
1           Pastor Chris 

     Dobrý, šťastný život 

 Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa 

odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a usiluje sa oň; (1.Peter 3:10-11). 

 Je to inšpirujúce vedieť, že ako Božie dieťa môžeš žiť šťastný a slávny život a byť na vrchole; 

môžeš žiť život, z ktorého sa môžeš tešiť každý deň. Niektorí ľudia nie sú spokojní so svojím životom 

a neradujú sa z neho a dôsledkom toho je, že obviňujú iných; obviňujú vládu, okolie, susedov za ich 

zdanlivé nešťastie; takto sa ale nič nezmení. 

 Aby si bol absolútne úspešný, tak ako to Boh naplánoval, musíš žiť Slovom. Slovo Božie odkrýva 

základné princípy úspechu a ak budeš konať podľa nich, dosiahneš v živote výnimočnú veľkosť. 

Napríklad náš úvodný verš je veľmi poučný v tom, ako mať dobrý a šťastný život. Prečítajme si to ešte 

raz v inom preklade Biblie (LBT): „Ak chceš šťastný, dobrý život, drž si pod kontrolou svoj jazyk a stráž svoje 

pery od toho, aby hovorili klamstvo. Odvráť sa od zlého a rob dobré. Snaž sa žiť v pokoji aj keby si ho mal naháňať, 

aby si ho chytil a drž ho“ (1.Peter 3:10-11). 

 Je to jasné? Toto ti dáva jasne poznať, že ak chceš byť vo svojom živote šťastný a vidieť dobré 

dni, existuje spôsob, ako to urobiť: vystríhaj sa, zdrž sa, vyhýbaj sa zlému a rob dobré; „choď navyše aj 

kilometer“, len aby si žil v pokoji so všetkými ľuďmi. Iný preklad Biblie hovorí: „Ktokoľvek, kto sa chce 

chopiť života a vidieť dni naplnené dobrým, tak tu je to, ako to máš robiť: Nehovor nič zlé alebo škodlivé; ignoruj zlé 

a kultivuj dobré; žeň sa za pokojom za každú cenu“ (1.Peter 3:10-11 angl. preklad). Cvič sa v tom. Takýto 

návod ti dáva Boh na úspešný život; život, ktorý je naplnený dobrým! 

 Milujem Božie Slovo, pretože je to naša príručka pre slávny život; je to Svetlo, ktoré nás vedie 

v spravodlivosti, autorite, úspechu a víťazstve. Ak budeš žiť Slovom, tvoj život môže byť krásny, 

výnimočný, vzrušujúci, naplnený, neobyčajný a vynikajúci. 

      Modlitba 

 Požehnaný Otec, ďakujem Ti, že si mi dal výnimočný život v Kristovi; som naplnený, radostný a som 

nadšený zo svojho života, ktorý si ozdobil Tvojou krásou, slávou a spravodlivosťou. Som upevnený Tvojou milosťou 

na ceste veľkosti, pretože žijem Tvojím Slovom. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Židom 12:14;   2.Peter 1:3 

1-ročný plán:   Efezským 6:10-24;   Izaiáš 9-10 

2-ročný plán:   Títovi 1:1-16;   Jeremiáš 49 
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    Zasievaj do svojho života správne slová 

 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (Galatským 6:7). 

 Pán Ježiš v podobenstve o rozsievačovi povedal: „Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno...“ 

(Lukáš 8:5). Potom v jedenástom verši vysvetlil, že semeno, ktoré rozsievač rozsieval, bolo Božie Slovo, 

a tak nám dáva vedieť, že slová sú semená. 

 V našom úvodnom verši čítame, že čo zaseješ, to aj zožneš. Ak si zasial do svojho srdca dobré 

semená (správne slová), tak tie vyprodukujú správne výsledky. Nemôžeš siať napríklad pšenicu 

a očakávať úrodu manga; z každého semena narastú také plody, aké je to semeno. Takže otázka znie, aké 

slová seješ do svojho života? 

 Slová k nám prichádzajú, keď počúvame iných ľudí, prichádzajú v správach z nášho okolia, 

z toho, čo čítame, pozeráme atď. Tieto slová sa stávajú semenami, ktoré sú zasiate do našich životov 

a reprodukujú charakter, ktorým sa stávame. To, čím si dnes, nie je náhoda; je to výsledok všetkých 

semien (slov), ktoré boli do teba zasiate po celý tvoj život: tými, čo sa o teba starali, pokiaľ si rástol, tvojím 

okolím, školou, ktorú si navštevoval a všetkými informáciami, ktoré si prijímal svojimi zmyslami 

(počutím a videním). Nie je dôležité, ako tieto slová prišli do teba; dôležité je to, čo urobili a ty si dnes 

výsledkom týchto slov. 

 Ak tieto slová (semená) neboli správne a chceš urobiť nápravu, musíš vkladať nové „semená“. 

Opravu nemôžeš urobiť nariekaním alebo ľutovaním sa. Môžeš to urobiť len zasievaním správnych slov 

do seba. Zasievaj slová radosti, pokoja a lásky a zožneš to isté. Tvoj život ide v smere tvojich slov. Ak sú 

tvoje slová výnimočné, tak tvoj život bude výnimočný. 

 Zastav to, aby tvoje srdce a uši počúvali zlé slová. Jediné slová, ktorým by si mal dovoliť 

zakoreniť sa v tvojom srdci sú slová, ktoré inšpirujú, pozdvihujú, požehnávajú a povzbudzujú ťa v smere 

dokonalej Božej vôle. 

      Vyznanie 

 Pán zdokonaľuje to, čo sa ma týka! Som vyjadrením Jeho slávy, milosti, múdrosti a spravodlivosti. Dnes 

kráčam po predurčených cestách, robím pokrok v Slove a žijem víťazne na slávu Jeho mena. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 15:7;   Kolosenským 4:6 

1-ročný plán:   Filipským 1;   Izaiáš 11-12 

2-ročný plán:   Títovi 2:1-15;   Jeremiáš 50 
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     Náš nebeský pôvod 

 Ale my sme občania neba, kde žije Pán Ježiš Kristus... (Filipským 3:20 angl. preklad) 

 Keď si sa znovuzrodil, stal si sa skutočným občanom neba. Pochádzaš zo „štátu Sion“ a pôsobíš 

na zemi ako nebeský veľvyslanec. Boží Duch to naplno zdôraznil cez listy apoštola Pavla cirkvi. V liste 

Efezským 1:21 hovorí, že Ježiš Kristus bol posadený na miesto autority v nebeských oblastiach nielen 

nad, ale „vysoko“ nad všetky kniežatstvá a moci; to znamená nad každé panstvo alebo vládu a autoritu, 

ktorou vládnu. 

 Iný preklad Biblie (Wuest Translation) to krásne vystihuje. Hovorí, že Kristus je posadený: „...hore 

a vyššie nad každú vládu a autoritu a moc a panstvo...“ Možno povieš: „Áno, to je Ježiš, ale ako sa to týka 

mňa?“ Efezským 2:1-6 nám ukazuje to spojenie. Prvá časť hovorí: „Aj vás oživil... spolu s Kristom, (ste 

milosťou spasený)...A vzkriesil vás spolu a spolu nás posadil v nebeských miestach v Kristovi Ježišovi.“ Všimni si 

svoje súčasné postavenie. Bol si spolu vzkriesený a spolu posadený v nebeských miestach v Kristovi 

Ježišovi. 

 Preto to znamená, že pochádzaš z „nebeskej vlády“, si jej členom; si vyššie a nad každým 

panstvom alebo vládou a autoritou, ktorou vládnu. Nezáleží na tom, kam v tomto svete pôjdeš; 

kdekoľvek sa ocitneš, buď si vedomý svojho nebeského pôvodu. Keď idem z jednej krajiny do druhej, 

alebo sa pohybujem v rámci okolia, tak som si vedomý, že pochádzam z nebeského štátu, som členom 

nebeskej vlády. Maj aj ty v sebe takéto vedomie. Nie si obyčajný človek. 

 Pozri sa ďalej za tvoje prirodzené občianstvo, za krajinu tvojho pozemského pôvodu, k Sionu, 

skutočnej krajine tvojho pôvodu. Žalm 87:4-5 nám ukazuje, že si sa narodil na Sione. Si ďaleko vzdialený 

od vplyvu démonov, moci zla, nebezpečenstiev a oslabujúcich vplyvov v tomto svete. 

      Vyznanie 

 Spolu s Kristom som posadený na mieste autority, vysoko nad každú vládu, autoritu, moc a panstvo 

a každé meno, ktoré je menované nielen v tomto veku, ale aj v tom, čo príde. Som vyššie a som nad všetkými 

okolnosťami v živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:5-6;   Matúš 17:61 

1-ročný plán:   Filipským 2:1-18;   Izaiáš 13-14 

2-ročný plán:   Títovi 3:1-15;   Jeremiáš 51 
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     Pokora: cesta k veľkosti 

 ...pravdu vám hovorím, pokiaľ neurobíte pokánie (nezmeníte, neobrátite sa) a nebudete ako malé deti 

(dôverujúce, prosté, milujúce, odpúšťajúce), nikdy nemôžete vstúpiť do nebeského kráľovstva (vôbec). Preto 

ktokoľvek sa pokorí a bude ako toto malé dieťa (dôverujúce, prosté, milujúce, odpúšťajúce), ten je väčší v kráľovstve 

nebeskom (Matúš 18:3-4 rozšírený angl. preklad). 

 Veľkí muži a ženy sú zvyčajne veľmi pokorní. Ľudia, ktorí sú nadutí alebo arogantní, nie sú 

nikdy veľkí. V skutočnosti sú nafúkaní preto, lebo na nich nie je nič veľké. Príslovie 18:12 hovorí: „Pred 

pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora.“ Jakub 4:6 tiež hovorí: „Dáva však väčšiu milosť; 

preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.“ 

 Každé Božie dieťa musí byť pokorné. Pokora však neznamená, že si bláznivý, ľahkovážny, 

smiešny, ani to nie je hlúposť. Pokora sa týka mysle a srdca; je vo vnútornom človeku. Pokorného človeka 

môžeš poznať nie zvonka, ale zvnútra. Skutočná pokora znamená poddanie sa panstvu Ježiša Krista cez 

Slovo. Božie Slovo je jediná moc, ktorá je schopná vojsť do tvojho ducha, aby spôsobila nevyhnutné 

úpravy. Keď študuješ Božie Slovo a necháš ho, aby viedlo tvoje myšlienky, skutky a cesty života, tak si 

automaticky podriadený Ježišovi, pretože On je Živé Slovo. 

 Boh určil pre teba veľkosť! Čím sa stávaš väčším, tým buď viac pokorným. Bezvýznamní ľudia 

sú nepríjemní, drzí a neúctiví. Nikdy sa sám neobdivuj kvôli svojim prirodzeným výkonom alebo 

fyzickým schopnostiam; namiesto toho sa poddaj Slovu. Nasleduj inštrukcie a poddaj sa jeho vedeniu. 

