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    Zaoberaj sa Jeho záležitosťami 

 Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás (Ján 20:21). 

 Každý z nás má v Kristovi božskú zodpovednosť, aby zobral evanjelium až na koniec sveta. My 

sme tí, od ktorých sa očakáva, že pre Ježiša Krista získame svet a máme urobiť všetko potrebné pre to, 

aby sa to stalo. Ježiš povedal v Matúšovi 28:19-20: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v 

meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami 

po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].“ 

 Jeho záležitosti musia byť našimi záležitosťami. Mali by sme sa starať o to, o čo sa stará On; inak 

budú naše životy prázdne. Bez Božieho cieľu je život o ničom. Premýšľaj o tom: boli tu tvoji predkovia, 

ale už sú mŕtvi; potom prišli ďalší a teraz sú mŕtvi a ten zoznam je nekonečný, až pokiaľ to prišlo k tebe. 

Takže otázka je: „Čo tu robíš?“ Ježiš povedal: „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na 

svojej duši? Lebo čo môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ (Marek 8:36-37). 

 Účel tvojho života je veľmi dôležitý; Boží zámer pre tvoj život je v prvom rade to, aby si bol Jeho 

sprostredkovateľom spasenia a partnerom pri získavaní druhých pre Krista. Buď v tom rozhodný. Ži 

kvôli tomu. Väčšina ľudí žije svoje životy bez toho, aby objavili, prečo sa narodili; prechádzajú len tak 

životom a rozmýšľajú len o sebe. Neexistuje horší život než taký, ktorý žije sebecký človek, ktorý 

rozmýšľa len o sebe. 

 Tvoje modlitby by nemali byť len o tebe, tvojej rodine, tvojej práci, tvojich potrebách a všetkom, 

čo sa týka teba. Zaoberaj sa Pánovými záležitosťami a prihováraj sa za stratené duše. Biblia hovorí, že 

Boh nechce, aby niekto zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu (2.Peter 3:9). Toto sa môže stať len vtedy, 

ak zaujmeš svoju úlohu ako získavač duší a prímluvca. 

       Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si dal zmysel môjmu životu. Moje srdce horí vášňou pre evanjelium. Som 

oddaný životu, ktorý je zmysluplný, životu, ktorý je zameraný, aby ovplyvňoval druhých mocou Tvojho Slova, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 9:16;   1.Ján 3:8 
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     Postav sa za evanjelium 

 „...jeden umrel za všetkých, teda všetci umreli; a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale 

Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych (2.Korintským 5:14-15). 

 Nie je lepší čas na to, aby človek uvažoval o zástupnej obeti Krista, než sú Vianoce. Uprostred 

všetkých slávností a radostnej oslavy si vyhraď nejaký čas na to, aby si porozmýšľal o zmysle Jeho 

narodenia, života, smrti a vzkriesenia. Dal nám tak výnimočný život slávy a spravodlivosti nielen na to, 

aby sme ho mohli užívať a držať si ho pre seba, ale aby sme mohli iných priviesť do tohto života, 

dokonca aj keď nie je pohodlné robiť to. Musíš „nasadiť svoj krk“ pre evanjelium Ježiša Krista. 

 Apoštol Pavol bol kvôli svojmu presvedčeniu ohľadom evanjelia prenasledovaný viac ako ostatní 

apoštoli. Keď išiel do Jeruzalema na návštevu, iní apoštoli ho zavolali bokom a povedali mu o tom, ako 

veľa židov sa stalo veriacimi a ako boli všetci oddaní Zákonu. Pavol sa určite čudoval, prečo by mali byť 

takými horlivými pre Zákon, keď Kristus už Zákon odstránil svojou smrťou, pochovaním a vzkriesením 

(Efezským 2:15). Ostatní apoštoli nechceli takpovediac „provokovať Židov“, tak povedali Pavlovi, aby 

konal v súlade so Zákonom. 

 Avšak keď ktosi Pavla spoznal, skríkol a povedal: „Mužovia izraelskí, pomáhajte! Ajhľa, toto je ten, 

čo učí všade proti ľudu a proti zákonu aj proti tomuto miestu, a teraz ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil 

toto sväté miesto“ (Skutky 21:28). Zástup Pavla chytil a bol by ho zabil kvôli jeho posolstvu, ak by neprišiel 

zásah vojakov (čítaj celý odkaz v Skutkoch 21:18-32). 

