
1           Pastor Chris 

    Život cez Ježiša Krista 

 A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi (1.Ján 5:11). 

 Ak si znovuzrodený, máš v sebe Boží život; toto je vyhlásenie faktu; Boh dáva na to svoju 

pečiatku. Všimni si v našom úvodnom verši čas: „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život...“ Nesnaží 

sa to urobiť, nedúfa v to ani to neplánuje; už to urobil. Večný život máš teraz. 

 Nie je to ľudský život, ale Boží druh života; podstata božskosti. Božie Slovo je jednoznačné 

a dôrazné ohľadom toho, kde je tento život a ako ho získať; je v Kristovi Ježišovi. Každý, kto prijal Krista, 

prijal Boží život. Tento život nie je možné nájsť v žiadnom náboženstve vo svete. Pokiaľ nevyznáš Ježiša 

ako Pána nad svojím životom, nie si prenesený do slávnych oblastí spasenia a nemáš Boží život. To, čo 

máš, je ľudský biologický život (grécky „psuche“). Tento ľudský život je podrobený satanským vplyvom, 

chorobám, nemociam a vplyvom tohto sveta. 

 Avšak ak máš Syna, si šťastný človek! To znamená, že máš v sebe nezničiteľný a neporušiteľný 

život. Nemusíš sa nikdy báť diabla a jeho zástupov. Syn Boží, ktorého si prijal, zničil diablove skutky 

v tvojom živote, v tvojej rodine, práci a fyzickom tele (1.Ján 3:8). Ochromil satana, urobil ho bezmocným 

a dal ti život, ktorý je nad ním nadradený. 

 Medituj o tejto pravde. Keď si prijal Krista, prijal si Svetlo života; temnota je navždy preč. Tvoj 

život je nadprirodzený; preto vládne nad okolnosťami. Kráčaj priamo, hovor smelo. Vládni v živote ako 

kráľ: „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). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si vložil do môjho ducha cez svojho Syna Ježiša Krista božský život. Tento 

život vo mne ničí, paralyzuje a robí neefektívnymi diablove skutky a jeho útoky na môj život, rodinu, financie 

a podnikanie. Ďakujem Ti za to, že si ma urobil rozširovateľom Tvojej slávy, múdrosti, milosti a výnimočnosti, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 3:8;   Ján 3:16 

1-ročný plán:   Rimanom 6:1-14;   Žalmy 56:59 

2-ročný plán:   Efezským 5:1-8;   Izaiáš 52 



2           Pastor Chris 

    Cvič, trénuj svoju myseľ na úspech 

 Vyučuj ma Bože, aby som kráčal priamo, potom budem nasledovať Tvoju pravú cestu. Sústreď moju myseľ 

a moje srdce, aby Ťa zjednotené uctievali v radostnej bázni (Žalm 86:11 angl. preklad). 

 Keď si chceš naplánovať nový smer, vytvoriť nové perspektívy, získať novú úroveň prosperity, 

alebo si stanoviť nové ciele pre narastanie, musíš sa naučiť používať svoju myseľ. Tvoja myseľ je nástroj, 

ktorý musí byť trénovaný. Uč ju, aby bola zameraná na jeden smer namiesto toho, aby blúdila 

v myšlienkach. Takýmto spôsobom budeš schopný použiť svoju myseľ, aby pripravila tvoje srdce na to, 

aby uskutočnilo veľké veci. Izaiáš 26:3 (angl. preklad) hovorí: „Toho, koho myseľ je zameraná na Teba, 

zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“ Tým, že zostávaš svojou mysľou v Pánovi, trénuješ svoju 

myseľ, aby bola zameraná na Božie Slovo ohľadom teba a toho, čo robíš. Výsledkom toho je, že budeš 

zažívať neobyčajný Boží pokoj, ktorý dáva odpočinok a prosperitu. 

 Odvráť svoju myseľ od čohokoľvek a všetkého, čo znepokojuje a zameraj svoju pozornosť na 

Boha. Rozhodni sa, že budeš len s tými, ktorí milujú Pána a rozprávaj sa len s tými, ktorí ťa inšpirujú. 

Vyhýbaj sa tým ľuďom, ktorí maria tvoju vieru a snažia sa ti vyhovoriť to, čo chceš dosiahnuť. Oddeľ si 

čas na štúdium a meditáciu nad Slovom. Aby si udržoval svoju myseľ v Pánovi, musíš svojou mysľou 

zostávať v Jeho Slove. Jozue 1:8 hovorí: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo 

dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ 

 A okrem toho pri každej príležitosti, keď si sám, hovor v iných jazykoch, pretože sa na niečo 

pripravuješ; chceš, aby sa zrodili nové vízie a nápady. Pokračuj v tom a onedlho prijmeš vo svojom 

duchu správu o víťazstve a budeš vedieť, že sa niečo stalo a je to hotové. „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje 

každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Filipským 4:7). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, v mene Pána Ježiša Ti ďakujem za príležitosť, že som počul a prijal Tvoje Slovo. Som správne 

vedený a viem, čo robiť v každej chvíli. Moja myseľ je opretá o Tvoje Slovo, pretože Ti dôverujem; a preto je môj 

pokoj neohraničený. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 1:33;   Židom 12:2 

1-ročný plán:   Rimanom 6:15-7:6;   Žalmy 60-63 

2-ročný plán:   Efezským 5:9-16;   Izaiáš 53 



3           Pastor Chris 

     Chodenie v jednote s Otcom 

 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale 

Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky“ (Ján 14:10). 

 V Matúšovi 1:18 sa píše, že pokiaľ bol Pán Ježiš v lone Panny Márie, bol nazvaný dieťaťom 

Ducha Svätého. A potom čítame v našom úvodnom verši, že Pán Ježiš nazýva Ducha Svätého Otcom, 

ktorý v Ňom prebýva a označuje Ho (Ducha Svätého) ako Toho, ktorý robí zázraky. Okrem toho v Jánovi 

8:38 povedal: „Ja hovorím, čo som videl u Otca...“ 

 A je teda jasné, že Ježiš chodil v jednote s Otcom mimoriadnym spôsobom. Nerobil nič nezávisle 

od Ducha Svätého. V Jánovi 5:19 povedal: „...Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo 

vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn.“ Vždy si bol vedomý svojej neoddeliteľnej jednoty 

s Otcom. Niet divu, že bol tak inšpirujúci a tak výrazne úspešný vo všetkom, čo robil. 

 Ak si prijal Ducha Svätého, tvoje telo je Jeho chrámom (1.Korintským 16:19). Preto je dôležité, aby 

si chodil v jednote s Otcom, ktorý v tebe žije. Buď si vedomý toho, že nie si sám. Po celú dobu, čo si sa 

snažil „načiahnuť“ k Otcovi a myslel si si, že tvoje modlitby „neprechádzajú cez strechu“, On bol v tebe. 

Nikdy nemusíš volať alebo kričať na Neho, aby ťa počul. Všade, kam ideš, ideš s Otcom, ktorý 

nepretržite žije v tebe. 

 Buď s Duchom Svätým v takom vzťahu ako so svojím skutočným Otcom a nie len ako s nejakým 

vplyvom. Pochop, že On ťa pozná viac, než ty poznáš sám seba. Dokáže ťa efektívne viesť; nie si pre 

Neho tajomstvom alebo prekvapením. Neexistuje nič ohľadom teba, čo by bolo pre Neho cudzie. Je viac 

nadšený z tvojho úspechu, než by si ty sám mohol byť. Jednoducho prijmi to, ako ťa vidí On a povedz 

Mu na to „áno“; a takto si pripravený chodiť v jednote s Ním. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju prítomnosť v mojom živote. Aké je to požehnanie byť jedno s Tebou 

a zažívať slávne spoločenstvo a premieňanie zo slávy do slávy! Poddávam sa Ti a prehlasujem, že môj život je dnes 

i navždy na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 6:17;   Galatským 4:6 

1-ročný plán:   Rimanom 7:7-25;   Žalmy 64-67 

2-ročný plán:   Efezským 5:17-24;   Izaiáš 54 
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     Spoločenstvo modlitby 

 „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! [Amen.]“ 

(2.Korintským 13:14). 

 Každý, kto chce mať dobrý vzor pre modlitbu, by mal napodobňovať Ježiša. Študovaním Jeho 

modlitebného života som zistil, čo robil, čo nábožní ľudia v tej dobe nerobili a z akého dôvodu mal také 

vynikajúce výsledky v modlitbe. Oddelil námahu modlitby od spoločenstva modlitby. Existuje taká vec 

ako „modlitebná námaha“ alebo „modlitebná práca“; môžeš doslova napočítať niekoľkokrát, keď sa Ježiš 

modlil takýmto spôsobom. Avšak Jeho modlitebné spoločenstvo je to, čo v skutočnosti musíme 

napodobňovať; to je to, čo je iné na Jeho modlitebnom živote. 

 Jeho modlitebná námaha nebola odlišná od veľkých prorokov, ktorí boli pre Ním. Mojžiš, Józue, 

Eliáš, Elizeus, Dávid atď. sa všetci modlili a ich modlitby sú zaznamenané v Písme. Ale bolo niečo, čo 

nemali, čo priniesol Pán Ježiš: život v Otcovej prítomnosti, v nepretržitom spoločenstve. 

 Proroci Starého Zákona to nemali, pretože to nemohli mať. Ak by mohli, tak by to mali, pretože 

milovali Boha. Avšak dôvod toho, prečo to nemohli mať bol, že nemali Ducha Svätého, ktorého mal Ježiš. 

Nikto nemôže chodiť v takom výnimočnom spoločenstve s Otcom, len ak má Ducha Svätého. Je to Jeho 

služba a potešenie, aby nás priviedol na miesto trvalého a nepretržitého spoločenstva s Otcom. 

 Preto sa apoštol Pavol cez Ducha tak modlil v našom úvodnom verši. Nebolo to preto, aby sme 

túto modlitbu recitovali ako záverečné požehnanie počas našich bohoslužieb a stretnutí. Bolo to zjavenie. 

Otec je v nebi, Pán Ježiš je v nebi, ale Duch Svätý je tu s nami na zemi. Je v nás a s nami. V Ňom máme 

prítomnosť Ježiša a Otca. Neprichádza a neodchádza; stali sme sa Jeho bydliskom. Žije v nás a stal sa 

súčasťou našej dennodennej existencie. Vždy k nám hovorí. Keď Ho počúvame, sprevádza nás, inštruuje 

nás, vedie nás po ceste dokonalosti, slávy, autority a moci. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za veľkú česť a úžasné privilégium spoločenstva s Tebou v modlitbe. Môj 

čas strávený s Tebou v spoločenstve je úprimný a produktívny. Cez Ducha Svätého som vedený, aby som poznal 

Tvoju dokonalú vôľu a som vedený po ceste, ktorou by som mal ísť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 1:9;   1.Ján 1:3 

1-ročný plán:   Rimanom 8:1-17;   Žalmy 68-69 

2-ročný plán:   Efezským 5:25-33;   Izaiáš 55 
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     Tvoja viera zvíťazí 

 ...pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera 

(1.Ján 5:4). 