Keď prijmeš Božie Slovo a konáš podľa neho, budeš pokornejší a tvoj život sa stane slávnejší. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Kristov život, ktorý je vo mne. Ďakujem Ti za neustálu prítomnosť 

Ducha Svätého, ktorý ma zvnútra učí a vedie. Ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré ma učí dôležitosti pokory; to dnes 

vyprodukuje vo mne to, o čom hovorí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 9:48 

1-ročný plán:   Filipským 2:19-3:1-11;   Izaiáš 15-18 

2-ročný plán:   Filemonovi 1:1-9;   Jeremiáš 52 
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     Buď sám sebou 

 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť 

(Efezským 2:10). 

 Boh chce, aby si si vážil sám seba za to, kým si. Existujú ľudia, ktorí nie sú so sebou spokojní; 

majú na sebe bremeno toho, že vždy chcú byť takí ako niekto iní. Nie! Buď sám sebou. A prvý spôsob, 

ako to urobiť, je vážiť si sám seba, pretože Boh si ťa váži a teší sa z teba. Pamätaj si, že nemôžeš správne 

jednať s inými, pokiaľ nejednáš správne so sebou; ak sa netešíš sám zo seba, tak určite sa nebudeš tešiť 

a mať rád niekoho iného. 

 Si pre Boha cenný; preto prišiel Ježiš a  zomrel namiesto teba. Hodnota tovaru sa rovná cene, 

ktorá je za tovar zaplatená. Si hodný života Božieho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Takže váž si sám seba 

a prestaň sa pokúšať byť niekým iným. Teš sa zo seba a buď tým najlepším, čím môžeš byť pre Boha. Boh 

miluje rozmanitosť a v tom je krása života. Je nás na svete mnoho, ale Boh sa prejavuje cez každého z nás 

rozličným spôsobom; pokiaľ to nerozpoznáš, nikdy nebudeš schopný dostať zo seba to najlepšie, čo je v 

tebe. 

 Je to tvoja zodpovednosť, aby si dostal zo seba to najlepšie, čo je v tebe. Tvoje srdce je ako 

záhrada a Boh očakáva, že sa o ňu budeš starať. Je na tebe, čo vo svojej záhrade dopestuješ: s akým 

druhom žatvy prídeš. Čo zaseješ, to aj zožneš (Galatským 6:7). 

 V našom úvodnom verši čítame, že si Božie dielo. Si Jeho výnimočná ručná práca. Znamenáš pre 

Neho tak veľa. Buď spokojný so skutočnosťou, že ťa miluje, chce ťa a je šťastný, že má niekoho takého, 

ako si ty. Uznaj, že si pre Boha najlepším, čo má. Maj sa rád, pretože Boh ťa miluje a prejavuj túto lásku 

iným ľuďom. Odmietni, aby ťa ktokoľvek ponižoval. Si Božie najlepšie. Ver tomu, prijmi to a mysli tak. 

      Vyznanie 

 Som Božie majstrovské dielo, som vytvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. Uznávam svoj pôvod, 

dedičstvo a osobnosť v Kristovi; preto je moja viera účinná a efektívna v mene Ježiš! Som Božie najlepšie; som Jeho 

ozdobou a krásou a môj život je na Jeho slávu teraz a navždy. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 139:14;   1.Peter 2:9 

1-ročný plán:   Filipským 3:12-4:1-3;   Izaiáš 19-22 

2-ročný plán:   Filemonovi 1:10-25;   Plač Jeremiášov 1 
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     Miluj iných takých, akí sú 

 ... Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni (Rimanom 

5:7-8). 

 Niektorí ľudia si myslia, že kto nie je ako oni, má problém; snažia sa zmeniť iných ľudí alebo ich 

prinútiť, aby vyhovovali ich štandardom. Pretože som pastorom už tak veľa rokov, naučil som sa, že 

nemôžeš naozaj „zmeniť“ nikoho. Najlepšie je vidieť druhých tak, ako ich vidí Boh; milovať ich takých, 

akí sú. Boh nás nežiadal, aby sme sa zmenili, aby nás mohol milovať; miloval nás, keď sme ešte boli 

hriešnikmi. Nečakal na to, aby sme sa stali najprv spravodlivými; miloval nás takých, akí sme boli 

a poslal Ježiša, aby za nás zomrel. 

 Ak Boh nečakal na nás, aby sme sa najprv „zmenili“ skôr, ako Ježiš za nás zomrel, potom musíme 

aj my napodobňovať toto isté v našich vzťahoch. To neznamená, že nemáme robiť zmeny v našich 

životoch alebo nemáme očakávať zmeny v iných ľuďoch. Avšak zmena, ktorú všetci potrebujeme naozaj 

urobiť je to, čo nám pomôže stať sa ešte viac milosrdnejšími, dobrotivejšími; to, čo nám pomôže stať sa 

viac a viac takými, akými nás chce mať Boh, aby sme boli vyjadrením Jeho slávy, spravodlivosti a lásky. 

Nepotrebuješ zmeniť tvojich susedov, priateľov, kolegov, partnera atď.; jednoducho ich maj rád. Všetci 

sú úžasní takí, akí sú. 

 Čítajme, čo povedal Pavol: „...slabým bol som slabý, aby som slabých získal; všetkým bol som všetko, aby 

som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu“ (1.Korintským 9:22). To znamená, že sa prispôsoboval, aby 

preukazoval láskavosť všetkým ľuďom. Toto máme napodobňovať. 

 Spomeň si, že pred tým, než sa to naučil, pokúšal sa druhých ľudí zmeniť. Bol na svojej ceste do 

Damasku, aby „zmenil“ kresťanov, keď ho Boh zavolal a dal mu božské poverenie (Skutky 9:3-5), aby 

obrátil pohanov z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu. Ale toto Božie povolanie malo zámer; bolo 

to preto, aby pohania mohli prijať odpustenie hriechov a dedičstvo medzi tými, ktorí sú posvätení 

(Skutky 26:18). Nebolo to preto, že by Boh miloval pohanov viac. 

 Môžeme zdieľať Božiu lásku, Jeho Slovo s inými, aby sme im pomohli stať sa takými, akých ich 

chce Boh mať, nie akými ich chceme mať my. 

      Modlitba 

 Ďakujem Ti Otec, že mi pomáhaš vážiť si iných a ctiť si ich za to, kým sú. Ďakujem Ti za Tvoju lásku, 

ktorá je v mojom srdci, ktorú dnes prejavujem každému okolo mňa, cez moje slová a skutky, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:5;   1.Ján 4:17 

1-ročný plán:   Filipským 4:4-23;   Izaiáš 23-24 

2-ročný plán:   Židom 1:1-14;   Plač Jeremiášov 2 
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     Tvoj odraz v Ňom 

 Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie 

uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre. Zachovávajte 

slovo života, aby mi bolo chválou v deň Kristov, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa nadarmo (Filipským 2:14-

16). 

 Začiatok šestnásteho verša hovorí: „Zachovávajte slovo života“; keď zachovávaš Slovo života, 

odrážaš obraz Ježiša, lebo On je Živé Slovo a On je život. Úžasná vec na tomto obraze je, že keď je 

ukázaný, tak ľudia vidia sami seba a vidia, akí sú krásni; sú odrazom samých seba v Kristovi. Božie Slovo 

odráža nás. 2.Korintským 3:18 hovorí: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď 

Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ 

 Keď pozeráme do Božieho zrkadla, ktorým je Jeho Slovo, kde je vyjadrená Kristova nádhera, sme 

premieňaní na ten istý obraz slávy, ktorý vidíme v Slove. Potom zistíš, že nie si slaboch, ako si si myslel; 

nie si chorobou ničený človek alebo narkoman, ktorého už iní odpísali. Si Božou slávou. Kristus je tvoja 

krása a tvoja spravodlivosť. Aký je On, taký si ty v tomto svete (1.Ján 4:17). 

 Preto je tak dôležité, aby si študoval Slovo a meditoval o ňom. Keď to robíš, vidíš odraz toho, 

kým si v Kristovi a svoje dedičstvo v Ňom: „A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu 

vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými“ (Skutky 20:32). Čím viac pozeráš do Božieho 

zrkadla (do Jeho Slova), tým viac viery prichádza k tebe a tým viac sa stávaš tým, čo vidíš v Slove 

(Rimanom 10:17). Sláva Bohu! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za zjavenie o Ježišovi v Tvojom Slove. Keď pozerám do Tvojho Slova, som 

premieňaný zo slávy do slávy! Som tak vďačný Pane, že môj život je nielen vyjadrením Tvojej spravodlivosti, ale 

tiež prejavom Tvojej krásy, múdrosti a výnimočnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:17;   Kolosenským 3:4;   Jakub 1:25 

1-ročný plán:   Kolosenským 1:1-23;   Izaiáš 25-26 

2-ročný plán:   Židom 2:1-9;   Plač Jeremiášov 3 
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     Určený pre veľkosť 

 Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž 

vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol (1.Mojžišova 26:12-13). 

 Izák prijal od Boha inštrukcie, aby neopustil Egypt kvôli hladomoru vo svojej krajine. Ľudia sa 

samozrejme sťahovali do Egypta, aby našli pomoc a Izák rozmýšľal, že urobí to isté. Avšak Pán mu 

povedal: „...Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s 

tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak splním prísahu, ktorú som dal 

tvojmu otcovi Abrahámovi“ (1.Mojžišova 26:2-3). 

 Izák dodržal tieto inštrukcie a výsledkom je to, čo vidíme v našom úvodnom verši. Rástol, 

vzmáhal sa a stal sa veľmi veľkým tak, že Filištínci mu závideli v tej istej krajine, ktorá bola pustošená 

hladomorom. Boh určil Izáka pre veľkosť a ak by nenačúval Pánovým inštrukciám, aby zostal v Gerare, 

tak by sa odchýlil od tohto plánu. 

 Nasleduj vo svojom živote vedenie Božieho Ducha. Aj keď si na križovatke, odmietni byť 

pokúšaný ísť tým smerom, ktorý je v protiklade k tomu, čo ti Boh ukázal alebo povedal. Poddaj sa 

Duchu, lebo On sám vie a má plán pre tvoju veľkosť, prosperitu a úspech. Tvoja veľkosť nie je určená 

tvojou zemepisnou polohou alebo miestom pôvodu. Je určená tvojím nebeským občianstvom 

a neustálym ukladaním Božieho Slova do tvojho ducha. 

 Veľkosť je tvojím dedičstvom. Nezáleží na tom, kde sa ocitneš; v práci, doma, v škole atď. Maj 

vedomie toho, že si určený pre veľkosť. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju veľkosť, ktorá je v mojom duchu. Som semenom Abrahámovým, preto 

zjavujem veľkosť. Prostredníctvom Slova a cez Tvojho Ducha je moja prosperita, úspech, víťazstvo a veľkosť zjavná, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 3:29;   2.Peter 3:1-2 

1-ročný plán:   Kolosenským 1:24-2:1-5;   Izaiáš 27-28 

2-ročný plán:   Židom 2:10-18;   Plač Jeremiášov 4-5 
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     Nesúď druhých 

 „Nesúďte, a nebudete súdení; neodsudzujte a nebudete odsúdení; odpúšťajte a bude vám odpustené“ 

(Lukáš 6:37 angl. preklad). 