 Buď smelý v kázaní Krista, aj keď si pre to prenasledovaný. Nezáleží na tom, akú máme stratégiu 

a akým spôsobom „apelujeme“ na iných pri kázaní evanjelia, nikdy sa nesmieme dostať do stavu, kedy 

stratíme dôveru v Krista, alebo už nie sme dostatočne smelí na to, aby sme verejne vyhlasovali pravé 

evanjelium.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za zvláštne privilégium, ktoré si mi dal, aby som bol správcom Kristovho evanjelia 

a smelo ho prehlasoval na každom mieste, v každom čase aj napriek opozícii, a týmto spôsobom oslobodzoval tých, 

ktorí sú v satanovom zajatí do slávnej slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 9:16;   Skutky 20:19-20 
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    Buď silný v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi 

 Napokon moji bratia buďte silní v Pánovi a v moci jeho sily (Efezským 6:10 angl. preklad). 

 Byť silným v Pánovi neznamená byť silným vo svojej fyzickej sile alebo svaloch; nie! Znamená to 

byť silným v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi; využívať Jeho milosť. Apoštol Pavol povedal Timoteovi 

v 2.Timoteovi 2:1: „Ty teda, syn môj, buď silný sa v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ Nie každý je silný 

v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi, ale Božie Slovo hovorí, aby sme využívali Jeho milosť. Takže je to 

niečo, čo musíš robiť sám za seba. Porozumej tomu, čo ti táto milosť priniesla a využívaj to. 

 Milosť Ježiša Krista nám napríklad priniesla v evanjeliu božské zdravie; využívaj túto milosť 

a zostávaj v božskom zdraví. Odmietni byť chorý. Jeho milosť nám tak isto priniesla prosperitu; preto 

odmietni byť chudobný: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, 

aby ste vy zbohatli Jeho chudobou“ (2.Korintským 8:9). Jeho milosť nás uviedla do života spravodlivosti: 

„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). Milosť vládne spravodlivosťou. Preto využívaj 

Jeho milosť a nepretržite vládni v živote. 

 Porozumej tomu, čo to znamená byť obdarený Božou milosťou; znamená to, že Boh ti dal sám 

seba, čím ti dal všetko to, čo má. Milosťou si prijal Jeho život a prirodzenosť spravodlivosti, aby si 

s autoritou vládol nad diablom, chorobou, nemocou, svetom a jeho systémami. Nech je požehnaný Boh! 

 Odmietni byť zmietaný ťažkosťami života; využi výhodu Božej milosti v Kristovi Ježišovi. Ži 

Slovo; to je všetko. Študuj Slovo, aby si spoznal viac o svojom dedičstve v Kristovi. Nemôžeš využívať 

výhodu Jeho milosti, pokiaľ nevieš, čo Jeho milosť pre teba urobila, čo ti dala a čím ťa urobila. Niet divu, 

že v 2.Petra 3:18 povedal: „...ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj 

teraz, aj naveky! [Amen.]“ 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, prijal som nadbytok Tvojej milosti. Táto milosť, ktorá vo mne pracuje, je mocou na 

povýšenie, nekončiaci úspech a výnimočný život víťazstva a autority. Využívam túto výhodu teraz a navždy. 

Odmietam čokoľvek a všetko, čo nie je v súlade s Tvojou dokonalou vôľou pre môj život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:17;   Židom 4:16 
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      Pán slov! 

 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život (Ján 6:63). 

 1.Mojžišova nám hovorí o tom, ako na začiatku Boh stvoril nebo a zem. Urobil to slovami! Keď 

Ježiš slúžil, slúžil slovami; veci zmenil slovami. Každé slovo, ktoré povedal, sa naplnilo. Keď hovoril 

k slepým očiam, otvorili sa; keď prikazoval hluchým ušiam, uvoľnili sa. Raz povedal človeku 

s vyschnutou rukou: „Vystri svoju ruku“; muž to urobil a jeho ruka bola perfektne uzdravená (Matúš 

12:13). Dokonca keď kriesil mŕtveho, urobil to slovami; bol majstrom, pánom slov. Vedel, čo robiť so 

slovami. 

 Jeho výnimočné požívanie slov dokonca uchvátilo vojakov, ktorí boli poslaní na to, aby Ho zajali. 