 Príslovie 22:6 hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ 

Predstav si, že ako kresťanský rodič alebo služobník evanjelia máš syna alebo dcéru, ktorí nežijú podľa 

toho, ako si ich vychovával podľa Slova. Možno sa nájdu nejakí ľudia, ktorí budú okamžite súdiť 

a povedia: „Rodičia toho a toho sú kresťania a aj tak sa chová ako hriešnik.“ Ak sa ti to stalo ako rodičovi, 

nech ťa nerozhádže to, čo možno iní hovoria. 

 Protivenstvá prichádzajú na každého; a tak v čase, keď im v živote čelíš, zostaň zameraný na 

Božie Slovo a uveď vieru do činnosti. Onedlho toto dieťa príde na správne miesto a bude všetkým tým, 

čo Boh pre neho určil. Dokonca aj čas, ktorí si ostatní myslia, že je stratený, bude znova získaný, pretože 

Boh povedal: „Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko...“ 

(Joel 2:25). Takže v takýchto záležitostiach nedovoľ, aby negatívne názory druhých ničili tvoju vieru. 

 Boh nám dal svoje Slovo, takže nezáleží na tom, čo vidíme alebo počujeme, nie sme zmätení; 

zostávame sústredení na jedno. A napokon ako študenti sme neboli doktormi, právnikmi a architektmi, 

zatiaľ čo sme boli na vysokej škole. Boli sme v škole a učili sme sa to, čím sme sa mali stať. Ak ťa niekto 

videl, zatiaľ čo si bol ešte v škole a povedal: „Hej, nevyzeráš ako doktor, právnik alebo architekt“, 

pravdepodobne by si odpovedal: „Nevyzerám, pretože sa ešte stále učím, aby som sa ním stal.“ 

 Podobne aj my sme stále vyučovaní a trénovaní Duchom Božím cez Slovo, aby sme boli všetkým 

tým, čo Boh pre nás určil. Ak už máš deti, vyučuj ich v Slove. Dokonca aj keď to vyzerá, ako keby 

nevstrebávali Slovo, pokračuj v tom. Spomeň si na to, čo čítame v Prísloví 22:6: „Vychovávaj chlapca na 

počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Venuj tomu čas; výsledok tohto tréningu bude 

zjavný. 

 Nikdy sa nevzdávaj vo viere kvôli negatívnym názorom odporcov; nauč sa žiť Slovom. Nezáleží 

na tom, čo vidíš alebo zažívaš, tvoja viera zvíťazí. Sláva Bohu! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, moja viera rastie, keď sa venujem štúdiu Tvojho Slova. Učí ma využívať milosť, ktorá je 

v Kristovi Ježišovi a žiť život viery, ktorý je založený na Tvojom Slove, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 2:14;   Marek 9:23 

1-ročný plán:   Rimanom 8:18-39;   Žalmy 70-73 

2-ročný plán:   Efezským 6:1-9;   Izaiáš 56 



6           Pastor Chris 

     Napodobňuj Ho! 

 Napodobňujte (angl. nasledujte)  teda Boha ako milované deti (Efezským 5:1). 

 Slovo „napodobňujte“ je preložené z gréckeho slova „mimetes“, čo znamená „imitátori“. 

Poukazuje to na nasledovanie niekoho ako vzoru, modelu alebo príkladu. Je to blízke tomu nasledovať 

niekoho v tom, ako robí to, čo robí. Takže v kontexte to môže byť vyjadrené takto: „Buďte imitátormi 

Boha.“ To znamená kopírujte Ho, konajte a hovorte ako On, pretože ste ako On. Niekto sa môže opýtať: 

„Nezachádza to príliš ďaleko hovoriť, že sme ako Boh?“ 

 Vôbec by sme to nevedeli, pokiaľ by nám to Boh nepovedal vo svojom Slove cez apoštola Jána: 

„V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto 

svete“ (1.Ján 4:17). Ty nie si menejcenný voči Bohu, ani nie si Jeho falzifikát; ale práve tak ako Ježiš si 

obrazom Jeho osoby; Slovo hovorí, že aký je On (Ježiš), takí sme aj my v tomto svete. Už teraz sme 

rovnakí ako On. 

 Toto vedomie by ti malo dať odvahu uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych, čistiť malomocných 

a byť požehnaním pre svet, práve tak ako Ježiš! Bude to v tebe inšpirovať výnimočné zľutovanie kázať 

evanjelium a získavať stratených rovnakým spôsobom, ako to robil On. Pozri sa na popis v Lukášovi 

7:12-15. Biblia nám hovorí o tom, ako bol Pán pohnutý plačom vdovy, ktorej zomrel jediný syn a niesli ho 

pochovať. Pán plný zľutovania a lásky vzkriesil mladého chlapca späť k životu. 

 Podobne ako Pán musíš zľutovanie podporiť akciou. Vyjadri Božiu lásku iným. Rimanom 5:5 

hovorí: „... láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ Kráčaj v láske tak, 

ako Kristus miloval teba. 

     Vyznanie 

 Drahý Otec, velebím Tvoj majestát, lebo si ma urobil vyjadrením božskej osobnosti. Aký je Ježiš teraz, taký 

som aj ja v tomto svete. Preto pri každej príležitosti zjavujem svetu Kristov charakter; Jeho lásku a dokonalú 

prirodzenosť spravodlivosti vo mne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 2:21-23 

1-ročný plán:   Rimanom 9:1-29;   Žalmy 74-77 

2-ročný plán:   Efezským 6:10-20;   Izaiáš 57 
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     Fakty týkajúce sa súčasnosti! 

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

5:17). 

 Existujú určité pravdy o novom stvorení, ktorých si ako kresťania musíme byť vedomí a žiť 

podľa nich. Nie sú to zasľúbenia, ale ustanovené pravdy v Božom Slove – to znamená súčasné 

skutočnosti. Jednou z nich je náš úvodný verš. Keď si prijal Krista do svojho života, stal si sa novým 

stvorením. „...ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.“ Slovo „je“ znamená súčasnú realitu! Nebudeš 

novým stvorením, keď sa dostaneš do neba; si teraz novým stvorením! Tvoj nový život začal v deň, keď 

si urobil Ježiša Pánom svojho života. 

 Dôležitá pravda v našom Kráľovstve sa týka Slova ako Božieho čistiaceho materiálu 

a sprostredkovateľa zmeny. Ježiš povedal v Jánovi 15:3: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril“ 

(Ján 15:3). Nezáleží na tom, ako hlboko je človek v hriechu, ak by venoval pozornosť Božiemu Slovu, 

bude očistený. Božie Slovo očisťuje tvoj systém od všetkej nespravodlivosti a každej anomálie, vrátane 

choroby a nemoci. 

 Ďalšou slávnou skutočnosťou je to, že sme Božími dedičmi a spoludedičmi s Kristom! „Ale ak sme 

deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení“ 

(Rimanom 8:17). Byť spoludedičom s Kristom znamená, že všetko, čo patrí Jemu, patrí aj tebe rovnakým 

spôsobom a na rovnakom stupni, ako to patrí Jemu. Obaja, On aj ty, vlastníte všetko spolu na sto percent. 

Preto tak ako On aj ty si bol ustanovený dedičom všetkého. Niet divu, že Pavol povedal: „...všetko je 

vaše...“ (1.Korintským 3:21). 

 Pán Ježiš zaujal tvoje miesto hriechu a odsúdenia, aby si sa mohol stať spravodlivosťou Božou 

v Kristovi. Teraz si jedno s Ním, máš vo svojom duchu Jeho život a prirodzenosť. Tieto a ešte ďalšie 

skutočnosti sú súčasnou realitou toho, kto si a tvojho umiestnenia v Kristovi. Študuj Slovo, aby si spoznal 

viac a zmocnil sa svojho dedičstva v Kristovi! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že odhaľuješ Tvoje Slovo môjmu duchu, udeľuješ mi múdrosť a náhľad do Tvojej 

dokonalej vôle pre mňa. Chodím vo vedomí toho, kto som v Kristovi a prehlasujem, že som viac ako víťaz cez Toho, 

ktorý si ma zamiloval, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 16:6;   Skutky 20:32;   1.Korintským 6:17 

1-ročný plán:   Rimanom 9:30-10:21;   Žalmy 78 

2-ročný plán:   Efezským 6:21-24;   Izaiáš 58 
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     „Výnimočnejšia“ sláva 

 „A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, 

stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou“ (2.Korintským 3:9-10). 

 2.Mojžišova 34 nám hovorí o tom, ako bol Mojžiš v Božej prítomnosti štyridsať dní a nocí a prijal 

„Desať Božích prikázaní“. Prikázania boli niekoľko viet, ktoré by obyčajne nevyžadovali zapisovanie celý 

deň. Tak prečo zostával Mojžiš štyridsať dní a nocí, aby ich prijal? Bolo to preto, lebo pre Mojžiša to 

neboli len „prikázania“; bol to život. 

 Keď potom Mojžiš zostúpil z vrchu Sinai, Áron a všetci ostatní ľudia sa na neho pozreli a videli, 

že jeho tvár žiarila Božou slávou a báli sa k nemu priblížiť (2.Mojžišova 34:30). Z Mojžišovej tváre 

vyžarovala taká sláva, že musel použiť závoj, aby zakryl svoju tvár, pretože ľudia nedokázali zniesť 

Božiu slávu. Ako sa mohla sláva na ňom tak udržať? Bolo to tým, že meditoval o tom, čo povedal Boh. 

 Mojžiš premýšľal o Božom Slove tak veľa, že ani nevedel, že jeho tvár žiari Božou slávou (grécky: 

doxa). Slovo malo taký vplyv na Mojžiša, že to ovplyvnilo jeho fyzické telo. Odvtedy vždy, keď sa Mojžiš 

išiel modliť, dal si dole závoj, ale keď prišiel k ľuďom, zakryl si svoju tvár. 

 Sláva, ktorú máme dnes, ďaleko viac prevyšuje slávu, ktorú mal Mojžiš. Nepotrebujeme závoj na 

našu tvár; sláva je v našom duchu: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď 

Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy“ (2.Korintským 3:18). Keď hľadíme na Božiu 

slávu v Božom Slove, premieňame sa zo slávy do slávy. 