 Keďže si kresťan, jednou z čŕt tvojho obnoveného ľudského ducha je láska a láska nesúdi ani 

neosočuje. Nikdy nehovor príbehy, ktoré spôsobia v tvojich poslucháčoch odpor k tým, o ktorých 

hovoríš. To je zlé. Keď súdiš druhých, Boh ťa ignoruje, nevenuje ti pozornosť. Možno sa pýtaš: „Ako to 

vieš?“ 

 Jedného dňa sedel niekde Ježiš a židovskí vodcovia priviedli ženu, ktorú pristihli pri 

cudzoložstve. Povedali Ježišovi: „...Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, a Mojžiš (nám) v zákone 

prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a 

prstom písal po zemi“ (Ján 8:4-6). 

 Títo zákonníci a farizeji boli pripravení podľa Mojžišovho zákona ukameňovať tú ženu na smrť 

a chceli poznať Ježišov názor. Biblia hovorí, že Ježiš ich ignoroval a písal prstom na zem (Ján 8:6), pretože 

toto robí Boh ľuďom, ktorí súdia. Ježiš povedal: „Robím to, čo vidím robiť môjho Otca“ (Ján 5:19). Takže 

keď ich ignoroval, vyjadroval Otcovu reakciu na posudzovačné správanie. 

 Keď napokon zdvihol hlavu, povedal tým, ktorí ju obžalovali: „Kto je z vás bez hriechu, nech 

prvý hodí po nej kameňom“ (Ján 8:7). Ale nemohli to urobiť. A tak jeden po druhom odhadzovali svoje 

kamene a odchádzali a zanechali ženu samotnú s Ježišom. Potom jej Ježiš povedal: „...Nikto ťa neodsúdil? 

Odpovedala: Nikto, Pane! Nato jej povedal Ježiš: Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš“ (Ján 8:10-

11); a bola vyslobodená z toho davu. 

 Máme konať tak, ako Ježiš. Povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz viac nehreš.“ Ježiš 

rozpoznal jej hriech; to znamená, že môžeme rozpoznať, keď ľudia robia niečo zlé, avšak podobne ako 

Ježiš, nesúďme ich. 

 Podávaj o druhých dobrý obraz; nebuď ten, ktorý ich vykresľuje v zlom svetle. Tvoja úloha je 

rozširovať lásku. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si poslal svojho Syna Ježiša v podobe človeka, aby si nám ukázal, ako máme žiť. 

Aký je On, taký som aj ja v tomto svete, plný lásky a zľutovania a viem, čo a ako mám každému človeku odpovedať. 

Moje slová požehnávajú a pozdvihujú, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kazateľ 5:2;   Rimanom 14:4 

1-ročný plán:   Kolosenským 2:6-23;   Izaiáš 29-30 

2-ročný plán:   Židom 3:1-11;   Ezechiel 1-2 
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    Kristus: Jeho víťazstvo a spojenie s cirkvou 

 (Lebo sa vždy modlím) k Bohu nášho Pána Ježiša Krista, Otcovi slávy, aby vám udelil ducha múdrosti 

a zjavenia (náhľadu do tajomstiev a skrytých vecí) v (hlbokom a dôvernom) poznaní Jeho (Efezským 1:17 

rozšírený angl. preklad). 

 Nie si rád, že je to Božia vôľa pre teba, aby ti bol udelený náhľad do tajomstiev a dôverných vecí 

v plnom a dôvernom poznaní Krista? Boh chce, aby bol tvoj duch zaplavený svetlom tak, aby si mohol 

porozumieť hlboké duchovné skutočnosti o Kristovi, Jeho víťazstve a spojení s cirkvou. Ak by to nebolo 

možné a dôležité, Duch by sa takto cez apoštola Pavla nemodlil za cirkev. 

 Táto modlitba v našom úvodnom verši a iné modlitby, ktoré Pavol zaznamenal v epištolách, nie 

sú jediné modlitby, ktoré sa Pavol modlil. Avšak Boží Duch vyzdvihol konkrétne tieto modlitby 

zaznamenané v Písme, pretože boli veľmi dôležité pre cirkev; bolo to vyliatie túžby Ducha Svätého pre 

cirkev. Od osemnásteho verša nám Duch začína dávať poznať, aké sú tie tajomstvá a skryté veci, ktoré 

chce, aby sme uchopili. Týkajú sa Ježiša Krista a Jeho víťazstva; miesta, ktoré zaujíma dnes a Jeho 

spojenie s cirkvou (čítaj Efezským 1:18-23). Prečo tak veľmi chce, aby sme to vedeli? 

 Jednoduché porozumenie listu Efezským 1:18-23 ti pomôže, ako jednať s akýmkoľvek 

nepriateľom a so všetkými druhmi problémov, ktorým by si mohol čeliť. 

 Vedz, že kresťan je víťaz v Kristovi Ježišovi a je narodený na to, aby kraľoval, vládol a panoval 

nad okolnosťami. Uznaj tieto skutočnosti o sebe; vedz, kto si, čo máš, tvoje spojenie s Pánom Ježišom 

Kristom a tvoje miesto v Ňom. Toto ťa bude stále posúvať v živote. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi udelil náhľad do tajomstiev a skrytých vecí o všetkom, čo si pre mňa 

urobil v Kristovi a že môžem plne chápať moje miesto v Ňom, pozíciu autority, ktorú v Ňom zastávam a moju 

jednotu s Tebou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 2:11;   Kolosenským 1:9-10 

1-ročný plán:   Kolosenským 3:1-4:1;   Izaiáš 31-32 

2-ročný plán:   Židom 3:12-19;   Ezechiel 3 
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     Agape: sebadávajúca láska 

 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto 

verí v Neho (Ján 3:16). 

 Existujú dve grécke slová, ktoré sa najčastejšie prekladajú v Novom Zákone ako „láska“. Prvé je 

„Agape“, a druhé je „Phileo“. To druhé pramení z gréckeho slova „Philadelphia“, čo znamená „bratská 

láska“. Bratská láska je, keď máš bohabojnú lásku k svojim bratom a sestrám v Kristovi. Je to vtedy, keď 

sa učíš pre nich niečo robiť a si ochotný im pomôcť, prijať ich, zdieľať sa s nimi a vážiť si ich, byť k nim 

láskavý a srdečný. Biblia nás v tom povzbudzuje. Židom 13:1 hovorí: „Bratská láska nech trvá!“ 

 Napríklad ak sedím na stoličke a prídeš ty a nemáš miesto, ja ti poviem: „Poď sem a podelíme 

sa.“ Toto je bratská láskavosť. Môže to byť napríklad jedlo a ja som sa rozhodol podeliť sa s ním s tebou. 

To je prejav bratskej lásky. Na druhej strane „agape“ je odlišné; je to sebadávajúca sa láska; druh 

obetného dávania. V tomto prípade sa nebudem deliť s tebou o miesto, ale ponúknem ti, aby si si sadol. 

Nebudem sa s tebou deliť o jedlo, ale dám ti ho všetko. Toto je „agape“, Kristova láska. 

 „Agape“ láska bola vyliata v našich srdciach cez Ducha Svätého; to znamená, že skutočne môžeš 

každého obetavo a nezištne milovať. Efezským 5:2 hovorí: „...a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba 

samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.“ Láska, o ktorej sa tu hovorí, je „agape“; tá istá 

sebadávajúca láska, ktorú Boh preukázal k svetu hriešnikov, aj keď si to nezaslúžili. Aj od teba sa 

požaduje, aby si miloval druhých takýmto spôsobom, ak máš byť naplnený všetkou plnosťou Božou. 

 Niekto možno povie: „Áno, ale to vyzerá veľmi ťažké!“ Nie vtedy, ak si znovuzrodený a máš 

Ducha Svätého. Láska (agape) je výsledkom tvojho znovuobnoveného ľudského ducha. Narodil si sa, aby 

si miloval. Neustále v sebe roznecuj Božiu prirodzenosť lásky. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem ti za Tvoju bezpodmienečnú, sebadávajúcu lásku, ktorú si vylial do môjho srdca cez 

Tvojho Ducha. Kristovou láskou som nútený požehnávať a pozdvihovať tých, s ktorými sa dnes stretnem, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Ján 3:16;   Rimanom 5:6-8 

1-ročný plán:   Kolosenským 4:2-18;   Izaiáš 33-34 

2-ročný plán:   Židom 4:1-16;   Ezechiel 4 
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    Sila najmenšieho zhromaždenia 

 A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho 

od môjho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš  18:19). 

 Pán Ježiš tu zjavuje, že dokonca aj najmenšie zhromaždenie Božích ľudí zahrňujúce len dvoch 

alebo troch veriacich môže spôsobiť nadprirodzené zmeny a robiť nemožné veci prostredníctvom 

modlitby zhody. Existuje niečo, čo chceš zmeniť vo svojom živote, rodine, práci alebo v tvojom meste? 

Existuje niečo, čo sa deje a nepáči sa ti to? Alebo je niečo, čo chceš, aby sa udialo, alebo zabrániť niečomu, 

aby sa to udialo? Zavolaj dvoch alebo troch iných veriacich; vysvetli tú záležitosť a modlite sa v zhode za 

zmenu. 

 Nepovedz len: „Súhlaste so mnou...“ a potom začneš hovoriť a modliť sa; vysvetli tú záležitosť, 

aby mohli s tebou súhlasiť vo svojich srdciach. Musí to byť súhlas „srdcom“ a nie súhlas „hlavou“. To je 

dôvod, prečo musíš vysvetliť a objasniť, čo chceš, aby aj oni mohli s tebou pochopiť tú víziu a modliť sa 

v zhode. Keď to urobíš, stoj na svojom a prehlás: „V mene Ježiša Krista z Nazareta, stojíme proti tomu 

a tomu a chceme, aby sa to zmenilo!“ A stane sa to tak! 

 Keď sa potrebujem modliť za nejaké veci v našej službe s niektorými vedúcimi, tak ich 

nezavolám a nepoviem im len: „Páni, modlime sa za to a to.“ Nie! Najskôr im to vysvetlím a predtým, 

než dokončím vysvetľovanie, už sú „nabití“; každý chce, aby sa s tým okamžite niečo urobilo a vtedy 

sa začneme modliť. Nestačí mať ľudí, ktorí sa modlia za teba alebo s tebou; musí tam byť zhoda. 

 Pán nám dal slovo: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im 

toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Takže už viac nečakaj. Pusti sa do práce. Využi výhodu moci 

modlitby zhody; použi ju, aby si zmenil svoj život a život iných ľudí. Využi to, aby si zmenil svoje mesto, 

krajinu a okolie na Božiu slávu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za moc modlitby zhody,  ktorou môžeme spôsobiť zmeny v akejkoľvek situácii, tak 

ako to chceme. Dávam sa do zhody so všetkými tými, ktorí túžia po určitom zázraku a božskom zásahu v ich situácii. 

