tebe nečinná, až kým ju nezačneš aktivovať. Tiež v Efežanom 6:10 povedal: „buď silný v 

Pánovi a v moci Jeho vlády.“ Znamená to, že by si mal využiť Jeho moc, silu a milosť vo svojom živote; urob 

ich účinnými. Urob, aby Božia milosť, ktorá prináša prijatie, výhodu, priazeň, radosť, štedrosť, 

schopnosti, potešenie a krásu, pôsobila v tvojom živote. 

 Keď písal apoštol Pavol korintským kresťanom, napomenul ich, aby neprijímali Božiu milosť 

nadarmo (2.Korintským 6:1). Niektorí ľudia prijali Božiu milosť nadarmo. Božia milosť pre nich 

nepracuje, pretože nekonajú Božie Slovo. Musíš uskutočňovať Slovo, aby Božia milosť fungovala v 

tvojom živote. Musíš meditovať: predstavovať si, mrmlať, hovoriť a kričať Slovo. Filipanom 2:12 hovorí: 

„...s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie.“ 

 Spasenie je preložené z gréckeho slova „soteria“, ktoré je príbuzné inému gréckemu slovu “sozo“, 

čo znamená zachrániť, oslobodiť, ochrániť, uzdraviť, uchovať, urobiť zdravým alebo celistvým. Zahŕňa 

to všetko, čo Boh urobil a získal pre teba v Ježišovi Kristovi. Preto pokračuj vo vyhlasovaní, že všetky 

požehnania spasenia, ktoré bolo dokončené smrťou, pohrebom a vzkriesením Ježiša Krista, sú tvojím 

terajším vlastníctvom a živou skutočnosťou tvojej každodennej existencie. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá priniesla spasenie do môjho ducha; tá istá milosť priniesla 

do môjho života prijatie, výhodu, priazeň, radosť, štedrosť, schopnosti, potešenie a krásu. Naplno dnes využívam 

všetko, čo mi Tvoja milosť priniesla, uvedomujúc si život spravodlivosti a nadvlády, ktorý mám teraz v Kristovi, v 

mene Ježiš Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:6;   Židom 4:16 

1-ročný plán:   Skutky 12;   Nehemiáš 4-6 

2-ročný plán:   2.Korintským 9:1-10;   Izaiáš 14 



27           Pastor Chris 

     Je to o živote potom... 

 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale stratí svoju vlastnú dušu? (Marek 8:36). 

 Mnoho ľudí žije svoje životy tak, ako keby týmto svetom všetko skončilo, ale existuje život 

potom. Dokonca aj keby ti Boh dal dvesto rokov života, aj tak to jedného dňa skončí. Napokon dal 

niektorým žiť deväťsto rokov života v biblických dňoch, ale oni aj tak zomreli a opustili tento svet. Preto 

nezáleží na tom, koľko rokov žiješ na zemi, ale to, na čom záleží je, či si žil alebo nežil v Božej 

spravodlivosti oslavujúc Ho svojím životom. 

 Pán Ježiš povedal v Matúšovi 6:33: „Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko 

toto bude vám pridané.“ Ak všetko, čo robíš so svojimi rokmi na zemi je, že sa snažíš, aby si bol šťastný 

a naplnil svoje vlastné sny, tak to bude prázdny život. Keď sa na konci všetci postavíme pred Pána, keď 

bude súdiť všetky veci, Jeho jediný záujem bude to, čo si urobil s evanjeliom Ježiša Krista. Bude sa 

zaujímať o to, ako si žil Slovo, a tak naplnil a prejavil Jeho spravodlivosť. Takže je to o živote, ktorý bude 

potom. 

 Náš život v tomto svete nie je pre tento svet; na tomto svete si len preto, aby si sa rozhodol, kde 

a ako budeš žiť vo večnosti. Tyrani a diktátori minulosti si mysleli, že budú na tomto svete žiť naveky, 

a tak si budovali kráľovstvá a hromadili bohatstvo, ale dnes majú svoje miesto vo večnosti. Niet divu, že 

sa Ježiš pýtal v úvodnom verši provokujúcu otázku: „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale stratí 

svoju vlastnú dušu?“ 

 Ak by človek získal všetku svetskú slávu a žil a zomrel by bez Krista, ako by sa toto dalo 

prirovnať k mukám, ktoré prežíva na veky v pekle? Preto musíme nepretržite kázať evanjelium 

a vyučovať mužov a ženy, mladých ľudí a deti v našom okolí i mimo, že život na zemi je krátky; a to, na 