Keď k Nemu prišli, pravdepodobne zabudli na svoju úlohu a namiesto toho stáli a počúvali Ho 

premožení mocou a výnimočnosťou Jeho slov. Jednoducho Ho nemohli zajať. Keď sa ich kňazi a farizeji 

pýtali: „Prečo ste prišli bez Neho?“, odpovedali: „...počuli ste ho, ako hovorí? My sme nikdy nepočuli nikoho 

hovoriť tak, ako tento človek“ (Ján 7:46 angl. preklad). 

 Keď ľudia počúvali Ježiša, nechceli odísť z Jeho blízkosti. Marek 12:37 hovorí: „...A veľký zástup 

počúval Ho s radosťou.“ Prichádzali v desaťtisícoch; zástupy ľudí sa na Neho tlačili. Slovo nám opisuje, ako 

s Ním boli na púšti a nešli domov tri dni, zabudnúc na to, že ani nejedli, keď Ho počúvali, ako im hovoril 

slová života. 

 Keď vyháňal v synagóge démonov, tak Biblia hovorí, že na ľudí, ktorí tam boli: „...prišiel na 

všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou: Čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom, 

a vychádzajú“ (Lukáš 4:36). Farizeji hovorili o démonoch, ale Ježiš hovoril s autoritou k démonom. 

Halleluja! Ježiš ma inšpiruje; som nadšený Jeho láskou a Jeho príkladom. Bol majstrom Slov. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš Tvoje Slová, ktorými žijem; neustále vyslovujem slová viery a viem, 

že moje slová sú naplnené mocou, aby produkovali výsledky na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 11:23;   Jakub 3:13 
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    Užívatelia Jeho nadprirodzenej priazne 

 Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas učiniť mu milosrdenstvo (priazeň), lebo už prišiel 

určený čas (Žalm 102:13). 

 Noe nám podáva dobrý príklad človeka, ktorý chodil v Božej priazni. 1.Mojžišova 6:8 nám 

hovorí: „Ale Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových.“ Takže keď sa Boh rozhodol zničiť zem potopou, 

dal pokyn Noemu, aby postavil archu, ktorá ho zachráni od potopy. Keď začalo pršať, nezáležalo na 

rozsahu potopy a na skaze, ktorú spôsobila ľuďom sveta; tá istá voda vyniesla Noemovu archu hore. 

Nemusel sa trápiť kvôli potope, lebo mal Božiu priazeň. 

 Rimanom 5:17 nám dáva vedieť, že Boh nám dal hojnosť milosti; čo znamená, že máme Božiu 

priazeň. Na základe toho sa od teba očakáva, aby si žil a chodil s vedomím človeka, ktorý má Pánovu 

priazeň. Nezáleží na tom, čo sa deje vo svete, odmietni sa trápiť; ty nie si z tohto sveta. Udržiavaj si toto 

vedomie, inak pôjdeš proti Božiemu Slovu bez toho, aby si si to uvedomoval a týmto spôsobom sa 

vystavuješ zbytočným problémom, ťažkostiam a frustráciám, pretože nežiješ vo vedomí Božej priazne. 

 Chodiť v priazni neznamená, že neprídu potopy. Pamätaj si, že Boh varoval Noeho pred potopou 

a dal mu inštrukcie, aby postavil archu a zostal v arche. Bolo by pre Noeho bláznivé, aby sa modlil proti 

vode namiesto toho, aby konal podľa Slova, postavil archu a zostal v nej. Ži v Božej arche, v Jeho Slove 

a nebudeš nikdy v živote znevýhodnený, pretože si našiel priazeň u Pána. 

 Sú takí, ktorí si myslia, že ak je všetko v poriadku, potom nájdeš priazeň u Boha, ale nie je to tak. 

Je to priazeň Božia v tvojom živote, ktorá spôsobuje, že je všetko v poriadku a nie opačne. Boh chce, aby 

si mal takéto vedomie: aby si si uvedomoval, že nič nie je utvorené, určené na to, aby to pracovalo proti 

tebe! Bez ohľadu na to, čo sa deje, vždy môžeš zvíťaziť, pretože si predmetom Božej premáhajúcej lásky 

a nadprirodzenej milosti. 