      Vyznanie 

 Môj život je vyjadrením Božej slávy, milosti, dokonalosti, krásy a spravodlivosti. Dokonalosť a bezúhonnosť 

božskosti sa prejavuje vo mne a cezo mňa v stále narastajúcej žiare! Som neustále premieňaný zo slávy do slávy cez 

Ducha, keď hľadím na Božiu slávu v Slove, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 82:5-7;   Matúš 13:15 

1-ročný plán:   Rimanom 11:1-24;   Žalmy 79-81 

2-ročný plán:   Filipským 1:1-8;   Izaiáš 59 



9           Pastor Chris 

     Aréna lásky 

 Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať (Ján 13:35). 

 To, na čom by malo najviac záležať v tvojom živote, je tvoja láska k Bohu a k tým, za ktorých Ježiš 

zomrel. Toto zmení tvoje zmýšľanie o Bohu a o ľuďoch. Budeš mať jazyk lásky a nebudeš súdiť ľudí. 

Bude v tebe uvoľnené Kristovo zľutovanie a zistíš, že pôsobíš na vyššej úrovni pomazania. Staneš sa 

pomocníkom druhých a budeš ich pozdvihovať; budeš tým, ktorý je tak dotknutý a pohnutý slabosťami 

iných, že im budeš chcieť pomôcť. 

 Láska ťa bude inšpirovať a nútiť, aby si sa horlivo prihováral za chorých a ubolených, stratených 

a tiež za tých, ktorí ťa prenasledujú a považujú sa za tvojich nepriateľov. Tvoje modlitby za nich pôjdu 

z hĺbky tvojho ducha; toto je modlitba lásky; je nesebecká a bezpodmienečná. Slovo hovorí o tom, že kým 

sme boli ešte hriešnikmi, Boh prejavil svoju lásku k nám: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus 

umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (Rimanom 5:8). Ježiš zomrel za nás nie potom, ako sme sa stali 

kresťanmi, ale keď sme dokonca Boha ani nepoznali. Ak nás On tak miloval navzdory našim zlým 

skutkom, mali by sme robiť to isté. 

 Toto by mali byť tvojím vedomím; pôsobiť v láske. Pravá viera pôsobí cez lásku (Galatským 5:6). 

Preto by láska mala byť charakterom tvojho života, hovorenia a prejavovania sa. Láska nie je len témou 

na diskutovania alebo teoretické vysvetľovanie; je to niečo, čo sa žije a prejavuje. Nech tvoje srdce horí 

Božou láskou a túto lásku prejavuj nielen k Bohu, ale tiež k tým, za ktorých Ježiš zomrel. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, milujem Ťa  celým svojím srdcom, pretože Ty si prvý miloval mňa. Ďakujem Ti 

za Tvoju lásku a zľutovanie, ktoré horia v mojom srdci a nútia ma modliť sa a získavať iných pre Krista, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 14:21, 23;   Galatským 5:5 

1-ročný plán:   Rimanom 11:25-36;   Žalmy 82-84 

2-ročný plán:   Filipským 1:9-14;   Izaiáš 60 



10           Pastor Chris 

     Poznanie a porozumenie 

 Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia...Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale 

umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža (Žalm 82:5-7). 

 Náš úvodný verš opisuje žalostný údel tých, ktorí ignorujú Božie Slovo. Zomrú ako obyčajní 

ľudia a padnú ako hociktoré knieža, a to kvôli nedostatku poznania a porozumenia duchovných 

skutočností. Avšak takíto ľudia môžu zažiť okamžitú premenu, keď použijú princíp na zmenu, o ktorej 

učil Pán Ježiš v Matúšovi 13:15. Čítame: „Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili 

oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.“ 

 To, čo sa deje, keď počúvate, poznávate a porozumiete Slovu je to, že uzdravujúca moc Boha 

automaticky pracuje vo vašom živote; budete pôsobiť ako bohovia! V Skutkoch 19:11-12 čítame, že 

z Pavlovho tela boli brané vreckovky a zástery. Keď tieto veci položili na chorých a démonmi 

posadnutých, diali sa zázraky; démoni odišli; choroby akéhokoľvek druhu boli uzdravené. 

 Pavol zažíval takéto úžasné prejavy zázrakov, pretože spoznal a porozumel to, čo iní v tých 

dňoch neporozumeli. Bol to Pavol, ktorý napísal v 2.Korintským 3:18 v našom predchádzajúcom článku 

poukazujúc na to, že Božia sláva, ktorá bola na Mojžišovej tvári, prebýva teraz v našom duchu. Bol to ten 

istý apoštol, ktorý napísal, že Duch Toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva v tebe a oživuje tvoje 

smrteľné telo. 

 Toto by ti malo hovoriť o porozumení Pavla; jeho pochopení (grécky: sunesis) Kristovho 

evanjelia. Takéto isté by malo byť tvoje poznanie a porozumenie tajomstiev Kristových. Musíš prísť 

k porozumeniu toho, že kvôli tomu, že si znovuzrodený, tak žiadna choroba, nemoc alebo slabosť 

akéhokoľvek druhu nemôže zostať v tvojom tele; nie! Nie vtedy, keď poznáš a porozumieš, že ten istý 

Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, žije v tebe vo svojej plnosti. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, príchod Tvojho Slova dáva môjmu duchu svetlo a produkuje uzdravenie a zdravie v mojom 

fyzickom tele. Keď meditujem o Tvojom Slove, moju myseľ zaplavuje nadprirodzené porozumenie a to spôsobuje, že 

dnes i vždy žijem víťazne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   Žalm 119:30 

1-ročný plán:   Rimanom 12:1-16;   Žalmy 85-88 

2-ročný plán:   Filipským 1:15-22;   Izaiáš 61 



11           Pastor Chris 

     Jeho sídlo v tebe 

 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a 

prídeme k nemu a budeme prebývať u neho (Ján 14:23). 

 Už dávno som spoznal, že kdekoľvek som, tam je Boží príbytok, pretože Ježiš povedal, že On 

a Otec si urobia svoj príbytok v srdci toho, kto Ho miluje a zachováva Jeho Slovo. Keď som pred 

niekoľkými rokmi o tom meditoval v modlitbe, milujúci Ježiš sa stal tak skutočným môjmu duchu 

a pochopil som, čo mienil Pavol, keď povedal: „Lebo láska Kristova nás núti...“ (2.Korintským 5:14). To čo 

myslel je, že naša láska pre Krista nás núti. 

 Kolosenským 1:26-27 hovorí: „Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, 

ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, 

nádej slávy.“ Toto je tajomstvo vekov. Toto je kľúč: Kristus v tebe. Toto mienil Ježiš, keď povedal, že ak 

Ho človek miluje, Jeho Otec ho bude milovať a prídu k nemu a urobia si v ňom svoj príbytok. Staneš sa 

osobou „Kristus v tebe“. Kristus zaberie svoj príbytok v tvojom srdci. Čo to s tebou urobí? 

 Čítajme Kolosenským 1:28-29: „(Krista) Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo 

všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho 

moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.“ Apoštol Pavol tomu porozumel a rozpoznal, že pôsobil a konal mocou 

Boha, ktorý v ňom mocne pôsobil. 

 Niet divu, že povedal: „Všetko môžem cez Krista, ktorý ma posilňuje.“ S týmto vedomím si 

uvedomíš, že určite nič nie je nemožné, lebo všetko je možné. Je to všetko o tom, že je Kristus v tebe; 

pracuje v tebe a cez teba. Nemal by si nikdy zápasiť o nič, pretože On v tebe mocne koná, čo spôsobuje, 

že všetko, čo robíš, bude úspešné. Avšak kľúčom k tomu je milovať Ho. Keď to robíš, urobí si svoj 

príbytok v tebe a tvoj život pôjde zo slávy do slávy; budeš vo všetkom plodný a produktívny. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si si urobil svoj príbytok vo mne a urobil si ma svojím "riadiacim 

centrom". Urobil si ma úspešným pre život, pretože Ťa milujem a zachovávam Tvoje Slovo; uznávam Tvoju moc, 

ktorá vo mne mocne pôsobí a ďakujem Ti za Tvoju slávu v mojom živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:8;   2.Korintským 5:15 

1-ročný plán:   Rimanom 12:17-13:14;   Žalm 89 

2-ročný plán:   Filipským 1:23-30;   Izaiáš 62 



12           Pastor Chris 

     Uveď tú moc do činnosti... 

 A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými 

jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí 

budú zdraví (Marek 16:17-18). 

 Pán Ježiš nikdy nezveličoval; hovoril absolútnu pravdu. To, čo povedal v našom úvodnom verši, 

je niečo, čo by si mal vedome prejavovať alebo dokazovať vediac, že Ten, kto to povedal, nikdy nikomu 

neklamal. Máš klásť ruky na chorých, aby prijali uzdravenie; máš túto schopnosť v mene Ježiš. 

 Pán Ježiš by bol veľmi nedbanlivý, ak by žiadal od teba, aby si niečo urobil, čo nemôžeš urobiť, 

alebo na čo by ťa neuschopnil. V Matúšovi 10:8 povedal: „Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; 

malomocných očisťujte, démonov vyháňajte...“ Toto je pre každého veriaceho v Kristovi; vykroč vo viere 

a prines uzdravenie a zdravie ľuďom v tvojom okolí i ďalej. Niekto však môže bedákať: „Keď sa modlím 

za ľudí, sú uzdravení, ale keď som chorý ja, neviem si pomôcť.“ 

 Mnohí sa ocitnú v takýchto rozpakoch. Je to podobné tomu, čo sa stalo Elizeovi, ktorý bol tak 

mocne pomazaný Bohom, ale zomrel chorý. V 2.Kráľov 13:20-21 čítame, ako nejakí muži niesli pochovať 

človeka, keď spozorovali nejakých lúpežníkov. Rýchlo pohodili mŕtvolu do hrobu, ktorý obsahoval 

pozostatky Elizea. Len čo sa mŕtve telo dostalo do kontaktu s Elizeovými kosťami, mŕtvy človek ožil 

(2.Kráľov 13:21). To sa stalo dlho po tom, čo Elizeus zomrel; jeho kosti si zachovali pomazanie! 