čom záleží, je večnosť. Teraz je čas slúžiť Bohu a odovzdať sa Mu celým srdcom a urobiť Ho centrom 

svojho zamerania. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi pomáhaš vidieť a vážiť si zmysel môjho života na zemi v príprave na život, 

ktorý je potom. Môj život je venovaný tomu, aby som rozširoval evanjelium a ustanovoval Tvoju spravodlivosť 

v srdciach mužov a žien po celom svete, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 3:16;   Matúš 5:29 

1-ročný plán:   Skutky 13:1-12;   Nehemiáš 7-8 

2-ročný plán:   2.Korintským 9:11-15;   Izaiáš 15-16 



28           Pastor Chris 

     Králi vykonávajú moc 

 ...a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen (Zjavenie 

1:6). 

 Bez poznania skutočnosti, že je priamym dedičom trónu, nie je dedič odlišný od služobníka. 

Galatským 4:1 hovorí: „...kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého.“ Podobne 

aj ty ako Božie dieťa si kráľ a je dôležité, aby si to vedel a žil podľa toho. Králi vládnu a vykonávajú 

autoritu; nehovoria nedbalo ako obyčajný ľudia, ani nežobrú! Nestačí to len vedieť, musí sa to stať tvojou 

mentalitou; jediným spôsobom uvažovania! Si povolaný na to, aby si v živote vládol: „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“ (Rimanom 5:17). 

 Kazateľ 8:4 (angl. preklad) hovorí: „Kde je slovo kráľa, tam je moc...“ Králi dávajú nariadenia 

a vyhlásenia a ustanovujú ich: „budeš nariaďovať veci a budú ustanovené...“ (Jób 22:28 angl. preklad). Môžeš 

mať všetko, čokoľvek povieš, pretože tvoje slová sú podoprené mocou. Toto nám dáva poznať, aký by 

mal byť tvoj modlitebný život; máš uplatňovať svoju autoritu v Kristovi Ježišovi; nie žobrať! 

 Niektorí kresťania prosia (žobronia) všade a za všetko, ale nie je správne toto robiť. Prosia 

v práci, doma, v úrade a dokonca žobrú od Boha v modlitbe, jednoducho preto, že úplne nepochopili 

svoje dedičstvo v Kristovi. Nežobri (nepros) o svoje zdravie; nežobri za peniaze; nepros Boha o pomoc; 

nežobroň o nič! Nepros o nič, čo je právoplatne tvoje v Kristovi. Nebolo to kvôli tvojej prosbe, žiadosti 

alebo nápadu, že ťa Boh urobil kráľom; urobil to zo svojej vlastnej vôle. Preto by tvoja reakcia na to mala 

byť to, že budeš žiť kráľovský život. Uplatňuj autoritu nad satanom, chorobou, nemocou a negatívnymi 

vecami života. 

 Ak je niekde na tvojom tele výrastok, povedz mu, aby zmizol v mene Ježiš. Môže to byť dokonca 

situácia v práci, škole alebo tvojom dome; povedz, čo chceš vidieť a stane sa to. Vykonávaj dnes Bohom 

danú autoritu. 

      Vyznanie 

 Zotrvávam v mojom víťazstve nad satanom a všetkými zástupmi temnoty. Môj život je plný pokoja a robím 

pokrok zo slávy do slávy, keď žijem v Kristovom víťazstve! Všade a neustále som úspešný a prosperujem, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:17;   Rimanom 10:8 

1-ročný plán:   Skutky 13:13-52;   Nehemiáš 9-10 

2-ročný plán:   2.Korintským 10:1-7;   Izaiáš 17 



29           Pastor Chris 

     Posväcuj svoje presvedčenie! 

 „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť 

spasenia“ (Skutky 4:12). 

 Je dôležité pre nás kresťanov, aby sme posväcovali svoje presvedčenie; skúšali svoju vieru a boli 

si istí, že sme neuverili v nesprávne myšlienky alebo domnienky človeka. Existujú ľudia, ktorí hovoria 

napríklad: „Verím v Ježiša Krista, ale on nie je jediný spasiteľ.“ Žiadny skutočný veriaci v Ježiša Krista 

neprijme takýto názor. 

 Ako skutočný kresťan musíš veriť, že spasenie nie je cez nikoho okrem Ježiša Krista. Nemôžeš 

veriť v Ježiša Krista a veriť, že existujú ešte nejaké iné spôsoby pre spasenie; to je neprijateľné. 