Spájam moju vieru s nimi, aby som dnes prosil za zázrak, v mene Pána Ježiša. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ámos 3:3;   Matúš 18:20 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 1:2-16;   Izaiáš 35-37 

2-ročný plán:   Židom 5:1-14;   Ezechiel 5-6 
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   Udržuj to dobré, ktoré je v tebe naprogramované 

 Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná , aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať (Kolosenským 4:6). 

 Náš úvodný verš zdôrazňuje hodnotu a dôležitosť ušľachtilého hovorenia, ktoré povzbudzuje 

iných. Musíš svoj jazyk používať správne. Hovor o iných správne veci. Nehovor ľuďom zraňujúce slová, 

ani nehovor zlé o iných ľuďoch. 

 Keď hovoríš ľuďom zraňujúce veci, alebo hovoríš zle o iných ľuďoch, tak v skutočnosti ničíš to 

dobré, čo je v tebe vytvorené. Dôvodom je to, že Boh nás dal na zem, aby sme budovali a pomáhali 

druhým ľuďom; aby sme boli na Jeho mieste a boli vyjadrením Jeho spravodlivosti, dobroty a milosti 

k iným ľuďom. Preto keď sa rozhodneme niekomu ublížiť, tak ničíme to naprogramovanie dobrého v nás 

a Božiu spravodlivosť v nás; potom pôjdu naše životy zlým smerom a budeme sa čudovať, prečo sa veci 

dejú tak, ako by sa nemali. 

 V Biblii je napísané, ako raz Áron a Miriam, Mojžišova sestra, hovorili proti Mojžišovi: „Vtedy 

Mária i Áron hovorili proti Mojžišovi pre Kúšijku , ktorú si vzal za ženu. Povedali totiž: Hovorí Hospodin len skrze 

Mojžiša, a nehovorí aj skrze nás? Hospodin to počul“ (4.Mojžišova 12:1-2). Bohu sa nepáčilo, čo urobili 

(4.Mojžišova 12:6-9). Výsledkom toho bolo, že Miriam za svoje posudzovačné rozprávanie proti 

Mojžišovi zostala malomocná. 

 Takže by si mal dbať na slová, ktoré hovoríš a ako ich hovoríš, zvlášť čo sa týka Božích 

služobníkov. Keďže si znovuzrodený, tak máš vo svojom duchu Božiu múdrosť, aby ťa viedla tak, aby si 

vždy hovoril správne v súlade s dokonalou Božou vôľou. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, dnes je vo mne roznietená Tvoja múdrosť; je v mojom srdci a v mojich slovách! Cez slová, 

ktoré inšpiruješ vo mne, aby som ich hovoril, budú zmenené a zlepšené životy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 2:16;   1.Peter 3:10 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 2:17-3:1-13;   Izaiáš 38-39 

2.ročný plán:   Židom 6:1-10;   Ezechiel 7 
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    Česť a veľkosť sú od Pána 

 Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš 

niekoho veľkým a mocným (1.Kronická 29:12). 

 Dávid urobil toto vyhlásenie, uvedené v našom úvodnom verši, v posledných dňoch svojho 

života, keď bol starý. Hovoril k Bohu v modlitbe: „Ó, Bože, bohatstvo a česť prichádzajú od teba...“ V tejto  

modlitbe vidíme, odkiaľ prichádza bohatstvo a česť; prichádzajú od Boha. 

 Dávid bol čestný muž. Prorok Samuel ho pomazal a Dávid vedel, že bude kráľom Izraela. Začal 

sa učiť o pomazaní Ducha Svätého a o kráľovskom úrade. Študoval tieto veci a dokázal svoj charakter 

pred Bohom v mnohých prípadoch, keď prechádzal skúškami (2.Timoteovi 2:15). 

 Jedným z takých prípadov bolo, keď ho kráľ Saul chcel zabiť a prenasledoval ho s tritisíc 

vojakmi. Pre Dávida sa naskytla príležitosť zaútočiť na Saula, ale neurobil to, pretože vedel, že ak to 

urobí, nielenže zhanobí Saula, ale tiež aj pomazanie, lebo Saul bol pomazaný Bohom. Dokonca keď 

odrezal kúsok plášťa kráľa Saula, aby mu dokázal, že sa dostal dosť blízko, aby ho zranil, urobil pokánie 

a prosil Boha, aby mu odpustil (1.Samuelova 24:5). Takže bol tam človek, ktorý ho naháňal a chcel ho 

zabiť a napriek tomu sa Dávid rozhodol, že mu vzdá česť, pretože bol čestným mužom a vedel, odkiaľ 

česť prichádza. Vedel, že kráľ ho nemôže urobiť veľkým; to môže jedine Boh. 

 V Žalme 75:7-8 Dávid tiež povedal: „Lebo ani od východu, ani od západu, ani od púšte neprichádza 

povýšenie, ale Boh je sudcom...“ Žiadny človek, práca, alebo prirodzená príležitosť ťa nemôže urobiť 

veľkým; je to jedine v Božej ruke urobiť niekoho veľkým. Ty si muž alebo žena cti. Preto sa uč chodiť 

v čestnosti, cti, pretože si sa do nej narodil. Je to tvoj život; to, čo žiješ a čo musíš preukazovať navonok. 

     Vyznanie 

 Drahý Pane, som vďačný za to, že si pre mňa určil veľkosť, ktorú mám v Tebe. Narodil som sa do veľkosti 

a cti a dávam úctu druhým, lebo rozpoznávam, že Ty ich miluješ. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovie 3:16;   Žalm 71:21 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 4;   Izaiáš 40-41 

2-ročný plán:   Židom 6:11-20;   Ezechiel 8-9 
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     Rozmery lásky 

 „aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdcia a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými 

svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka,  a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; 

aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou“ (Efezským 3:17-19). 

 Dnešné Slovo nám ukazuje štyri dimenzie Božej lásky: šírku, dĺžku, hĺbku a výšku Jeho lásky. 

Ako ďaleko môže zájsť tvoja láska? Môže dostihnúť najhorších hriešnikov? Môže pokračovať aj po 

najhorších zlyhaniach? Môže byť napínaná neobmedzene? 

 Peter sa raz spýtal Ježiša: „Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem 

razy?“ Pánova odpoveď bola tak inšpirujúca. Povedal: „Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do 

sedemdesiatkrát sedem razy!“ (Matúš 18:21-22) To sa rovná štyristodeväťdesiat krát za deň. Predstav si, že 

ťa niekto urazí toľkoto krát za deň a Pán hovorí: „Odpusti.“ 

 Apoštol Pavol nám opísal dojímavé svedectvo v 1.Timoteovi 1:12-13. Hovorí: „...hoci som bol 

predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedomosti v 

nevere A navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ Ako 

ďaleko môže zájsť tvoja láska? Ako veľa dokážeš odpustiť? 

 Láska sa nikdy nevzdáva. Nie je vôbec ľahké ju vyprovokovať ani neberie do úvahy priestupky 

iných. Odpúšťa toľkokrát, koľkokrát je vyprovokovaná. Nepozná hranice. Nečuduj sa, že sa apoštol 

Pavol modlil, aby Boží ľud pochopil bezhraničnú, nezmerateľnú, dôverne nekonečnú a bezpodmienečnú 

Božiu lásku. Toto zjavenie zmení navždy tvoj život a dá ti v živote neobyčajnú smelosť a dôveru. 

      Modlitba 

 Kristus prebýva vo mne skrze vieru. Som zakorenený a založený v láske a som schopný chápať 

bezhraničnú, nezmerateľnú, dôverne nekonečnú a bezpodmienečnú Božiu lásku. A tak som naplnený všetkou Božou 

plnosťou. V mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 6:15;   1.Korintským 13:4 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 5;   Izaiáš 42-43 

2-ročný plán:   Židom 7:1-10;   Ezechiel 10-11 



16           Pastor Chris 

     Pretekajúca milosť 

 „Lebo ak pádom jedného zavládla smrť cez jedného, omnoho viac tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dar 

spravodlivosti budú kraľovať v živote cez toho jedného, Ježiša Krista“ (Rímskym 5:17 angl. preklad). 

 Keď Biblia hovorí: „...tí, čo prijímajú hojnosť milosti...“, tak sa odvoláva na pretekanie. Záleží len 

na tebe, koľko milosti vezmeš. Niektorí si vzali viac milosti ako iní, a tak Biblia hovorí: „dáva však viac 

milosti“ (Jakub 4:6 angl. preklad). Božou zodpovednosťou je rozdeľovať viac milosti, kým našou je 

uchopiť ju! 

 Ďalšia časť verša hovorí: „... a dar spravodlivosti...“ Hovorí sa tu o tom, že ten istý dar 

spravodlivosti je pre každého. Všetci sme prijali rovnaký dar spravodlivosti a nikto nie je viac 

spravodlivý, ako niekto iný: „...a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet 

rozdielu“ . (Rímskym 3:22). 

 Takže tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú kraľovať v živote ako králi. 

Ako budeš vedieť, že vládnu? Budeš ich počuť vyhlasovať slová moci! „Pretože kráľovo slovo má moc...“ 

(Kazateľ 8:4). Ak by cítili bolesť vo svojich telách, tak namiesto plaču by vyznávali: „Odíď v mene Ježiš!“ 

Vládnu nad bolesťou, chorobou, slabosťou, démonmi a okolnosťami. Halleluja. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za takú veľkú milosť, že som prijal dar spravodlivosti. Mám záľubu v tejto 

nadprirodzenej milosti, ktorú si mi tak bohato udelil, aby som vynikal, prosperoval, bol úspešný a postupoval vpred. 

Preto Tvoje božské požehnanie a podpora sú zjavné v mojom živote. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 4:7;   2.Timoteovi 2:1 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 1;   Izaiáš 44-45 

2-ročný plán:   Židom 7:11-28;   Ezechiel 12-13 



17           Pastor Chris 

    „...Múdrejší než Šalamún...“ 

 „Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením 

a vykúpením...“(1.Korintským 1:30-31). 

 Šalamúnova výnimočná schopnosť myslenia a jeho múdrosť a bystrosť inšpirovala v jeho dobe 

mnohých a vzbudzovala úctu. Bol známy ako najmúdrejší muž, aký kedy žil, a to až po Ježiša. Biblia nám 

hovorí, že všetci Izraelčania si ctili a obdivovali Šalamúna kvôli prejavom Božej múdrosti v jeho živote: 

„Celý Izrael sa dopočul o rozsudku, ktorý kráľ vyniesol, a báli sa kráľa, lebo videli, že v ňom je Božia múdrosť na 

prisluhovanie práva“ (1.Kráľov 3:28). 

 A ako Šalamún získal svoju múdrosť? Boh mu ju dal. A urobil to cez slová. Povedal Šalamúnovi: 

„Dávam ti múdre a chápavé srdce...“ (1.Kráľov 3:12). To bolo všetko. Nepokúšal sa niečo „vložiť“ 

do Šalamúnovej hlavy, aby ho učinil múdrym. Dokonca sa ho ani nedotkol. Jednoducho povedal slová, 

Šalamún tomu uveril a začal prejavovať múdrosť. 