 Hoci  Elizeus zomrel chorý, Božia moc v ňom nezoslabla. Môžeme z toho usúdiť, že to bol 

Elizeus, ktorý nepoužil túto moc pre svoje zdravie. Kristus, Uzdravovateľ žije v tebe; uznaj túto 

skutočnosť a konaj s týmto presvedčením každý deň. Keď to robíš, tak všetko, čo nie je z Boha: choroba, 

chudoba, smrť, nedostatok, zlyhanie, depresia a pod. nebude v tebe pretrvávať. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, keď študujem Slovo a meditujem v Duchu, Tvoja moc sa vo mne aktivuje a spôsobuje, že 

Tvoja sláva v mojom duchu ovplyvňuje moje fyzické telo a produkuje zdravie, silu a vitalitu. Chodím dnes vo 

víťazstve a zažívam úspech vo všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:6;   2.Korintským 3:18;   1.Korintským 14:4;   Rimanom 8:11 

1-ročný plán:   Rimanom 14-15:4;   Žalmy 90-93 

2-ročný plán:   Filipským 2:1-11;   Izaiáš 63 



13           Pastor Chris 

    Láska narastá v spoločenstve 

 Ježiš mu odpovedal: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a 

prídeme k nemu a budeme prebývať u neho“ (Ján 14:23). 

 Chcem, aby ste porozumeli jazyku Ducha v našom úvodnom verši. Prečo Ježiš povedal: „Ak ma 

niekto miluje, môj Otec ho bude milovať?“ Či už Otec nemiloval každého? Biblia hovorí: „Lebo tak Boh 

miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 

3:16). Ježiš prišiel, pretože Otec už miloval každého. Takže o akej inej láske tu Ježiš hovorí? Pojednáva tu 

o spoločenstve; láska rastie cez spoločenstvo. 

 Keď spoznáš lásku a dávaš ju späť, dostaneš viac. Keď odpovedáš Otcovi láskou, On ďalej 

prejavuje svoju lásku k tebe zvláštnym spôsobom; ukáže svetu, že ťa miluje. Keď si uveril v Pána Ježiša, 

tak najkrajšia vec, po ktorej by si mal túžiť a konať, je mať s Ním bohaté, silné spoločenstvo. To by mal 

byť tvoj životný štýl, pretože neexistuje láska bez spoločenstva. 

 Spoločenstvo znamená jednotu ducha; spoločné zdieľanie a komunikovanie. 1.Korintským 1:9 

hovorí: „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ 1.Ján 1:3 (angl. 

preklad) hovorí: „...naše spoločenstvo je s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ Boli sme povolaní do 

spoločenstva s Pánom a nemôže existovať žiadne spoločenstvo bez spoločnej komunikácie. Hovor s Ním 

často a hľadaj Jeho myšlienky, názory, radu a vedenie vo všetkom, čo robíš. Toto je niečo, čo máš robiť 

vedome ako odpoveď na Jeho lásku. 

 Tvoje spoločenstvo s Pánom je pre teba jedinečné. On nemá, ani nikdy nemal a nebude mať 

nikoho takého istého, ako si ty; takže má veľmi rád tvoje spoločenstvo a lásku. Keď máš spoločenstvo 

s Ním cez Slovo a Ducha Svätého, dozvieš sa o Ňom viac a tvoj život sa stane prejavom Jeho lásky. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma uznal za hodného povolať ma do spoločenstva s Tvojím Synom Ježišom 

Kristom. Cez spoločenstvo s Duchom a Slovom som premieňaný do slávnej podoby Krista, kde je môj život 

absolútnym vyjadrením Tvojej spravodlivosti, lásky a milosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 13:14;   1.Ján 1:3 

1-ročný plán:   Rimanom 15:5-13;   Žalmy 94-98 

2-ročný plán:   Filipským 2:12-18;   Izaiáš 64 



14           Pastor Chris 

     Zobral ich všetky preč 

 Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal duchov slovom a uzdravoval 

všetkých chorých. Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše 

nemoci (Matúš 8:16-17). 

 V Izaiášovi 53:4 predpovedal prorok Izaiáš na základe zjavenia Kristovo utrpenie a Jeho 

umučenie na kríži a dal nám obraz o Jeho ukrižovaní. „Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý 

poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše 

choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený“ (Izaiáš 53:3-4). 

Toto citoval Matúš v našom úvodnom verši. Pán Ježiš zobral naše neduhy a niesol naše choroby. 

 Hebrejské slovo preložené ako „niesol“ v Izaiášovi 53:4 je „nasah“ a znamená „zobrať alebo 

odniesť preč“, zatiaľ čo  slovo „niesol“   Matúšovi 8:17 je preložené z gréckeho slova „bastazo“, čo tiež 

znamená „odstrániť, premiestniť alebo odniesť preč“. Obe slová znamenajú zobrať bremeno z niekoho 

iného na seba a odniesť ho preč, a to je to, čo Ježiš urobil s našimi chorobami a nemocami. 

 Existujú ľudia, ktorí hovoria: „Keď si chorý, Ježiš prichádza k tebe a zdieľa tvoju chorobu 

a bolesť s tebou.“ Nie, nerobí to tak! Zobral ich už preč, aby si ich nikdy nemusel mať. Prečo je potom 

stále tak veľa chorých? Je to preto, lebo sú neznalí toho, čo pre nich urobil. Zomrel, aby si mohol mať 

večný život (grécky: Zoe). Tento život je plný slávy. 

 Nezáleží na tom, či vo svojom tele cítiš bolesť alebo symptómy choroby; stoj pevne vo viere 

a prehlasuj: „Odmietam byť chorý!“ Občas vyhlasuj: „Chodím v zdraví v mene Ježiš!“ 

     Vyznanie 

 Odmietam niesť akúkoľvek nemoc, chorobu alebo slabosť vo svojom tele, pretože Ježiš zobral všetky moje 

nemoci a niesol moje bolesti; bol prebodnutý pre moje prestúpenia, prekliaty pre moje neprávosti a trest, ktorý mi 

priniesol pokoj, bol položený na Neho a Jeho ranami som bol uzdravený. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 2:24;   Izaiáš 53:3-4 

1-ročný plán:   Rimanom 15:14-33;   Žalmy 99-101 

2-ročný plán:   Filipským 2:19-30;   Izaiáš 65 



15           Pastor Chris 

     Láska v našich očiach 

 „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“ (Ján 13:35). 

 Ak chceš zažívať väčší prejav Ducha Svätého vo svojom živote, tak sa to udeje cez lásku. Kráčaj 

v láske. Láska je „výnimočnejšia cesta“. Božia láska v tebe môže byť tak hmatateľná, že doslova žiari cez 

tvoje oči. Netreba hovoriť o tom, čo Pán môže urobiť v tebe a cez teba, keď tak veľmi vyžaruješ Jeho 

lásku, že je to vidieť v tvojich očiach. 

 Keď som to pred mnohými rokmi pochopil, stal som sa viac vedomý si toho, čo Pán môže urobiť 

cezo mňa, cez moje oči horiace láskou. Raz som bol pozvaný na konferenciu, kde som mal slúžiť chorým. 

Požiadal som ich, aby sa všetci postavili do jedného radu. Nedotkol som sa nikoho z nich, len som sa na 

nich pozrel a vedel som, že ako tam stojím, Kristus sa pozerá cez moje oči. Démoni nemohli obstáť. Všetci 

boli okamžite uzdravení len tým, že som sa na nich pozrel. 

  V priebehu rokov som stretol niekoľkých z tých, ktorí boli uzdravení na tom stretnutí a nikdy na 

to nezabudli. Spomínali na to, ako pohľad lásky zahnal ich nemoci, pretože v ňom niečo bolo. Existuje 

niečo, čo pôsobí cez nás. Je to moc Božej lásky. 

 Naše oči sú oknami Ducha, cez ktoré Boh s láskou pozerá na iných. Zaobchádzaj s ľuďmi so 

zľutovaním; pozeraj sa na nich očami lásky. Nech je pre teba láska viac ako len téma; nech je to život. 

Jednaj s ľuďmi, aby mohli vidieť a cítiť tvoju lásku. Ľudia boli priťahovaní k Ježišovi nielen preto, lebo 

robil zázraky, ale preto, že mohli vidieť, že ich miloval. Cítili Jeho lásku, vrátane malých detí (Matúš 

19:14). On bol zjavením Božej lásky. Nech je toto aj tvojím svedectvom. Nech tí, ktorí sú okolo teba, vidia 

v tvojich očiach Ježiša. Nech je tvoja láska tak silná, že ľudia sú k tebe neustále priťahovaní. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že Tvoje Slovo pracuje v mojom živote a produkuje to, o čom hovorí. 

Mám prirodzenosť lásky, pretože Božia láska je vyliata v mojom srdci cez Ducha Svätého. Láska je pre mňa spôsob 

života; preto dnes i vždy prejavujem v svete okolo mňa lásku, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 3:16;   Ján 13:34 

1-ročný plán:   Rimanom 16;   Žalmy 102-103 

2-ročný plán:   Filipským 3:1-12;   Izaiáš 66 



16           Pastor Chris 

     Moc cez Slová 

 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). 

 Nestačí len poznať Božie Slovo vo svojom srdci; musíš ho tiež hovoriť, lebo len takto to pracuje! 

Boh dal pokyny Józuovi: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, 

aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech“ (Józue 1:8). 

Pôvodné hebrejské slovo vzťahujúce sa na slovo „rozjímaj (angl. medituj)“ je „hagah“, čo znamená hĺbať, 

kričať, predstavovať si, šepkať, mrmlať, hovoriť, vyslovovať alebo vyjadrovať. Je to viac ako len 

rozmýšľať o Slove; musíš dať Slovu hlas! 

 Úvodný verš nám ukazuje, že hovorenie toho, čomu veríš, je základný duchovný princíp, bez 

ktorého nemôže byť prijatý dar spasenia. Balík spasenia je doručený pri splnení dvoch podmienok: po 

prvé je to „uverenie“, zatiaľ čo druhé je „vyznanie“ toho, čo si uveril. Obe musia byť splnené, aby bolo 

spasenie kompletné. 

 Tým istým spôsobom na to, aby si žil slávny život v Kristovi a tešil sa zo všetkých výhod 

spasenia, musí Slovo zostávať v tvojich ústach. Musíš veriť a hovoriť. Niektorí ľudia sa ocitnú 

v nepríjemných situáciách a hovoria: „Verím Božiemu Slovu, ale neviem, prečo to práve pre mňa 

nefunguje.“ Len samotné verenie Slovu nezmení nič, pokiaľ nezačneš správne používať svoje ústa tým, 

že budeš hovoriť to, v čo veríš. 