Ktorýkoľvek kresťan, ktorý tvrdí, že verí, že existuje iný spôsob k Bohu okrem Ježiša Krista, je pomýlený 

a žije v omyle. 

 Pán Ježiš povedal: „...Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 

14:6). Všimni si, že nepovedal: „Ja som nejaká cesta“ alebo „ jedna z ciest“; povedal to veľmi určitými 

a dôraznými slovami. Povedal: „Ja som cesta i pravda i život...“ Ježiš Kristus je podľa Písma: „...ustanovený 

od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kristovi, našom Pánovi“ (Rimanom 1:4). Nikto ďalší 

neposkytol takéto svedectvo okrem Pána Ježiša. 

 Toto je to, čomu veríme v kresťanstve: Pán Ježiš je Spasiteľom sveta, Pánom neba a zeme a Tým, 

ktorý vyviedol na svetlo život a nesmrteľnosť cez evanjelium. Musíš si vyhradiť pre seba čas osobného 

uvažovania, kedy skúmaš svoju vieru a presvedčenie a pýtaš sa samého seba: "Čo som v skutočnosti 

uveril ohľadom Ježiša Krista?" Uisti sa, že tvoje presvedčenie je v súlade so zjavenou pravdou Božieho 

Slova. 

      Modlitba 

 Drahý Pán Ježiš, uctievam Ťa, pretože Ty si Pán a tvorca všetkého! Ďakujem Ti za Tvoju slávu v mojom 

živote a za to, že si mi udelil zjavenie Tvojej spravodlivosti. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 2:15;   Skutky 16:31 

1-ročný plán:   Skutky 14;   Nehemiáš 11-13 

2-ročný plán:   2.Korintským 10:8-18;   Izaiáš 18 



30           Pastor Chris 

     Vzorový získavač duší 

 A povedal im: "Nasledujte ma a urobím vás rybármi ľudí" (Matúš 4:19). 

 Pán Ježiš bol vzorom v získavaní duší. Príklady, ako získaval duše, sú v Písme veľmi inšpirujúce. 

V Jánovi 4:6-42 stretol pri studni v Samárii istú ženu a pustil sa s ňou do rozhovoru. Tá žena prišla, aby si 

nabrala vodu zo studne a Ježiš mal slovo poznania ohľadom nej. 

 Avšak aby získal jej pozornosť, Ježiš s ňou začal konverzáciu o niečom takom, čo ju vtedy 

zaujímalo - o vode. Aby získal jej plnú pozornosť, Pán povedal: "Daj sa mi napiť vody..." (Ján 4:7). Od tejto 

chvíle Pán žene svedčil, ona uverila a išla hovoriť druhým o Ježišovi. 

 Matúš 4 nám opisuje iný krásny príbeh o tom, ako Ježiš kráčal po brehoch Galilejského jazera a 

uvidel dvoch bratov, ktorí boli rybármi; boli to Šimon Peter a jeho brat Andrej. Potom im Pán povedal: 

"...Nasledujte ma a urobím vás rybármi ľudí" (Matúš 4:19). Pán vždy vedel, ako zapojiť ľudí do konverzácie 

cez to, čo ich zaujímalo, a to v snahe svedčiť im.  

 Ak si často rozmýšľal nad tým, ako zapojiť ľudí do rozhovoru, aby si im mohol kázať evanjelium, 

napodobňuj Pánovu stratégiu. Pozoruj, čo by týchto ľudí mohlo zaujímať a začni konverzáciu o tejto 

téme. Napríklad ak čítajú noviny alebo časopis, skús si všimnúť, čo ich zaujíma a potom sa na to spýtaj, 

alebo to nejako pozitívne okomentuj, aby si získal ich pozornosť. 

 Či už sa ich niečo spýtaš alebo im niečo chceš vysvetliť, počúvaj ich vždy veľmi pozorne. Ak to 

budeš robiť, je pravdepodobné, že aj oni budú počúvať teba, keď im začneš rozprávať.  

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že ma robíš efektívnym získavačom duší, ďakujem Ti za príležitosti, 

ktoré si pre mňa pripravil, aby som svedčil, získaval duše a priniesol dnes mnohým svetlo Tvojho Slova, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 9:16;   Skutky 17:22-34 

1-ročný plán:   Skutky 15:1-21;   Ester 1-4 

2-ročný plán:   2.Korintským 11:1-9;   Izaiáš 19 