 Avšak keď prišiel Ježiš, povedal: „Je tu väčší než Šalamún,“ odkazujúc na seba (Matúš 12:42, 

Lukáš 11:31). Tento Ježiš, ako hovorí Biblia, bol učinený pre nás múdrosťou od Boha;  čo znamená, že 

Kristus je tvojou múdrosťou. Toto spôsobuje, že si tiež: „väčší než Šalamún.“ Máš „phronesis“ (grécky), čo 

je múdrosť spravodlivého; praktická múdrosť; stabilný mentálny postoj alebo naprogramovanie mysle, 

aby zvažovala, reagovala, posudzovala situácie a jednala určitým spôsobom, a to zvyčajne tým najlepším! 

 Nielenže ti to Boh povedal skrze Svätého Ducha, On to tiež zapísal do Slova, že ťa urobil 

múdrym! Kristus sa stal tvojou výnimočnou múdrosťou. Toto je oveľa dokonalejšie než to, čo mal 

Šalamún. Si plný výnimočnosti, lebo si plný Svätého Ducha. Maj toto vedomie. Múdrosť nie je na tebe len 

počuť a vidieť, ty si stelesnením múdrosti, pretože si narodený podľa obrazu Krista, v ktorom sú skryté 

všetky poklady múdrosti a poznania (Kolosenským 2:3). Buď si toho vedomý. 

     Vyznanie 

 Kristus je mojou výnimočnou múdrosťou, mám výnimočnú myseľ, všetko, čo robím, dopadne dobre, lebo 

žijem podľa Božej vôle; vedený, chránený a poháňaný múdrosťou. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 2:6;   Kolosenským 1:27 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 2;   Izaiáš 46-47 

2-ročný plán:   Židom 8:1-13;   Ezechiel 14-15 



18           Pastor Chris 

    Spravuj svoju myseľ, aby produkovala dokonalosť 

 „Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, 

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

rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12:1-2). 

 Vedel si, že môžeš spravovať svoju myseľ? To je to, o čom je obnovovanie mysle. Ty sa môžeš 

dostať do svojej mysle a dešifrovať, ktoré súbory potrebujú byť „vymazané“ a ktoré majú byť „načítané“ 

a akoby nainštalované. Ty môžeš určiť, ktoré zmeny treba urobiť v spôsobe tvojho myslenia; toto 

znamená spravovanie mysle. Je to základný princíp pre narastanie tvojej hodnoty, znásobenie tvojho 

úspechu a zlepšenie tvojho postavenia. 

 To, kde sa dnes nachádzaš, je spôsobené tvojou mysľou. Tvoja osobnosť je vyjadrením tvojej 

mysle a ako kresťan sa musíš učiť ovládať, spravovať svoju myseľ. Ak nebudeš spravovať svoju myseľ, 

tak ti bude prinášať len to, čo je už v nej uložené, či už dobré, alebo zlé. Niekedy sa ľudia pýtajú: „Čo viac 

môžem robiť? Usilovne som sa o to pokúšal, modlil som sa a postil, urobil som to i tamto a stále nemám 

veľa úspechu.“ Spravuj svoju myseľ. 

 Dnešný úvodný verš hovorí: „...ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa 

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ Znamená to, že je to tvoja zodpovednosť, aby si premieňal svoj 

život od slávy k sláve, je to tvoja zodpovednosť spravovať svoju myseľ, aby vyprodukovala 

výnimočnosť. Boh to očakáva od teba. Dáva ti pokyny, ako to urobiť, pretože vložil túto schopnosť do 

tvojho vnútra za týmto účelom. Tvoj život - ako ho žiješ, čo robíš, povaha tvojich slov, plnosť tvojej 

osobnosti, to všetko je vyjadrením tvojej mysle. 

 Aké zmeny chceš spôsobiť? Čo by si rád ešte pridal alebo odobral zo svojho života? Môžeš to 

dosiahnuť obnovovaním svojej mysle Slovom a tým, že zosúladíš svoje myšlienky s Duchom Svätým. 

Biblia hovorí, že ako človek zmýšľa vo svojom srdci, taký je (Príslovie 23:7). Si prejavom svojich 

myšlienok, a preto premieňaj svoju myseľ, aby produkovala výnimočnosť. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za schopnosť, ktorú si mi dal, aby som si spravoval svoju myseľ. Denne si 

obnovujem svoju myseľ Tvojím Slovom, aby som sa stal všetkým tým, čo si pre mňa určil a naplnil Tvoju dokonalú 

vôľu. Dnes z môjho ducha vynášam výnimočnosť, v mene Ježiš. Amen. 

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

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 3;   Izaiáš 48-49 

2-ročný plán:   Židom 9:1-10;   Ezechiel 16 



19           Pastor Chris 

     Pestuj si dokonalý charakter 

 „Ty, Rúben, si môj prvorodený, moja moc a prvotina mojej mužskosti, vrchol dôstojnosti, vrchol sily. 

Prekypel si sťa vody, nebudeš mať prednosť, lebo si vstúpil na posteľ svojho otca, poškvrnil si mi lôžko, na ktoré si 

vstúpil (1.Mojžišova 49:3-4). 

 Je možné, aby niekto mal tak veľa schopností, či bol obdarovaný určitými zručnosťami, a predsa 

keď je táto zručnosť požadovaná, tento človek nie je vybraný, pretože on, či ona nemá správny charakter. 

Ak by si budoval svoju myseľ a rozvíjal správne mentálne zručnosti, tak skôr, či neskôr uvidíš, ako sa to 

prejavuje na tvojej osobnosti. Mentálne zručnosti neznamenajú predstavy, alebo rozumové uvažovanie, 

ale skôr sú to postoje, ktoré si si vypestoval v priebehu času a ktoré riadia tvoje skutky.  

 Niekto má napríklad úžasný hlas, ale nie je schopný robiť dobrú hudbu. Nie preto, že by jeho 

hlas nebol fantastický, ale preto, lebo nie je školený a disciplinovaný vyťažiť to najlepšie zo svojho 

obdarovania. V dnešnom Slove sme čítali o Rúbenovi. Rúbenov charakter a jeho schopnosti stáli proti 

sebe. On bol počiatkom Jákobovej sily, výnimočnosťou jeho múdrosti. To znamená, že Jákob do neho 

veľa investoval, ale on bol nestabilný ako voda, a preto nemohol vyniknúť. 

 Hebrejské slovo pre „nestály“ je „Pachaz“, čo tiež znamená povrchnosť; byť živelný 

a nedisciplinovaný. Rúben bol nespoľahlivý ako spenená voda. Mal v sebe schopnosť byť niekým 

vplyvným a prosperujúcim, ale jeho povaha mu nedovolila vyniknúť. 

 Schopnosť vziať na seba väčšiu zodpovednosť a väčšie úlohy je závislá na výnimočnosti tvojho 

charakteru. Znamená to, že si spoľahlivý a keď sa má niečo uskutočniť, tak si prvý, ktorý prídeš na myseľ 

svojim nadriadeným. Ale sú tam aj takí ľudia, o ktorých sa nikdy neuvažuje, aby im bola zverená 

zodpovednosť, lebo nie sú spoľahliví. 

 Staň sa tým najlepším, čím môžeš byť, a to tak, že budeš rozvíjať správny charakter. V tvojom 

vnútri sú skryté poklady;  na tento svet si prišiel s jedinečnou osobnosťou. Je niečo, čo vlastníš a čo nemá 

nikto iný na celej zemi, a preto je dôležité nájsť si svoje miesto a byť tým najlepším, čo zo seba môžeš 

dostať a čo nemôže urobiť nikto iný. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem, že si do mňa investoval svoje Slovo a za výcvik, ktorý som prijal skrze Ducha, ktorý 

mi pomáha vytvoriť výnimočný charakter. Poznávam Tvoju milosť vo mne a využívam ju, aby som robil viac 

a dosiahol vyššie úrovne veľkosti. V mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Žalm 119:9;   Daniel 6:3;   Skutky 20:32 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 1;   Izaiáš 50-51 

2-ročný plán:   Židom 9:11-28;   Ezechiel 17 



20           Pastor Chris 

     Ver v to, čím ťa urobil 

 „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným 

(zvláštnym angl. preklad), aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného 

svetla“ (1. Petra 2:9). 

 Všimni si dôležitého popisu v našom verši, ktorý sme práve čítali: sme vyvolení, kráľovskí a 

zvláštni; vyvolení, aby sme boli vyjadrením Božej spravodlivosti a prejavom Jeho slávy na zemi. Sme 

Božie najlepšie a je toho tak veľa, čo Boh vložil do našich duchov, aby tým požehnal svet. 

 V 1. Mojžišovej 12:2 povedal Abrahámovi: „A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím 

tvoje meno, a budeš požehnaním.“ Ty si semeno Abrahámovo, pretože Biblia nám hovorí v Galatským 3:29 

toto: „...ak ste vy Kristovi, teda ste semenom Abrahámovým“. Preto nie si iba požehnaný, ale si tiež 

požehnaním. Nosíš požehnanie so sebou. Všetko, čoho sa dotkneš, je požehnané a rovnako aj všetci tí, 

ktorí sú s tebou v kontakte. 

 Rozmýšľaj chvíľu o svojich zvláštnych vlastnostiach a o dedičstve v Kristovi! Biblia hovorí v liste 

Efezským 2:10, že si Božím umeleckým dielom, Jeho ručnou prácou – stvorený pre dokonalosť. Bol si 

vybavený úplne všetkým, čo potrebuješ k víťaznému životu  a mimoriadnemu úspechu. Takže nesnaž sa 

byť niekým iným. Buď spokojný s tým, kto si a s tým, že Boh ťa miluje a je šťastný, že ťa má. 

 Okrem toho vytrvalo sej správne semená – správne slová – do svojej osobnosti; počúvaj a súhlas 

iba s tými slovami, ktoré ťa inšpirujú a budujú tvoju istotu v to, kto si v Kristovi. Boh je sebaistý 

a presvedčený o tom, čo urobil. On pozná tvoju pravú hodnotu a tvoje schopnosti. Vie, že u teba nie je nič 

nemožné. Umiestnil ťa nad chorobu, nemoc, chudobu, zlyhanie, smrť a diabla. Urobil ťa nezničiteľným, 

keď povedal, že žiadna zbraň vyrobená proti tebe nebude úspešná (Izaiáš 54:17). 

 Ver týmto pravdám a ži podľa nich, aby si mohol efektívne žiť čo najlepšie a bol všetkým tým, 

čím Boh určil, aby si bol. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma robíš špeciálnym; som šťastný, že viem, aký som jedinečný a čím všetkým 

si ma urobil v Kristovi Ježišovi. Dávam Ti samého seba, aby som uskutočnil Tvoj plán a dokonalú vôľu pre môj 

život, na Tvoju slávu a chválu, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:10;   Marek 4:14 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 2;   Izaiáš 52-53 

2-ročný plán:   Židom 10:1-18;   Ezechiel 18-19 



21           Pastor Chris 

     Slúžime Bohu z nášho ducha 

 „Boh je Duch; a tí, ktorý ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde“ (Ján 4:24 angl. preklad). 