     Vyznanie 

 Božia priazeň pôsobí vo mne a cezo mňa. Prijal som hojnosť milosti, preto chodím v spravodlivosti 

a autorite! Som objektom Božej nadprirodzenej milosti a nevyčerpateľnej lásky. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:16;   1.Timoteovi 4:14 
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     Spoj sa so Slovom 

 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, 

ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí 

človek? (Židom 13:5-6). 

 V Markovi 7:16 Pán Ježiš karhal Židov za to, že: „Robíte Božie Slovo neúčinným kvôli vašej 

tradícii.“ Vieš si predstaviť robiť neúčinným, nefunkčným Božie Slovo, ktoré stvorilo vesmír? Žiaľ toto sa 

deje v životoch mnohých ľudí. Slovo v ich životoch nepracuje, lebo sa s ním nespojili. Držia sa svojich 

tradícií, ktoré sú v rozpore so Slovom. 

 Vždy keď študuješ alebo počuješ kázané a vyučované Slovo, spoj sa s ním so správnym postojom. 

Reaguj na Slovo. To neznamená len učiť sa Slovo naspamäť a recitovať ho. Nie! Boh nám nedal Slovo len 

na to, aby si ho mohol citovať. Dal nám svoje Slovo, aby sme ho používali a žili ním. Musíš naň reagovať; 

ak nie je odpoveď, reakcia, Slovo sa vráti bez toho, aby niečo urobilo a je pre teba neužitočné. 

 Ako reaguješ na Slovo? Odpoveď je v našom úvodnom verši: smelo hovor to, čo Boh povedal! 

Dal nám svoje Slovo, aby si mohol na neho smelo reagovať a tvoja reakcia musí byť zhodná s tým, čo 

povedal. Napríklad Boh povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím“; to znamená, že nikdy nebudeš mať 

nedostatok, nikdy sa nebudeš báť ničoho alebo nikoho, pretože Pán je s tebou. Preto nezáleží na tom, čo 

sa deje, ty vždy zvíťazíš. 

 Takže si so Slovom spojený tým, že primerane reaguješ; hovoríš: „Pán je mojím pomocníkom, 

nebudem sa báť, čo mi urobí človek.“ Keď hovoríš Božie Slovo v súlade s Ním, tak odpovedáš, reaguješ 

správne. Takto si spojený so Slovom a robíš ho efektívnym vo svojom živote. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi ukazuješ spôsob, ako mám žiť, aby bol môj život plodný a slávny. Keď 

reagujem na Tvoje Slovo v zhode, môj život je vyzdvihnutý nad porušujúce princípy tohto sveta a som 

katapultovaný z víťazstva do víťazstva, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:25;   Rimanom 10:9 
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    Neustále prejavuj spravodlivosť 

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

a vykúpením...“ (1.Korintským 1:30). 

 Spravodlivosť je Božia prirodzenosť v tebe, ktorá v tebe produkuje Božiu „správnosť“: schopnosť 

konať správne a napĺňať Otcovu vôľu. Boh je vždy spravodlivý; je to Jeho prirodzenosť byť spravodlivý. 

Táto prirodzenosť spravodlivosti pracuje v nás. Takže v našom Kráľovstve konáme spravodlivosť, 

chodíme v spravodlivosti a konáme skutky spravodlivosti; zjavujeme svetu Božiu dobrotu. 

 Z tohto istého dôvodu mali farizeji a saduceji problém s dobrými skutkami, ktoré robil Ježiš; 

nerozumeli Mu. Ak si napríklad na svojom pracovisku urobil niečo, čo si si myslel, že je dobré a hodné 

pochvaly a namiesto toho si pre tieto dobré skutky prenasledovaný, tak sa kvôli tomu necíť zle. 

 Neznamená to, že každý ťa bude oslavovať len preto, že si dobrý a robíš správne veci. Môžu byť 

takí, ktorí budú proti tebe a budú sa ťa snažiť ponížiť a zmeniť tvoje spôsoby; môžu ťa dokonca nazvať 

zlým napriek tvojim dobrým skutkom; zachovaj si svoj pokoj. Odmietni sa zmeniť. Drž svoje 

presvedčenie s Božím Slovom vo svojom srdci a svojich ústach. 