 Tvoje ústa ti boli dané na to, aby si vytváral svoju budúcnosť a svoj víťazný život. Tvoj život ide 

v smere tvojho vyznania. Musíš hovoriť to, čo v živote chceš. Dokonca aj teraz hovor Slovo ohľadom 

tvojej rodiny, práce, podnikania, vzdelania, zdravia atď. Uvoľni dynamickú moc, aby si spôsobil zmeny, 

po ktorých túžiš, a to hovorením vierou naplnených slov.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš svoje Slovo, neomylný inštrukčný manuál pre úspešný a víťazný 

život v Kristovi. Žijem v zdraví, pokoji a víťazstve; robím pokrok veľkými krokmi, pretože žijem Tvoje Slovo, 

vedomý si jeho moci a schopnosti, aby premieňalo môj život a spôsobovalo, že idem zo slávy do slávy, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovie 10:11;   Príslovie 15:23 

1-ročný plán:   1.Korintským 1;   Žalmy 104-106 

2-ročný plán:   Filipským 3:12-21;   Jeremiáš 1 



17           Pastor Chris 

    Víťazstvo a nadvláda v Ježišovi Kristovi 

 „Môj národ hynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza. 

Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov“(Hozeáš4:6). 

 Boh povedal cez proroka Hozeáša, že Jeho ľud hynie, je porazený a zlomený pre nevedomosť. 

Znamená to, že ich kliatbou nie je to, že majú nedostatok viery, či nedostatok úsilia. Dôvodom toho, že 

nekráčajú vo víťazstve a nadvláde, je ich nevzdelanosť. To znamená, že ako deti Božie si musíme 

zachovať vedomie byť usilovní učiť sa a byť vyučení Božím Slovom. Keď máš  správne poznanie Slova, 

budeš vo svojom každodennom živote žiť vo víťazstve a nadvláde bez ohľadu na akékoľvek 

protivenstvá. 

 Niektorí ľudia si myslia, že žiť v trvalej viere a nadvláde nie je možné. Ale mýlia sa. Žiť v 

takomto presvedčení je vlastne ignorovanie toho, čo Ježiš prišiel urobiť. Prišiel nám dať Boží život 

a Božiu prirodzenosť: nadprirodzený život. V Jánovi 10:10 hovorí: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a 

hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“. Ježiš neprišiel založiť nejaké nové náboženstvo, 

tých tu bolo dosť už predtým, než prišiel; kresťanstvo nie je náboženstvo. Rozšírený preklad Biblie 

hovorí, že prišiel, aby sme mohli mať a užívať si život a aby sme ho mali v hojnosti - tak do plna, že až 

preteká. 

 Možno si nikdy nerozmýšľal o tom, že Božím plánom pre teba je radostný život; ale teraz to už 

vieš! Ale ako sa môžeš radovať, keď nie si v poriadku? Ako sa môžeš radovať, keď si chorý 

a v bolestiach? Ako sa môžeš radovať, ak nepoznáš všetko, čo ti Boh zabezpečil v Kristovi? Kvôli tomuto 

musíš mať osobný vzťah s Bohom a Jeho Slovom a potom budeš vedieť, ako žiť v úplnom víťazstve 

každý deň. Slovo Božie je schopné vybudovať ťa a spôsobí, že budeš žiť taký druh života, po akom Boh 

túži; život mimo bojov a bolestí, život v sláve, spravodlivosti a autorite v Kristovi Ježišovi. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš život slávy, úspechu a víťazstva. Denne skúmam Tvoje 

Slovo a privlastňujem si do môjho života to, čo Slovo hovorí ohľadom môjho života v Kristovi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 5:39;   1.Timoteovi 4:15 

1-ročný plán:   1.Korintským 2;   Žalmy 107-108 

2-ročný plán:   Filipským 4:1-7;   Jeremiáš 2 



18           Pastor Chris 

     „Vzchop sa a zachyť sa o Boha...“ 

 „A nikto nevzýva Tvoje meno, nevzchopí sa, aby sa zachytil o Teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a 

vydal si nás do moci našich hriechov“(Izaiáš 64:6). 

 V našom dnešnom verši hovoril prorok Izaiáš k Bohu. Izrael bol v hrozných ťažkostiach, lebo 

nikto nehľadal Pána; nikto sa nevyburcoval k tomu, aby sa „zachytil“ Boha. To znamená, že my kresťania 

sa máme vyburcovať k tomu, aby sme sa chytili Boha, chytili sa Jeho slov a urobili ich v našich životoch 

reálnymi cez premáhajúce modlitby. 

 Pripomeňme si Jákoba a jeho stretnutie s anjelom Božej prítomnosti. Po jeho pobyte u strýka 

Lábana Jákob vedel, že potrebuje zázrak, aby unikol hnevu svojho brata Ezaua, keďže predtým 

podviedol svojho otca Izáka, aby získal dedičstvo namiesto Ezaua. Jákob rozdelil svoju rodinu a všetko 

čo mal na dve skupiny a poslal ich vopred, aby uprosili Ezaua, takže ak by Ezau premohol jednu 

skupinu, tak tá ďalšia by možno unikla a bola by zachovaná (1.Mojžišova 32:4-8). 

 Následne hneď po tom zostal Jákob sám a Biblia hovorí, že bojoval celú noc s anjelom. Jákob 

nenechal odísť anjela bez toho, aby ho požehnal (1.Mojžišova 32:24-26). Prorok Hozeáš vysvetľuje, že ten 

anjel, s ktorým Jákob bojoval, bol v skutočnosti Pán: „...a v dospelosti zápasil s Bohom. Zápasil s anjelom a 

zvíťazil; plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Bételi, a tam Boh hovoril s ním. Hospodin je Boh mocností, 

Hospodin je Jeho meno“ (Hozeáš 12:3-6). 

 Jákob sa vzchopil, aby sa zachytil Boha cez modlitbu; aby uchopil Božie požehnanie. Toto je 

niečo, čo sa ako kresťania musíme naučiť. Vzchopiť sa a držať sa Božieho Slova pre seba, ale aj pre iných 

skrze modlitbu. Musíme zotrvávať neodbytní a prihovárať sa za stratené duše a za tých, ktorí zablúdili 

od viery. Musíme sa za nich prihovárať v modlitbe, až pokiaľ sa v nich neupevní Kristus. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem ti za privilégium modlitby; miesta vrelého spoločenstva, ktorá ma roznecuje 

pridŕžať sa Tvojho Slova v mojom živote. Ďakujem Ti, že mi cez premáhajúce modlitby dávaš schopnosť meniť 

okolnosti. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:18-21;   Efezským 3:20-21;   2.Timoteovi 1:6 

1-ročný plán:   1.Korintským 3;   Žalmy 109-112 

2-ročný plán:   Filipským 4:8-13;   Jeremiáš 3 



19           Pastor Chris 

     Tvoja dôležitosť v Evanjeliu 

 „A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého 

(pre seba), aj nadbytok pre každý skutok, ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá naveky“ 

(2.Korintským 9:8-9). 

 Tvoja dôležitosť pri šírení evanjelia Kristovho je jedným z hlavných dôvodov, prečo Boh 

nasmeroval na tvoju cestu prosperitu. Biblia hovorí, že je väčšia radosť v nebi nad jedným hriešnikom, 

ktorý oľutoval svoje hriechy, ako nad deväťdesiatimi deviatimi svätými, ktorí nepotrebujú pokánie 

(Lukáš 15:7). Toto je jediný krát, kedy sme v Písme informovaní o niečom, čo spôsobuje radosť medzi 

anjelmi v nebi – je to spasenie duší. Toto ti dáva možnosť spoznať, aké dôležité je spasenie duší.  

 Spasenie duší v Božom kráľovstve musí byť pre teba presvedčivou motiváciou vo všetkom, čo 

robíš. Či už si podnikateľ, politik, učiteľ, bankár, riaditeľ, študent, atď., pokiaľ tvoja osobná motivácia  je 

rozširovanie Božieho kráľovstva, budeš žiť zmysluplný a naplnený život. 

 Tvoja účasť pri spasení duší priťahuje do tvojho života viac milosti a prosperity. Spôsobuje to, že 

múdrosť Božia pracuje v tebe neobyčajným spôsobom. Okrem toho Pán dbá aj na tvoju ochranu, keď si 

dôsledný pri hlásaní evanjelia národom na tejto zemi. Dnešné slovo nám hovorí, že Boh je schopný 

rozhojniť voči tebe Jeho milosť, aby si mal vo všetkom dostatok; budeš mať dostatok na každú dobrú vec. 

Keď si zapojený do šírenia evanjelia, milosť Božia sa v tvojom živote zväčšuje, aby si dosiahol viac. Jakub 

4:6 hovorí: „Dáva však väčšiu milosť...“ Preto nepoľav pri žiadnej príležitosti propagovať evanjelium. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, cez moju účasť na Kráľovstve zachraňujúca moc Kristova preniká zem. Som distribútorom 

nadprirodzených právd týkajúcich sa rozširovania Kráľovstva. Preto ku mne prúdi neustále Tvoja milosť, aby som 

bol ešte úspešnejší pri šírení evanjelia. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   5.Mojžišova 28:18;   Žalm 35:27 

1-ročný plán:   1.Korintským 4;   Žalmy 113-116 

2-ročný plán:   Filipským 4:14-23;   Jeremiáš 4 
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     Pokračuj vo viere 

 „Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv 

napísaný pred očami ako medzi vami ukrižovaný? Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste 

dostali Ducha či z počutia viery? Či ste tak nerozumní? Započnúc Duchom teraz telom dokonávate?“ (Galatským 

3:1-3). 

 Keď študuješ celú knihu Galatským, mal by si pochopiť, prečo Pavol pokarhal Galatských 

kresťanov: odchýlili sa od posolstva evanjelia, Slova viery, ktoré prijali. Niektorí falošní učitelia ich prišli 

učiť, aby dodržiavali Zákon na to, aby boli ospravedlnení; následkom toho ich viera začala kolísať. Pavol, 

odsudzujúc ich odchýlenie sa od posolstva viery, sa ich opýtal: „...započnúc Duchom teraz telom 

dokonávate?“ 

 Chcel, aby si spomenuli, ako prijali Svätého Ducha; nebolo to cez poslušnosť Zákonu, ale cez 

vieru. Spasenie nedostali cez dodržiavanie Zákona: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo 

seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Efezským 2:8-9). Tvoja spravodlivosť a správne 

postavenie u Boha nie sú výsledkami tvojich dobrých skutkov; sú z viery v Krista, sú výsledkom toho, čo 

On urobil. 

 Galatským 2:16 hovorí: „Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru 

Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona 

pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo.“ Spravodlivosť, ktorá je cez vieru, sa nespolieha 

na skutky Zákona, ale na vieru v Boha, ktorý ospravedlňuje bezbožných (Rímskym 4:5). 