 Biblia vyučuje, že človek je duch; má dušu a žije v tele. Svojím duchom nadväzuje kontakt 

s duchovnou oblasťou, oblasťou jeho skutočnej existencie. Cez svoje telo má spojenie s materiálnym 

svetom a cez svoju dušu má kontakt s intelektuálnou, rozumovou oblasťou. 

 Ale mnoho ľudí nikdy nepochopilo rozdiel medzi mysľou a duchom; myslia si, že myseľ je duch, 

ale to nie je to isté. Keď si sa narodil znovu, nebolo to tvoje telo alebo tvoja myseľ, ktoré sa narodili 

znovu; bol to tvoj duch. Biblia hovorí: „...ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením“; je to tvoj duch, ktorý je 

v Kristovi; to si skutočný „ty“; to je človek, ktorý je vo vzťahu s Bohom. 

 Pán Ježiš povedal, že Boh je Duch a tí, ktorí Ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a v pravde. 

Toto jednoducho znamená uctievanie Boha zo srdca podľa Slova, ktoré je pravdou. Naše zmysly neboli 

určené k tomu, aby vnímali Boha alebo chodili s Ním; Bohu slúžime z nášho ducha. Božím veciam 

rozumieme z nášho ducha. Rímskym 10:10 hovorí: „...srdcom (t.j. duchom) človek verí v spravodlivosť...“ 

 Potom na základe tohto vzťahu napravujeme naše mysle, aby išli rovnakým smerom 

a napravujeme naše zmysly, aby fungovali podobne. Takže musíš riadiť svoju myseľ a svoje zmysly zo 

svojho ducha. To znamená, že charakter, ktorý prejavuješ navonok, závisí od stavu tvojho ducha, ktorým 

je tvoje srdce. 

 Preto potrebujeme Ducha Božieho, aby nás viedol, pretože len Duch Svätý sa môže dostať hlboko 

do ľudského srdca, aby spôsobil zmeny, ktoré v nás chce Boh; zmeny z jednej úrovne slávy do ďalšej. 

Duch Boží vedie naše mysle, aby rozmýšľali smerom k Bohu, mysleli ako Boh a prijímali myšlienky od 

Boha. Človek to nemôže urobiť sám; potrebujeme k tomu Ducha Božieho, pretože naše zmysly neboli 

utvorené na to, aby mali vzťah s Bohom; slúžime Bohu z nášho ducha. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za moc Tvojej úžasnej prítomnosti v mojom živote. Moje srdce a moja myseľ sú 

otvorené pre Tvoje Slovo a poddávam sa Tvojmu Duchu, aby ma viedol a umiestnil do pozície výnimočnosti 

a veľkosti, keď Ti slúžim mojím duchom v evanjeliu Krista, v mene Ježiš. Amen! 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 1:9;   Ján 4,23 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 3;   Izaiáš 54-56 

2-ročný plán:   Židom 10:19-39;   Ezechiel 20 



22           Pastor Chris 

     „Vo všetkých týchto veciach...“ 

 „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, bieda, 

nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: pre teba sme usmrcovaní celý deň; sme považovaní za ovce na zabitie. 

Nie, vo všetkých týchto veciach sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zamiloval“ (Rímskym 8:35-37). 

 Na tvojej ceste k úspechu možno boli skúšky a problémy, počnúc infláciou a končiac  

ekonomickou recesiou, zdravotné problémy, nezamestnanosť atď. Avšak dobrou správou je, že nezáleží 

na problémoch, ktorým čelíš, alebo na situácii v tvojej krajine; Slovo hovorí, že vo všetkých týchto veciach 

sme cez Krista viac ako víťazi. To by ti malo dávať útechu, pokoj a radosť. 

 Pán Ježiš vedel, že budeme vo svete čeliť problémom, a tak nás uistil o víťazstve, keď v Jánovi 

16:33 povedal: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som 

premohol svet.“  Stresujúce situácie prichádzajú od nepriateľa, diabla, ale Boh ťa už urobil víťazom: „Vy ste 

z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete“ (1. Jána 

4:4). Bol si vyzdvihnutý nad skazonosné a porušujúce vplyvy tohto sveta. 

 Pripomeňme si znovu náš úvodný verš; jasne uvádza, že ani súženie, úzkosť, prenasledovanie, 

hlad, bieda, nebezpečenstvo ani meč nás nemôže oddeliť od lásky Božej, pretože napriek tomu všetkému 

sme viac ako víťazi. Ak by to znamenalo, že bez ohľadu na to, čomu čelíš v tomto svete, tak vyhráš, tak 

už to by bolo úžasné. Ale znamená to viac než len to. Znamená to, že ten boj je už vecou dávnej 

minulosti, pretože si už vyhral veľmi dávno – v Kristovi! Teraz žiješ v Kristovom víťazstve. To znamená, 

že tu nie je s čím zápasiť alebo sa snažiť prekonávať niečo, pretože ty si už zvíťazil. 

 Nedovoľ, aby okolnosti života alebo ekonomická situácia v tvojej krajine urobili z teba obeť. Keď 

si sa narodil znova, narodil si sa do víťazného života. Takže hovor ako apoštol Pavol: „Žiadna z týchto 

veci so mnou nepohne...“ 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za víťazný život, ktorý mám v Kristovi! Ten väčší žije vo mne, preto žijem vo 

víťazstve nad okolnosťami, v úplnom naplnení, radosti, sláve a autorite! Panujem a vládnem prostredníctvom 

Tvojho Slova, a to bez ohľadu na to, čo cítim, vidím alebo počujem, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:2-3;   Žalm 126:1-2 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 4;   Izaiáš 57-58 

2-ročný plán:   Židom 11:1-16;   Ezechiel 21 



23           Pastor Chris 

     Čo robiť v nehostinných časoch 

 „Keď sú ľudia zrážaní dole, povieš: Bude povýšenie.“(Job 22:29 angl. preklad). 

 Problémy našej doby môžu byť obrovské, ale uprostred tak veľkej inflácie a rastúcich nákladoch 

na bývanie môžeš stále hovoriť: „Keď sú ľudia zrážaní dole, ja som povyšovaný.“ Keď začneš cítiť tieseň 

a ekonomický tlak, nesťažuj sa; toto je čas, aby si nechal Slovo pracovať. Vojdi do svojej komôrky a začni 

vyznávať svoju prosperitu a hojnosť v Kristovi. Prehlasuj, že si semenom Abrahámovým; dedič Boží 

a spoludedič s Kristom. 

 Ak si dostatočne vyznával Slovo nad situáciou, budú tieto prehlásenia ovládať tvoje zmysly tak, 

že keď sa ťa spýtajú: „Ako sa máš“, povieš: „Veľké veci sa dejú! Dobré veci dnes prichádzajú ku mne!“ 

Halleluja. Ak nebudeš hovoriť Slovo, systém tohto sveta ťa premôže a budeš v živote obeťou. So Slovom 

v tvojich ústach prerazíš cez všetky prekážky v živote. 

 Dôležitý princíp, ktorý sa potrebuješ naučiť a ktorý ti pomôže finančne narásť je to, že necháš 

svoju myseľ vznášať sa nad prevládajúcou ekonomickou situáciou, ktorá je okolo teba. Rozmýšľaj nad 

tým, aký je Boh veľký. Premýšľaj o celom svete ako o svojom, pretože je skutočne tvoj: „...Lebo všetko je 

vaše...“ (1.Korintským 3:21). Spoznaj hodnotu meditácie nad Božím Slovom; to ti dá mimoriadny druh 

mentality, takže budeš pokojný aj v nehostinných časoch. 

 Nech Božie Slovo zväčší tvoju víziu. Odmietaj vidieť nedostatok a núdzu. Pozeraj sa za horizont. 

Tvoja prosperita by sa bez ohľadu na okolnosti mala narodiť zo Slova. Izákovi sa darilo uprostred 

drsných ekonomických podmienok. Biblia hovorí, že v čase hladomoru prosperoval, vzmáhal sa, robil 

pokrok a rástol, až sa stal veľmi veľkým (1.Mojžišova 26). V tvojej krajine je veľké bohatstvo; a podobne 

ako Izák, uprostred zdanlivých ťažkostí môžeš aj ty prosperovať, vzmáhať sa, robiť pokrok, rásť a stať sa 

veľmi veľkým. 

     Vyznanie 

 V každej oblasti môjho života robím pokrok, prosperujem a vzmáham sa. Väčší je Ten, ktorý žije vo mne 

a On ma urobil väčším a nadradeným nad infláciou, neistotou, chorobou, nemocou a diablom. Som víťaz v Kristovi 

Ježišovi. Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   Józue 1:9;   Efezským 6:10 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 5;   Izaiáš 59-60 

2-ročný plán:   Židom 11:17-40;   Ezechiel 22 



24           Pastor Chris 

     Nech tvoja viera víťazí 

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

(1.Ján 5:4). 

 Dnes je vo svete tak veľa negatívnych informácií a to vštepuje strach do sŕdc tých, ktorí nie sú 

zakorenení a založení v Slove. Pán Ježiš na toto poukazoval v Lukášovi 21:25-26, keď opisoval niektoré 

znamenia na konci vekov. Povedal: „...A budú ... a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie 

mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet...“ V Lukášovi 18:8 sa opýtal 

otázku, ktorá nútila zamyslieť sa: „...Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“ 

 Musíš mať pevný postoj vo viere, bez ohľadu na výzvy a ťažkosti vo svete. Odmietni sa vzdať 

alebo ustúpiť tlakom života. Slovo hovorí v liste Efezským 6:13-16: „...Preto vezmite na seba celú výzbroj 

Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si 

pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli 

uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka.“ 

 So svojím štítom viery máš vnútornú schopnosť úplne neutralizovať všetky (nie len niektoré) 

ohnivé šípy nepriateľa. Keď na teba vrhne ohnivý šíp, prehlás: „Odmietam sa báť, pretože Ten väčší žije 

vo mne!“ Ak je to šíp choroby, povedz: „Odmietam byť chorý; moje telo je chrámom Ducha Svätého!“ 

 Môžeš trénovať svoju vieru, aby dokázala čokoľvek. 

 Napríklad v oblasti financií sa môžeš vidieť, ako rastieš z jednej úrovne do ďalšej. Predstav si, že 

by si vo viere povedal, že dostaneš určitú sumu peňazí v priebehu týždňa, ale skončil by si tak, že si tie 

peniaze dostal za mesiac; nebuď smutný. Namiesto toho povedz: „Nabudúce ich dostanem presne.“ 

Potom venuj viac času štúdiu Slova a meditovaniu nad ním a pri každej príležitosti konaj vierou. Takto 

trénuješ svoju vieru, aby rástla a dokázala väčšia veci. 

 Toto neplatí len pre tvoje financie, ale pre každú oblasť života. Svoju vieru môžeš trénovať so 

Slovom, aby premáhala všetky prekážky a nepríjemné veci v živote. 