 Vierou si prijal večný život a Duch Svätý žije v tebe. Cez vieru bola do tvojho ducha vložená 

spravodlivosť Božia. Preto pokračuj vo viere, zakorenený a upevnený a odmietni sa uhnúť preč od nádeje 

evanjelia, ktoré si počul (Kolosenským 1:23). 

     Vyznanie 

 Ďakujem Ti Pane za spravodlivosť, ktorú som prijal; spravodlivosť, ktorá je cez vieru Ježiša Krista, aby som 

stál v Tvojej prítomnosti s dôverou bez strachu, menejcennosti, viny alebo odsúdenia. Nespolieham sa na telo, 

pretože Ty si môj obhajca. Haleluja! 

Rozšírené štúdium:   Ján 6:63;   Filipským 3:3 

1-ročný plán:   1.Korintským 5;   Žalmy 117-118 

2-ročný plán:   Kolosenským 1:1-8;   Jeremiáš 5 



21           Pastor Chris 

    Schopnosť je v pokyne, inštrukcii 

 „Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato“ (Príslovia 8:10). 

 Duchovné pokyny môžu k tebe prísť najneočakávanejším alebo najneobvyklejším spôsobom, ale 

buď pohotový poslúchnuť. Nikdy sa nepokúšaj duchovné pokyny vysvetliť rozumom; Božia múdrosť je 

pre človeka bláznovstvom. 

 Popremýšľaj napríklad o Pánových pokynoch Józuovi. Po smrti Mojžiša Boh nariadil Józuovi, 

aby dobyl a podmanil si Jericho: „Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom 

a s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto; nech raz obídu mesto všetci bojovníci; to rob šesť dní. Sedem kňazov nech 

ponesie sedem trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Na siedmy deň obíďte mesto sedemkrát a kňazi 

nech zatrúbia na trúbach. Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým 

bojovým pokrikom; vtedy sa zrútia mestské hradby“ (Józua 6:2-5). 

 Z prirodzeného hľadiska bolo pre Józuu a Izraelitov nemožné, aby uskutočnili tento Boží pokyn. 

Hrúbka stien Jericha bola taká, že boli na nich postavené domy. Ale Józua nasledoval Pánove pokyny 

a výsledkom bolo víťazstvo Izraelcov. 

 Náš úvodný verš hovorí o prijímaní inštrukcii a nie striebra. Slovo Božie je Boží návod pre 

výnimočný život slávy, vlády a víťazstva; takže nezanedbávaj Slovo. Biblia hovorí: „Pridŕžaj sa 

napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom“ (Príslovia 4:13). Nesťažuj sa, keď dostaneš 

duchovné pokyny, pretože s takými pokynmi prichádza aj schopnosť splniť čokoľvek, čo ti Boh povie, 

aby si urobil. 

 Buď si tohto vedomý, keď si poverený nejakou zodpovednosťou, a to hlavne v dome Božom. 

Potom, čo si dostal pokyn niečo urobiť, uvedom si, že si dostal aj schopnosť pre danú úlohu. Roznieť 

v sebe Božiu múdrosť cez hovorenie v jazykoch a uvidíš vyobrazenie možností a vízií úspechu; Duch 

Svätý ti ukáže, čo robiť a ako splniť úlohu. 

     Vyznanie 

 Ďakujem Ti drahý Otče za Tvoju božskú moc vo mne, aby som splnil každú úlohu, ktorú si pre mňa 

naplánoval. Rozpoznávam prácu Tvojho Ducha Svätého vo mne, a preto prehlasujem, že môžem robiť všetky veci 

cez Krista, ktorý ma posilňuje. On je mojou schopnosťou; preto robím pokrok cez moc Ducha, v Ježišovom mene. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   1. Samuelova 15:22-23;   2. Timoteovi 3:16-17 

1-ročný plán:   1.Korintským 6;   Žalmy 119:1-112 

2-ročný plán:   Kolosenským 1:9-18;   Jeremiáš 6 
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     Plnosť požehnania evanjelia 

 „ Keď teda to vykonám a zapečatím im to ovocie, odídem cez vás do Španielska.  A viem, že keď prídem k 

vám, prídem v plnosti požehnania evanjelia Kristovho“ (Rímskym 15:28-29). 

 Keď som pred rokmi študoval slová apoštola Pavla v našom úvodnom verši, bol som nadšený 

z toho, že je možné, aby mal človek plnosť požehnania Kristovho evanjelia. Toto nebolo iba pre Pavla 

a zvyšných apoštolov, ale pre nás všetkých kresťanov: je možné chodiť v plnosti Kristovho požehnania. 

Čo to znamená? Znamená to chodiť v plnosti tvojho dedičstva v Kristovi. 

 Niet divu, že apoštol Pavol smelo hovorí: „Môžem, dokážem robiť všetky veci cez Krista, ktorý ma 

posilňuje“ (Filipským 4:13 angl. preklad). V Galatským 2:20-21 povedal: „S Kristom spolu ukrižovaný som a 

žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval 

a vydal sám seba za mňa. Nepohŕdam milosťou Božou“ (Galatským 2:20-21). 

 Je možné chodiť po tejto zemi v plnosti Kristovho požehnania. Keď chodíš v jednote s Duchom 

Svätým, zistíš, že život je ľahký, bez stresu a slobodný od každej formy frustrácie. Nič na tomto svete ma 

nemôže frustrovať, pretože chodím vo svetle plnosti požehnania Kristovho evanjelia. Nemôžem byť 

premožený; ja som premožiteľ, pretože Kristus je vo mne. Toto by malo byť taktiež aj tvojím 

premýšľaním. 

 Ži v plnosti tvojho dedičstva v Kristovi. Kristus zomrel; je vzkriesený z mŕtvych; už vyhral boj za 

teba; už nie je potrebné za nič bojovať. 1.Peter 1:11 hovorí o utrpeniach Kristových a sláve, ktorá by mala 

nasledovať. Ži vo víťazstve a sláve Kristovej. Si víťaz na celý život. Nech je požehnaný Boh! 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že si mi dnes zjavil Tvoje Slovo. Chodím v plnosti požehnania evanjelia 

Kristovho a v sláve môjho dedičstva v Ňom. Som premožiteľ, pretože Ten Väčší žije vo mne. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:33;  1. Petra 1:10-11 

1-ročný plán:   1.Korintským 7;   Žalmy 119:113-176 

2-ročný plán:   Kolosenským 1:19-29;   Jeremiáš 7 



23           Pastor Chris 

     Zhmotni svoje myšlienky 

 „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ (Príslovia 4:23). 

 Niektorí ľudia definujú myšlienky ako predstavy, ale myšlienky sú viac ako len predstavy.  

Predstavy sú obrazy alebo vyobrazenia mysle, ktoré vyjadrujú tvoje myšlienky. Myšlienky sú mocné; 

môžu ti dať víťazný život alebo ťa držať mimo tohto života. Biblia hovorí, že ako človek rozmýšľa vo 

svojom srdci, taký je (Príslovia 23:7). Si zosobnením tvojich myšlienok. 

 Ak by si dovolil Slovu, aby ovládalo tvoje myslenie, dá ti to správnu mentalitu víťazstva, 

úspechu a autority s víziou neobmedzených možností. Rímskym 12:2 (angl. preklad) hovorí: „A 

nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale buďte premieňaní obnovením mysle...“ Keď sú tvoje myšlienky v súlade 

s ustanoveniami Božieho Slova, tvoj život bude odrazom Jeho slávy, pretože sláva je v Slove. 

 Premýšľaj o Józuovi; Pán mu povedal: „...Pozri, dal som do tvojej ruky Jericho i jeho kráľa i jeho silných 

bojovníkov“ (Józue 6:1-2). Ako mal vidieť víťazstvo ešte pred bitkou? Bolo to cez moc Jeho mysle; jeho 

myšlienkami a predstavami. Ak by Józua nevidel víťazstvo vo svojej mysli, Izraelci by nikdy neovládli 

Jericho. Čo ti to hovorí? To znamená, že rozsah tvojej vízie ohraničuje tvoje požehnania. Ako ďaleko 

dokážeš vidieť svojou mysľou cez moc myšlienok, to určí, koľko toho budeš vlastniť. 

 Čo vidíš? Aké sú tvoje myšlienky? Kázni svoju myseľ; vyberaj si myšlienky, ktoré prijímaš. Toto 

predstavuje rozdiel medzi človekom, ktorý je disciplinovaný a bude úspešným, a tým, ktorý nie je; je to 

v ich myslení. Zameraj svoju myseľ na myslenie správnych myšlienok. Ty si ten, ktorý rozhoduje, akým 

smerom pôjde tvoje myslenie, ty si ten, kto vytvára svoje myšlienky: „...všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, 

čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobro povestné...  o tom premýšľajte“ (Filipským 4:8). 

     Vyznanie 

 Moja myseľ je pomazaná, aby myslela Boží druh myšlienok. Keď premýšľam nad Tvojim Slovom, budujem 

hojnosť myšlienok, ktoré ma udržujú v oblasti slávy, zdravia a prosperity; spôsobujú, že žijem tu na zemi najlepší 

život, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1. Korintským 2:16;   Filipským 4:8 

1-ročný plán:   1.Korintským 8;   Žalmy 120-127 

2-ročný plán:   Kolosenským 2:1-7;   Jeremiáš 8 



24           Pastor Chris 

     Mysli na stratených 

 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 

zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou (slepotou; angl.) 

svojich sŕdc; (Efezským 4:17-18). 

 Tento verš odhaľuje nebezpečný stav neveriaceho. Je v duchovnej temnote a je odcudzený, to 

znamená odrezaný od Božieho života. Efezským 2:3 ich okrem toho označuje ako deti hnevu. To 

znamená deti určené na Boží hnev, zlosť. Aké hrozné postavenie pre kohokoľvek! Efezským 2:12 ich 

opisuje ako: „...bez nádeje a bez Boha na svete“. 

 Pred mnohými rokmi ešte ako študent na vysokej škole som čítal túto časť Písma a prinútilo ma 

to k premýšľaniu. Pozeral som sa na študentov na vysokej škole, ktorí žili bez Boha a rozmýšľal som: 

„Drahý Pane, ako môže niekto žiť v takej temnote? Ako môžu ísť večer do postele a žiť ďalší deň bez 

Boha?“ 

 Bol som pohnutý zľutovaním a začal som sa za nich prihovárať: „Ó, Bože, nenechaj ich zomrieť 

a ísť do pekla bez toho, že by prijali Krista. Pomôž mi, aby som ich zasiahol a povedal im o Ježišovi.“ 

Takto som sa zvykol modlievať. Cítil som sa nútený povedať im o Ježišovi, pretože nič nemôže byť 

zničujúcejšie ako žiť bez Boha a nemať vo svete nádej! Takto by si mal rozmýšľať o svojich priateľoch, 

príbuzných, kolegoch, susedoch a známych, ktorí nie sú znovuzrodení. Sú na svete bez nádeje, bez 

Krista. 

 Nemôžeš dovoliť nechať ich žiť bez Boha, smerujúcich ďalej a ďalej do priepasti temnoty. Nech 

ťa beznádejnosť ich situácie núti k tomu, aby si sa za nich prihováral. Modli sa, aby boli vyslobodení 

z ríše temnoty a moci satana do slávnej slobody synov Božích. Možno si ty jediný, ktorý máš príležitosť 

dotknúť sa evanjeliom ich životov. Preto im káž a vyučuj Slovo. Povedz im, že Boh ich tak miluje, že 

poslal Ježiša, aby za nich zomrel (Ján 3:16). 

 Poskytuj svoj čas, úsilie a zdroje na získavanie duší. Buď známy svojou zanietenosťou pre Pána, 

Jeho evanjelium a duše ľudí. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi objasňuješ cez Tvoje Slovo cenu každej duše. Modlím sa za tých, ktorí 

nie sú spasení, mojich priateľov, príbuzných, kolegov a spolupracovníkov, aby boli vyslobodení z temnoty do svetla 

a odvrátili sa od satana k Bohu a stali sa účastníkmi Tvojej spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium.   2.Peter 3:9;   Marek 16:15 

1-ročný plán:   1.Korintským 9;   Žalmy 128-134 

2-ročný plán:   Kolosenským 2:8-15;   Jeremiáš 9 



25           Pastor Chris 

     Cti si duchovné autority 

 Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, nikoho neuznávajú nad sebou a rúhajú sa nebeským mocnostiam. 

Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný 

súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá! Títo však sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, a práve na to hynú, čo ako 

nerozumná zver chápu podľa prírody (Júda 1:8-10). 

 Toto je pre nás pozoruhodná lekcia, ktorú sa máme naučiť z postoja archanjela Michaela, keď sa 

hádal so satanom o Mojžišovo telo. Michael so všetkou svojou mocou a slávou sa nemohol odvážiť 

povedať obvinenie proti satanovi, zlej osobnosti. Je to preto, lebo rozpoznal, že satan mal Adamovu 

autoritu, ktorá je vyššia, ako anjelská autorita. Adam stratil svoju autoritu a dal ju satanovi, keď zjedol 

ovocie, ktoré mu Boh zakázal. 

 Výsledkom toho bolo, že Michael mohol len pokarhať satana v mene Pána ako vyššej autority. 

Toto je veľmi poučné v tom, ako máme jednať ako Božie deti, čo sa týka duchovnej autority. Nikdy by si 

nemal kritizovať, znevažovať alebo hovoriť proti tým, ktorých Boh umiestnil na miesta autority. Takto 

žijem ja; nehovorím proti Božím ľuďom, obzvlášť proti služobníkom evanjelia, pretože nesú Božiu 

autoritu. 

 1.Tesalonickým 5:12 hovorí: „Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú 

vám predstavení v Pánovi a poučujú vás.“ Niektorí ľudia majú v cirkvi nad vami autoritu v Pánovi a musíte 

si ich ako takých ctiť. 

 Žiaľ sú niektorí v cirkvi, ktorí veria, že sú múdrejší ako pastori a vždy majú potrebu „radiť“ alebo 

poučovať ich, ako viesť záležitosti v cirkvi. Toto je nesprávne. Musíš zostať podriadený duchovnej 

autorite, aby si chodil v moci Ducha a naplnil Božie povolanie pre svoj život. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo múdrosti, ktoré mi dáva život, vedie moje myšlienky, slová 

a skutky. Tvoja múdrosť dnes vo mne pracuje a som poddaný Duchu Svätému, ktorý zdokonaľuje všetko, čo sa ma 

týka, učí ma kráčať v múdrosti a uznávať duchovnú autoritu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   4.Mojžišova 26:9-10;   1.Samuelova 26:9 

1-ročný plán:   1.Korintským 10:1-13;   Žalmy 135-138 

2-ročný plán:   Kolosenským 2:16-23;   Jeremiáš 10-11 



26           Pastor Chris 

     Ochránený pomazaním 

 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že prijde antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ 

známe, že je posledná hodina. Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby 

sa ukázali, že nie sú všetci z nás. A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko (1.Ján 2:18-20). 

 Žijeme v posledných dňoch, preto sa aktivity antikristov zmieňované v úvodnom verši už dejú. 

Mnohí prišli vo svojom vlastnom mene s falošnými doktrínami. Falošná doktrína nie je v zásade opakom 

pravého evanjelia, ale jeho prekrútením. Jej cieľom je oklamať ľudí a zviesť ich k tomu, aby verili 

klamstvu namiesto pravého evanjelia nášho Pána Ježiša. 

 Avšak ako Božie dieťa sa nemusíš obávať prefíkaných úskokov antikristov, falošných kazateľov 

a učiteľov, pretože si Bohom pomazaný a preto nemôžeš byť podvedený. Slovo hovorí, že máš 

pomazanie od toho Svätého a vieš všetko. Pomazanie Ducha Svätého, ktoré je v tvojom živote, ťa 

ochraňuje a pomáha ti rozlíšiť správne učenie evanjelia od falošných doktrín. 

 1.Ján 2:27 hovorí: „A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, 

zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom 

zostávajte!“ Duch Svätý je Pánom cirkvi a keď počúvaš Božie Slovo pod pomazaním Ducha Svätého, ten 

istý Duch v tebe bude svedčiť s tvojím duchom, že počúvaš pravdu. 

 Výsledkom toho je, že nebudeš podvedený a zmietaný sem a tam každým vetrom učenia; ale 

budeš založený na pravde Božieho Slova. Ak ti pomazanie môže pomôcť poznať pravdu Božieho Slova, 

tak ťa určite bude viesť v prirodzených veciach života, pretože menšie je obsiahnuté vo väčšom. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za pomazanie Ducha Svätého, ktoré vo mne pôsobí a vedie ma po ceste pravdy. 

Som upevnený v spravodlivosti, pevný a nepohnuteľný v Pánovi, naplnený poznaním Boha vo všetkej múdrosti 

a rozoznaní. Viem všetko cez Ducha Svätého, ktorý vo mne pôsobí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 4:1;   Ján 14:26 

1-ročný plán:   1.Korintským 10:14-11:1;   Žalmy 139-141 

2-ročný plán:   Kolosenským 3:1-11;   Jeremiáš 12 



27           Pastor Chris 

    Programuj svoju myseľ na úspech 

 Lebo ako rozmýšľa (človek) vo svojej duši, taký je (Príslovie 23:7 angl. preklad). 

 Nedostatok, chudoba, choroby, nemoci a zloba vo svete nie sú zásadným dôvodom toho, prečo 

väčšina ľudí vo svete trpí. Väčší problém má čo do činenia s ich mysľou; ich myslením. Ich mysle sa 

musia preprogramovať Božím Slovo na úspech. Pokiaľ sa to nestane, nezáleží na tom, kde ich umiestniš, 

kam pôjdu a čo sa im prihodí; neustále budú neúspešní. 

 Svoju myseľ môžeš preprogramovať informáciami z Božieho Slova. Napríklad 2.Korintským 5:17 

hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Toto je pre 

teba informácia zo Slova, o ktorej máš uvažovať. Nie si tá istá stará osoba, ktorá až doteraz zakúšala 

neúspech, stagnáciu atď.; toto stvorenie je mŕtve; si plný úspechu a Božieho života! 

 Možno ti povedali, že si sa narodil s nevyliečiteľnou chorobou; ale to už viac nie je podstatné,  

pretože máš teraz v sebe Boží život. Žiadna choroba, nemoc alebo slabosť nemôže ďalej bujnieť v tvojom 

tele. Tvoj spôsob myslenia sa zmenil; máš nové informácie; duchovné informácie z Božieho Slova, ktoré 

preprogramovali tvoj spôsob myslenia a tvoj život je tak premenený. 

 Keď je tvoja myseľ programovaná na úspech, nepripoj sa k tým, ktorí sa sťažujú na ťažké časy. 

Namiesto toho rozmýšľaj o sebe ako o úspešnom človeku a svetle v temnom svete, a to bez ohľadu na 

okolnosti okolo teba. Nezáleží na tom, do akej zlej situácie sa možno dostala ekonomika v krajine, kde 

žiješ; ty si Abrahámove semeno. Tvoja prosperita nie je závislá od ekonomiky tvojej krajiny. Nech je tvoje 

zmýšľanie takéto! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za premieňajúcu moc Tvojho Slova v mojom živote. Keď obnovujem denne svoju 

myseľ Tvojím Slovom, premieňam sa do vyšších oblastí slávy, kde slávne víťazím nad okolnosťami, upevnený 

milosťou v spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 3:18;   Skutky 20:32 

1-ročný plán:   1.Korintským 11:2-34;   Žalmy 142-145 

2-ročný plán:   Kolosenským 3:12-25;   Jeremiáš 13 



28           Pastor Chris 

    Poznaj Slovo pre seba 

 Študuj a buď dychtivý a rob svoje maximum, aby si a prezentoval Bohu dokázaný (vyskúšaný skúškou), 

robotník, ktorý nemá dôvod, aby bol zahanbený, správne analyzujúci a presne rozsudzujúci (plným právom 

zaobchádzajúci a šikovne vyučujúci) Slovo Pravdy (2.Timoteovi 2:15 rozšírený angl. preklad). 

 Aby si žil radostný život a bol úplným stelesnením vôle, spravodlivosti a slávy Božej, musíš 

poznať pre seba Slovo a žiť ním. Tí, ktorí nepoznajú Božie Slovo, môžu ťažko naplniť Božiu túžbu 

a plány pre ich životy. Božie Slovo ťa stvorilo (1.Peter 1:23) a ak nežiješ Slovom, nebudeš „tým“, o ktorom 

Boh sníval, ani nenaplníš Jeho určenie pre teba. Preto učíme Slovo a povzbudzujeme Božie deti, aby boli 

študentmi Slova. Musíš poznať Slovo pre seba. 