      Vyznanie 

 Drahý Pane, ďakujem Ti, pretože moja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Keď dnes prejavujem svoju 

vieru, tak sa okolnosti predo mnou skláňajú; prekážky sú odstránené a kráčam v nadprirodzenom úspechu 

a prosperite. Cvičím sa v nadvláde nad chorobou, chudobou, nemocou, neúspechom a živlami sveta, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:4;   Príslovie 18:21 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 6;   Izaiáš 61-63 

2-ročný plán:   Židom 12:1-13;   Ezechiel 23 



25           Pastor Chris 

     Buď usilovný 

 Vidíš muža usilovného vo svojej práci? Bude stáť pred kráľmi; nebude stáť pred nízkymi, priemernými 

ľuďmi (Príslovie 22:29 angl. preklad). 

 Usilovnosť je schopnosť uplatňovať starostlivosť, vytrvalosť a odhodlanie na zaistenie 

dokonalosti v každom úsilí. Znamená to vynakladať určité množstvo pozornosti, ktorá je požadovaná 

v danej situácii. Si usilovný, keď uplatňuješ zaujatosť pre vec a vytrvalosť na to, aby si premenil víziu na 

skutočnosť. Toto sú dva kľúčové prvky usilovnosti: zaujatosť pre vec a vytrvalosť. Pán očakáva od nás, 

že to budeme využívať pri všetkom, čo od nás očakáva, aby sme robili. 

 Usilovný človek vkladá do všetkého, čo robí, to najlepšie a venuje pozornosť detailom, aby 

dosiahol najlepší výsledok. Keď si usilovný, Boh ťa povýši a privedie ťa na miesto vplyvu a autority. 

O tom sme čítali v našom úvodnom verši: budeš stáť pred kráľmi a nie pred obyčajnými ľuďmi. Pozrime 

sa na Dávida; jeho usilovnosť a vernosť pri starostlivosti o otcových „pár oviec“ (1.Samuelova 17:28) mu 

dala napokon požadovaný tréning a skúsenosť, keď mu vydláždila cestu, aby porazil Goliáša z Gátu 

a tak sa stal šampiónom Izraela. 

 Čítaj o tom v 1.Samuelovej 17 a uvedomíš si, aký bol usilovný v starostlivosti o otcove ovce. Keď 

ho jeho otec poslal na bojisko, aby zistil, ako sa darí jeho bratom, tak Biblia nám hovorí, že Dávid 

zanechal ovce so strážcom (1.Samuelova 17:20). Nepovedal: „Veď to je len krátka vzdialenosť; za chvíľu 

som späť“ a zmizol by preč. Nie, neurobil to tak! Zaobstaral niekoho, aby dozeral na ovce, pokiaľ bude 

preč; toto znamená byť usilovný. Niet divu, že bol vyvolený Bohom, aby bol kráľom Izraela. 

 Ak študuješ životy úspešných mužov a žien po celom svete, bez ohľadu na to, v akej to je oblasti, 

objavíš v ich životoch jednu spoločnú vec a tou je usilovnosť. Je to podstatná zložka pre úspech, ktorú 

musíš praktizovať ako vo svojom osobnom živote, tak aj v duchovných veciach. Buď usilovný 

v modlitbe, štúdiu Slova a spoločenstve s Duchom Svätým. Toto ťa bude duchovne obohacovať; staneš sa 

úspešným vo svojom duchu, kde prebýva skutočný úspech. 

     Vyznanie 

 Som usilovný! Všetko robí starostlivo, vytrvale a odhodlane, aby som zaistil výnimočnosť vo všetkom, čo 

robím! Venuje pozornosť detailom a robím veci so zaujatosťou a vytrvalosťou, aby som premieňal víziu na realitu. 

Som dobrým Kristovým správcom; som verný Jeho Slovu a verný spoločenstvu s Duchom! Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   Príslovie 10:4;   2.Korintským 8:7 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 1;   Izaiáš 64-66 

2-ročný plán:   Židom 12:14-29;   Ezechiel 24 



26           Pastor Chris 

     Duch Svätý v tebe 

 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). 

 Pán Ježiš chodil počas svojej služby na zemi v blízkom spoločenstve s Duchom Svätým. Neurobil 

nič bez Ducha Svätého. V úvodnom verši označil Ducha Svätého ako Otca, ktorý v Ňom prebýva. 

V Jánovi 5:19 povedal: „...Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne 

činí aj Syn“ (Ján 5:19). Uznal Ducha Svätého ako Otca v Ňom a ako Toho, ktorý tie veci robí. Toto je 

skutočnosť, ktorú musíš ako kresťan vo svojom živote rozpoznať. 

 Duch Svätý v tvojom živote je kľúčom k výnimočnému a absolútnemu úspechu. Nikto z tých, 

ktorí s Ním chodili, ako to opisuje Písmo, nebol nikdy porazený; nikto nebol neúspešný. Každý, kto Ho 

prijal, získal nadvládu a stal sa víťazom. Mnohí v cirkvi dnes potrebujú s istotou vedieť, kto je Duch 

Svätý a zakúsiť Jeho službu v svojich životoch. On je Boh sám. Je výkonnou Božou mocou. Keď Ho máš v 

sebe, to znamená, že si pripravený na život. 

 Keď si prijal Ducha Svätého, aby v tebe žil, buď s Ním v neustálom spoločenstve. Počúvaj Ho 

a konaj podľa Jeho Slova. Rozpoznaj, že je osoba a žije vo vnútri teba; je zmiešaný s tvojím duchom. Ak 

existuje niečo, čo poznám, tak je to moje spoločenstvo s Duchom Svätým; tam je moja istota. Keď mám 

s Ním spoločenstvo, moje obmedzenia sú odstránené; som si vedomý, že ma urobil v živote dobyvateľom 

a víťazom. 

 Aby si chodil v spoločenstve s Duchom Svätým, musíš si uvedomiť, že On ťa pozná a rozumie ti 

viac, než ty poznáš sám seba. Vie, ako s tebou zaobchádzať. Neexistuje nič, čo sa týka teba, čo by bolo pre 

Neho neznáme. Je viac zanietený o tvoj úspech, než ty by si mohol byť. Takže Mu len buď vydaný 

a poslúchaj Ho vo všetkom, v čom ťa bude viesť a sprevádzať a tvoj život tak bude inšpirujúcim 

príkladom diela Milosti. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma priviedol do takejto nádhernej jednoty a spoločenstva s Duchom. 

Chodím dnes v Tvojej dokonalej vôli a v mojom slávnom dedičstve v Kristovi, pretože som vedený Duchom Svätým; 

Jeho múdrosť je dnes cezo mňa prejavená, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 6:17;   Rimanom 8:14;   Rimanom 8:9 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 2;   Micheáš 1-3 

2-ročný plán:   Židom 13:1-25;   Ezechiel 25-26 



27           Pastor Chris 

     Stráž svoje srdce 

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

 Všetko, čo Boh naplánoval ohľadom tvojho života; všetko, čím by si sa mal stať, je v tvojom srdci. 

Preto Boh chce, aby si svoje srdce strážil so všetkou bdelosťou. To znamená, že by si mal pozorne 

a svedomito strážiť, čo vchádza do tvojho srdca. 

 Premýšľaj o pomarančovom semiačku; toto semeno nesie všetok potenciál pomarančovníka. Keď 

ho dáš do správneho prostredia, vyprodukuje korene, kmeň, vetvy, listy a napokon niekoľko 

pomarančových plodov, ktoré obsahujú v sebe oveľa viac semienok. Toto všetko je naprogramované 

v malom semienku. 

 A teraz ti Boh hovorí, aby si nadovšetko strážil svoje srdce, lebo existujú veci, ktoré môžu prísť 

do tvojho srdca, aby zmenili alebo zničili Jeho naprogramovanie dobrého a výnimočného v tebe. Na 

druhej strane existujú veci, ktoré môžu vojsť do tvojho srdca, aby umožnili, prehĺbili a posilnili slávne 

veci, ktoré Boh už naprogramoval do tvojho života. Boží zámer v tvojom živote je naprogramovaný 

v tvojom srdci. Všetkým, čím kedy budeš, všade, kamkoľvek pôjdeš, všetko, čo kedy budeš robiť vo 

svojom živote, aby si sa páčil Bohu, to všetko už bolo naprogramované do tvojho srdca, do tvojho ducha, 

a On ti dal zodpovednosť, aby si urobil všetko potrebné, aby si udržoval svoje srdce tým smerom. 

 Pretože Boh konkrétne hovorí, že si máš strážiť svoje srdce, tak to znamená, že problémy môžu 

prísť cez myšlienky. Môžu prísť cez zmysly a cestovať cez tvoje myšlienky, pretože myseľ je vchodom do 

ducha. V dôsledku toho každá informácia, ktorá ide cez tvoju myseľ, musí byť preskúmaná a filtrovaná. 

Ak dovolíš vstúpiť zlým informáciám do svojho srdca, budeš žiť iný život ako ten, ktorý pre teba 

naplánoval Boh. Preto potom niektorí ľudia spáchajú nejaký zločin, žijú strašný život a potom sa snažia 

obviniť iných za svoje nešťastie. Ty si staviteľom svojho života. 

 To, čo Boh naplánoval v tebe, je zjavené v Jeho Slove. Jeho Slovo v tebe zmení a zničí akúkoľvek 

informáciu, ktorá je s ním v rozpore a ochráni ťa, aby sa táto informácia zakorenila v tvojom srdci. Takže 

dávaj pozor na svoje srdce; riaď ho Božím Slovom! Odmietni prijať myšlienky a predstavy, ktoré nie sú 

v zhode s Božou prirodzenosťou, vôľou a zámerom. 

     Modlitba 

 Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom môjmu chodníku. Tvoje Slovo ma vedie a sprevádza vždy 

a všade. Boh naprogramoval môjho ducha pre výnimočnosť a úspech a keď stojím na Jeho Slove, môj život je 

nasmerovaný podľa toho, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 119:105;   Skutky 20:32 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 3;   Micheáš 4-5 

2-ročný plán:   Jakub 1:1-27;   Ezechiel 27 



28           Pastor Chris 

    Jeho vôľa a cieľ je vyjadrený v Jeho Slove 

 Môj národ hynie pre nevedomosť, nedostatok poznania; keďže ty si zavrhol, odmietol poznanie, zavrhnem aj 

ja teba ako svojho kňaza. Keď vidím, že si zabudol na učenie svojho Boha, na Jeho zákon, i ja zabudnem na tvojich 

synov (Hozeáš 4:6 angl. preklad). 

 Božia vôľa, prirodzenosť a zámer sú zjavené v Jeho Slove. Zanedbávať Jeho Slovo znamená byť 

v tme, čo sa týka Otcovej vôle a toho, ako chce, aby si žil. Toto je jeden z dôvodov, prečo musíš pre seba 

poznať Slovo. Boh povedal: „Môj ľud hynie pre nedostatok poznania“, poznania Božieho Slova. Takže 

vidíš, že ľudia môžu v živote zlyhávať, ak sú nevedomí; nie je to však preto, že by Slovo bolo bez moci. 