 Neži na základe domnienok, predpokladov. Nedovoľ, aby ťa ľudia ovplyvňovali svojimi 

„náboženskými“ názormi o Bohu. Neprijímaj to, že niečo je od Boha len preto, že to znie dobre, pekne 

alebo nábožensky. Ježiš povedal v Jánovi 5:39: „Skúmajte Písma...“ Pavol povedal v 2.Timoteovi 2:15: 

„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo 

pravdy.“ Božie Slovo je vyjadrením Božej mysle; Jeho vôle vyjadrenej a napísanej pre nás. Aká je to 

mimoriadna výhoda, že môžeš pre seba študovať Slovo, porozumieť mu a žiť podľa neho! Je to veľké 

požehnanie! 

 Stupeň tvojho slávneho a víťazného života bude závisieť od stupňa poznania Božieho Slova 

a toho, koľko z neho uvedieš do činnosti. Nie je to o tom, ako dlho si už kresťanom; je to o tom, ako dobre 

poznáš Slovo a používaš ho. Vďaka Bohu, máme jedinečnú výhodu vnútornej prítomnosti Ducha 

Svätého, ktorý nám poskytuje porozumenie Slova! On je Autorom Písma, takže keď študuješ, môžeš sa 

ne Neho spoľahnúť, že ťa povedie a dá ti náhľad do božských tajomstiev a dôverných vecí. 

 Venuj Slovu svoju pozornosť a čas. Študuj a prilož k tomu svoje srdce. Ak chceš žiť život, ktorý 

nie je obyčajný, je to možné Slovom cez moc Ducha Svätého. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ dôležitosť osobného štúdia Slova, životne dôležitej zložky 

kresťanského života. Keď dnes študujem Slovo a meditujem o ňom, som v postavení, aby som naplnil Tvoju túžbu 

a plán pre môj život a moje napredovanie je viditeľné, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek12:24;   Skutky 17:11 

1-ročný plán:   1.Korintským 12;   Žalmy 146-150 

2-ročný plán:   Kolosenským 4:1-9;   Jeremiáš 14 



29           Pastor Chris 

    Výnimočná rodina Toho Mocného 

 Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa 

bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku (Efezským 3:14-16). 

 Apoštol Pavol v našom úvodnom verši zdôrazňuje niektoré hlboké pravdy, ktoré by som bol rád, 

aby si si všimol. Po prvé, dáva nám poznať, že Boh má rodinu, ktorá sa volá podľa Neho. Niektorí 

členovia tejto slávnej rodiny sú v nebi, zatiaľ čo ostatní sú na zemi. Tí, čo sú na zemi, zahŕňajú nás 

všetkých, ktorí sme znovuzrodení, zatiaľ čo tí, ktorí sú v nebi, sú Boží ľudia, ktorí prešli do slávy. Tí, ktorí 

sú v nebi, sú tak reálni v nebi, ako sme my na zemi; ale je to jedna a tá istá rodina. 

 Potom sa modlí za členov Božej rodiny na zemi (cirkev), aby boli cez Ducha Božieho posilnení 

mocou na vnútornom človeku. Chce, aby boli posilnení zázraky konajúcou schopnosťou. Toto je Božia 

vôľa pre Jeho deti a to je jednoducho úžasné. Nikto medzi nami nie je obyčajný; každý z nás môže a mal 

by robiť nadprirodzené veci; naša rodina je výnimočná rodina Toho Mocného. 

 Nikdy nepovedz: „Vo vnútri som slabý“, „Neviem čeliť opozícii“, „Bojím sa...“; Ten Väčší žije 

v tebe. On je tvojou silou; naplňuje tvojho ducha nadprirodzenou smelosťou, odvahou a autoritou. 1.Ján 

4:4 hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo 

svete.“ Duch Boží v tebe predstavuje všetku moc a silu, ktorú potrebuješ proti tlakom a problémom 

života. Buď si vedomý Jeho stále prebývajúcej prítomnosti v tebe. 

 Keď čelíš zastrašujúcim situáciám, vyznávaj silu a nie slabosť alebo strach. Prehlasuj, že si 

posilňovaný všetkou silou podľa Jeho slávnej moci, ktorá pracuje v tebe. 

     Vyznanie 

 Nie som obyčajný; som dôležitým členom Božej rodiny, údom Kristovho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí. Preto 

som posilnený Božskou mocou a schopnosťou v mojom duchu pre nadprirodzené. Som zmocnený robiť nemožné, 

lebo Väčší je Ten, ktorý žije vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:29-30;   Kolosenským 1:9-11 

1-ročný plán:   1.Korintským 13;   Príslovia 1-2 

2-ročný plán:   Kolosenským 4:10-18;   Jeremiáš 15 



30           Pastor Chris 

    Sme Jeho semeno, predlžujúce Jeho dni! 

 Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou... Ak položil život ako obeť za vinu, uvidí svoje potomstvo a 

predĺži svoje dni, skrze neho sa podarí, čo chce Hospodin (Izaiáš 53:10 angl. preklad). 

 Duch Svätý cez proroka Izaiáša nielenže predpovedal príchod Mesiáša ako obety za hriech, ale 

tiež to, že Jeho semeno predĺži Jeho dni. Semenom Ježiša Krista je cirkev. Takže cez cirkev Pán Ježiš 

predlžuje svoje dni. Ježiš prišiel na tento svet, žil na svete, premohol svet, zomrel, bol pochovaný 

a vystúpil do neba. Ale Jeho život dnes pokračuje cez nás. My sme tí, ktorí dnes žijú Jeho život. On žije 

cez každého, kto je znovuzrodený. 

 Izaiáš 53:8 hovorí: „...Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zbitý.“ Ale to nie je 

koniec. Svet si myslel, že s Ním skončil; ale potom si prišiel ty a ja! Sme semenom Ježiša Krista. Tam, kde 

sa objavíš, objaví sa Ježiš. Pokračujeme v Jeho práci a predlžujeme Jeho dni! Keď Ježiš vstal z mŕtvych, 

Boh mal v mysli teba a mňa. Boli sme vzkriesení s Ním, a taký, aký je On, takí sme my v tomto svete 

(1.Ján 4:17). 

 Skutky 1:1 hovoria o: „...všetkom, čo Ježiš činil a učil.“ Toto odkazuje na Jeho učenie o Božom 

Kráľovstve a sprievodných mocných skutkoch zázrakov a uzdravení. Keď čítame ďalej v knihe Skutkov, 

tak zistíme, že Pán pokračoval vo vyučovaní a robení rovnakých vecí cez svojich apoštolov, ktorých si 

vyvolil. Oni potom následne odovzdali to isté posolstvo ďalším, až kým sa to napokon nedostalo k nám 

a stále to pokračuje a bude pokračovať, až kým nepríde Ježiš. 

 2.Korintským 5:20 nás opisuje ako veľvyslancov pre Krista a my sme dnes skutočne Jeho 

reprezentantmi; učíme tie isté veci, ktoré učil On a prejavujeme na zemi Jeho spravodlivosť. Halleluja! 

      Modlitba 

 Drahý Nebeský Otec, som tak vďačný za lásku a milosť, ktoré si mi zdarma dal. Ďakujem Ti, že sa cezo 

mňa  prejavuješ svetu. Modlím sa, aby Kristus neustále žil cezo mňa. Som žiarou Jeho slávy, obrazom Jeho osoby 

a môj život je prejavom Božej chvály a slávy, v mene Ježiš. Amen. 

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

1-ročný plán:   1.Korintským 14;   Príslovia 3-4 

2-ročný plán:   1.Tesalonickým 1:1-10;   Jeremiáš 16 



31           Pastor Chris 

     Daj Mu „celý dom“ 

 A sám Boh pokoja nech vás skrz-naskrz posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho 

neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony (1.Tesalonickým 5:23). 

 Počul si už príbeh o mužovi, ktorý mal veľký dom, ale Bohu dal len jednu izbu? Keď prišiel do 

domu satan, všetko zničil a muža zbil. Potom sklamaný muž povedal Bohu: „Priviedol som ťa do svojho 

domu a myslel som si, že keď si tu, budem v bezpečí, bez obáv a ochránený proti nepriateľovi. Prečo si 

diabla nezastavil?“ 

 Boh mu odpovedal: „Dal si mi len túto miestnosť, takže som tam zostal a satan tam nemohol 

vstúpiť. Môžem zabrať len toľko, koľko mi dáš.“ 

 Muž povedal: „Ó, dám ti to teraz; zober si dve izby.“ 

 Nasledujúcu noc prišiel diabol znova a zbil ho. Muž išiel znova k Bohu v totálnom sklamaní. 

„Dal som ti teraz dve izby, ako to, že si ešte dovolil diablovi, aby vošiel?“ Potom mu Pán povedal: 

„Diabol neprišiel do izieb, ktoré si dal mne.“ Muž nakoniec zmúdrel a povedal: „Dobre Pane, celý dom je 

tvoj; zober si všetko!“ potom diabol prišiel znova, ale tentoraz boli pri bráne Boží anjeli a nemohol vojsť. 

Po prvýkrát spal muž pokojne. Keď sa zobudil povedal: „Pane, spal som úžasne. Videl si vôbec diabla?“ 

Boh odpovedal: „Zastavil som ho pri bráne, pretože dom je teraz môj.“ 

 Nemal by si Pánovi dať len svojho ducha, ale nech má tiež autoritu nad tvojím telom a tvojou 

dušou. Ak Mu necháš len svojho ducha, bude tam; ale stále budeš myslieť zlé myšlienky a robiť zlé veci. 

Nemôžeš Ho poslúchnuť, keď ti povie: „Choď na to a to miesto a svedči tam tomu a tomu.“ Nebudeš 

nasledovať Jeho dokonalú vôľu, pretože si Mu nedovolil prevziať tvoje telo. Ale ak Mu dáš celého svojho 

ducha, dušu a telo, dokáže sa ti a ukáže svoju silu v tvoj prospech. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma požehnávaš Tvojím Slovom, poddávam Ti celý svoj život a prehlasujem, že 

sa dnes vo mne napĺňa Tvoja dokonalá vôľa. Kristus je vyvýšený v mojom duchu, duši a tele! Môj život Ti navždy 

patrí na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesalonickým 5:23 

1-ročný plán:   1.Korintským 15:1-34;   Príslovia 5-7 

2-ročný plán:   1.Tesalonickým 2:1-9;   Jeremiáš 17 



Svedectvo – august 2014 

Odo dňa, keď som začala čítať Rapsódiu reality, sa môj život zmenil! Moje porozumenie Písma sa 

dramaticky zmenilo a každú horu vidím ako malú. Vidím teraz svetlo na konci tunela, ďakujem pastor 

Chris! 

Anne; Kuvajt 