Ježiš povedal v Markovi 7:13 (angl. preklad): „Robíte Božie Slovo neefektívnym kvôli svojim tradíciám.“ 

 Ľudia, ktorí žijú na základe tradícií a ľudskej múdrosti, robia Slovo vo svojich životoch 

neúčinným; skratujú moc Božieho Slova tak, že je pre nich neproduktívne. Božie Slovo má vždy moc, ale 

stráca svoju účinnosť v živote toho, kto sa ho snaží vysvetľovať pomocou ľudských informácií 

alebo zmyslovým poznaním. 

 Nech je Slovo tvojou normou a „kontrolným systémom“ na zlepšenie tvojho života zo slávy do 

slávy. Potrebuješ to na to, aby si sa stal takým mužom alebo takou ženou, ako ťa Boh naplánoval. 

Niektorí ľudia sú kresťanmi už roky, ale nemajú informácie o Božom pláne a určení pre ich životy. Nie sú 

si istí, aká je pre nich Božia vôľa týkajúca sa čohokoľvek. Božie Slovo je vyjadrením Jeho vôle; a preto 

musíš investovať čas na štúdium a meditáciu nad Slovom, aby si poznal svoje dedičstvo v Kristovi. 

 Keď sa dozvieš o svojom dedičstve v Ňom, takisto sa naučíš zmocniť sa toho, čo Božie Slovo 

hovorí, že ti patrí. Okrem toho si tiež schopný porozumieť účelu tvojho dedičstva v Ňom; dôvod, prečo 

ťa tak požehnal a ako správne použiť to požehnanie. 

     Vyznanie 

 Ďakujem Ti Pane, že si mi dal, aby som bol naplnený poznaním Tvojej vôle vo všetkej múdrosti 

a duchovnom porozumení. Takže som vždy schopný rozoznať a chodiť v Tvojej dokonalej vôli. Môj život je 

naplnením určenia, ktoré si pre mňa ustanovil, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Peter 1:5-10 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 4;   Micheáš 6-7 

2-ročný plán:   Jakub 2:1-26;   Ezechiel 28 



29           Pastor Chris 

    Použi Slovo, aby si jednal s hnevom 

 „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom“ (Efezským 4:26). 

 Jednou z krás Božieho Slova je jeho praktickosť. Slovo môžeš praktizovať v akejkoľvek oblasti 

svojho života a bude produkovať trvalé výsledky. Napríklad verš, ktorý sme práve čítali: toto by malo 

byť niečo, čo praktizuješ vedome. Sú niektorí ľudia, ktorí sa dajú len veľmi ťažko odprosiť, keď sú 

nahnevaní a držia si dokonca nevraživosť ešte dlhý čas. Nebuď taký; použi Slovo, aby si sa vyrovnal 

s hnevom. 

 Nedovoliť, aby slnko nezapadlo nad vašim hnevom znamená, že ak si nahnevaný, tak s tým 

jednaj správne, hneď v ten istý deň. Nebuď stále nahnevaný pre tú istú vec dlhšie obdobie. Biblia hovorí, 

že hnev prebýva v hrudi bláznov (Kazateľ 7:9) a ty nie si blázon. 

 Nekontrolovaný hnev je satanova manipulácia, ktorej nesmieš dovoliť, aby sa prejavovala v 

tvojom živote. Ľudia, ktorí sa takto prejavujú, dávajú príležitosť démonovi hnevu, aby prevzal ich myseľ. 

Keď žiješ s Pánom, tak jedna z vecí, ktorú požaduje, aby bola uskutočnená je to, aby sa Jeho láska cez teba 

prejavovala naplno tak, že si poddajný, láskavý a ťažko ťa niekto vyprovokuje. Nikto so zlou náladou 

nikdy trvale v živote neuspeje. Spomeň si na Mojžiša, ako o ňom Boh svedčil, že je najpokornejší muž na 

zemi (4.Mojžišova 12:3). Avšak keď Mojžiš podľahol hnevu, stálo ho to jeho službu. 

 Boh mu povedal, aby prehovoril ku skale, aby vydala pre Izraelcov vodu (4.Mojžišova 20:8), ale 

pretože bol nahnevaný na tvrdohlavosť Izraelcov, Mojžiš udrel do skaly dvakrát. Voda predsa len vyšla, 

ale to sa Bohu nepáčilo (4.Mojžišova 20:11). Potom Boh povedal Mojžišovi (a Áronovi): „Preto 

nevovediete Izraelcov do zasľúbenej zeme“ (4.Mojžišova 20:12). Mojžiš bol kvôli hnevu „vyhodený“. 

 Pohoršenia podľa Biblie prídu; ľudia budú robiť veci, ktoré ťa zrania alebo urazia, ale nikdy 

nedovoľ hnevu, aby ťa vyprovokoval k tomu, aby si reagoval takým spôsobom, ktorý budeš ľutovať. 

Zostávaj v Slove a kráčaj v láske. 

     Vyznanie 

 Božia múdrosť ma vedie, aby som hovoril a žil vždy správne; zjavujem spravodlivosť Kristovu! Mám 

pokorného a tichého ducha, ktorý má v Božích očiach veľkú cenu. Som trpezlivý, milosrdný a láskavý; a prejavujem 

dnes v mojom okolí Božiu lásku. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 5:5;   Skutky 20:32 

1-ročný plán:   Titovi 1-2;   Náhum  

2-ročný plán:   Jakub 3:1-18;   Ezechiel 29 



30           Pastor Chris 

    Pre tvoj život existuje zámer 

 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť 

(Efezským 2:10). 

 Boh má pre tvoj život zámer; má plán pre všetko, čo robí. V Jánovi 10:10 Ježiš povedal: „...ja som 

prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ 1.Ján 3:8 (angl. preklad) hovorí: „...Nato sa zjavil Syn Boží, aby 

zničil skutky diablove“. Potom v Lukášovi 19:10 Pán povedal: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo 

zahynulo.“ Jeho zámer bol veľmi jasný: prišiel konať Otcovu vôľu. Podobne ako On aj ty si sa narodil pre 

určitý zámer; prišiel si konať vôľu tvojho nebeského Otca. 

 V Skutkoch 26 čítame o Saulovi z Tarzu, ktorý mal na svojej ceste do Damasku stretnutie 

s Pánom. Pán ho zavolal po mene a povedal: „...lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a 

za svedka...“ (Skutky 26:16). Boh nerobí nič bez toho, aby to malo nejaký cieľ. Dôvod, prečo sa zjavil 

Saulovi, ktorý sa neskôr stal Pavlom, bol ten, aby ho urobil služobníkom a svedkom, a aby tak Pavol 

mohol priniesť evanjelium pohanom (Skutky 26:18). 

 Objavil si svoj zámer? Vieš, prečo si sa narodil? Ak si to nenašiel, môžeš to urobiť dnes! Buď 

smelý a opýtaj sa Pána; On ti to povie. Možno ti to tiež povie jednoznačne, ako to urobil apoštolovi 

Pavlovi. Ale tiež ťa povedie k tomu cieľu tak, keď s ním chodíš a robíš veci, ktoré ťa zavolal, aby si robil. 

 Nenarodil si sa zbytočne. Narodil si sa na Božiu slávu. Narodil si sa, aby si chodil s Bohom 

a prinášal Mu česť. Naplánoval od začiatku, aby si Mu slúžil a žil pre Krista. Nech sa tento zámer dnes 

upevní v tvojom srdci. Uchop toto zjavenie: božskú víziu, aby si Mu prinášal slávu; a budeš zažívať 

úžasný rast a úspech vo svojom živote a vo všetkom, čo robíš. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, Tvoj zámer pre môj život je dnes upevnený v mojom srdci. Narodil som sa na to, aby som Ti 

prinášal slávu a česť. Žijem, aby som naplnil Tvoj zámer pre môj život a uchopujem túto božskú víziu a zjavenie, 

aby som Ti priniesol slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:9;   1.Korintským 1:9 

1-ročný plán:   Títovi 3;   Habakuk 

2-ročný plán:   Jakub 4:1-16;   Ezechiel 30 



31           Pastor Chris 

     Anjeli na stráži! 

 ...nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu. Lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby ťa 

strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ponesú ťa, aby si si nohy neudrel o kameň (Žalm 91:10-12). 

 Biblia nám hovorí o tom, ako boli v dňoch Abraháma ľudia v meste Sodoma skazení a oddávali 

sa všetkým druhom zlých zvykov. Keď Boh videl zlo v Sodome, poslal dvoch anjelov, aby mesto zničili: 

„Keď dvaja anjeli prišli večer do Sodomy, Lót sedel v bráne Sodomy. Keď ich Lót uzrel, vstal a šiel im v ústrety; 

poklonil sa tvárou k zemi“ (1.Mojžišova 19:1). 

 Uvedomuješ si, že ako kresťania môžeme cez naše modlitby pozvať anjelov a mať ich ako stráž 

našich ulíc a miest, tak ako to bolo v biblických dňoch? Môžeme sa modliť a zastaviť plány a skutky zlých 

ľudí v rôznych mestách a krajinách. Áno, môžeme to urobiť. 

 Biblia hovorí: „Či nie sú (anjeli) všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť 

spásu?“ (Židom 1:14). Cez anjelské aktivity spustené našimi modlitbami môžeme zaistiť, že páchatelia zla 

a neporiadku sú vydaní do rúk zákona a je proti nim rozhodne zakročené. Musíme odmietnuť konať ako 

obete a nesmieme sedieť nečinne naprázdno, keď satan a jeho zástupy zúrivo vyčíňajú v mestách a 

dedinách po celom svete. Môžeme ich úsilie zmariť. 

 Predstav si, že v tvojom susedstve prepukne peklo a ľudia uháňajú, aby si zachránili svoje životy 

v dôsledku prepadnutia alebo prestrelkám v ich okolí. Budeš aj ty bežať podobne ako všetci ostatní, keď 

je v tvojom živote prítomný Duch Svätý? Existuje na to všetko lepší spôsob; je to modlitba. Je načase, aby 

sme sa ako kresťania modlili správne, aby sme používali našu autoritu v Kristovi a dovolávali sa 

anjelskej služby v našich mestách a krajinách. Boh sa na nás v tom spolieha a my musíme konať. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že nám vždy dávaš víťaziť v Kristovi a zjavuješ vôňu svojho poznania 

a slávy na každom mieste. Mocou Ducha Svätého budem uvádzať do činnosti Slovo v modlitbe a budem mariť 

satanove  aktivity v mojom meste a krajine. Ďakujem Ti Pane za toto zjavenie v Slove, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 2:14;   1.Ján 5:4 

1-ročný plán:   Filemonovi;   Sofoniáš 

2-ročný plán:   Jakub 5:1-20;   Ezechiel 31 



Október 2014 svedectvo 

Rapsódia reality skutočne pozdvihla môj život! Výsledkom tohto denného čítania je to, že bol môj život 

a moja rodina požehnaná natoľko, že sme teraz partnermi a tešíme sa z každodenného života. 

Ďakujem veľmi pekne pastor Chris, že dávate môjmu životu zmysel! 

B.Arewa; Nigéria 