 Pamätaj si, že si spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi; preto je tvojím povolaním, aby si 

vyjadroval Jeho spravodlivosť. Viď sa takýmto spôsobom bez ohľadu na tlaky a problémy, ktoré ťa môžu 

viesť ku kompromisu. Viď sa práve takým, ako hovorí Slovo: „...Väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je 

vo svete“ (1.Ján 4:4); to znamená, že si väčší ako tvoji nepriatelia, ohovárači a prenasledovatelia. Si navždy 

víťazom. 

 Zostávaj v Slove a pokračuj v prejavovaní Jeho spravodlivosti bez ohľadu na kritiku a tak vždy 

zvíťazíš. Halleluja! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil víťazom v živote a dávaš mi milosť, aby som vládol v živote 

a žil na Tvoju slávu. Spravodlivosť a dobrota sú znakmi môjho života; preto dnes i navždy konám spravodlivosť 

a kráčam v Tvojej dokonalej vôli, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 54:17 
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     On dáva nadprirodzenú schopnosť 

 Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha 

(2.Korintským 3:5). 

 Boží Duch ti môže udeliť nadprirodzenú schopnosť a potom odrazu zistíš, že sú isté veci, ktoré si 

schopný urobiť; budeš nadprirodzene prejavovať vlohy, zručnosti alebo znalosti v oblastiach, v ktorých 

si si nikdy nemyslel, že by si mohol.  

 Dostali sme takéto svedectvá o niektorých ľuďoch, ktorí neboli nikdy formálne vzdelaní, ale 

nejako nadprirodzenou schopnosťou Ducha zobrali Bibliu a dokázali ju čítať a rozumieť jej. Iní zistili, že 

pôsobia s nadprirodzenou múdrosťou Ducha v schopnostiach, porozumení, inteligencii, poznaní a vo 

všetkých druhoch umenia, aby vytvorili remeselné a umelecké diela. Niekto sa môže opýtať: „Ako je to 

možné?“ Je to cez pomazanie Ducha Svätého. 

 Viete, tak veľa sa deje, keď slúžime Božím Slovom; tak veľa je preneseného a vloženého cez moc 

Božieho Ducha. 

 V Kristovi máme schopnosť spôsobiť, aby sa niečo nadprirodzené udialo iným. V Lukášovi 5 sa 

Peter márne namáhal, aby chytil nejaké ryby. Ale Ježiš mu povedal: „Odraz na hlbinu, spusťte siete a lovte!“ 

Šimon, ktorý bol profesionálnym rybárom Mu odpovedal: „Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme 

nechytili; ale na Tvoje slovo spustím siete (Lukáš 5:6). 

 Aj teraz Boží Duch ti odovzdáva zvláštne schopnosti do tvojho života; môžeš ich prijať teraz! 

Biblia hovorí: „On dáva väčšiu milosť...“ (Jakub 4:6). Zistíš, že existujú určité veci, ktoré si schopný od dnes  

robiť a ktoré si doteraz nebol schopný robiť; nadprirodzene ti bola Duchom Božím daná táto schopnosť. 

Spôsobí, že budeš prosperovať vo svojej práci, podnikaní, štúdiu a vo všetkých oblastiach života, v mene 

Ježiš! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš nadprirodzené schopnosti, takže môžem byť efektívnejší v službe 

zmierenia. Radujem sa, že mám Ducha Svätého, ktorý žije vo mne a dáva mi rásť v milosti a múdrosti, aby som 

zjavoval Tvoju spravodlivosť a odkrýval svetu Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 1:29;   Izaiáš 40:29 
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     Pre Slová neexistujú žiadne obmedzenia 

 Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje (Žalm 33:6). 

 Ľudské telo je obmedzením božskosti. Dovoľte mi to vysvetliť. Keď Ježiš prebýval v ľudskom 

tele, tak boli veci, ktoré nemohol urobiť, lebo bol v ľudskom tele, dokonca aj keď bol sám Boh. Napríklad 

nemohol pokračovať v práci každý deň, každú hodinu bez toho, aby nebol unavený; musel si pospať. 

Raz bol na lodi a zaspal, pretože bol unavený. 

 Ako chcel byť Ježiš slobodný od toho tela, a to cez Ducha Svätého! Toto urobil pre nás tým, že 

nechal, aby bol v nás uvoľnený Duch. On nemohol slúžiť dokonca mimo Izraela, aj keď tak veľmi miloval 

celý svet; bol limitovaný, pretože bol Žid. Dokonca ani žena Samaritánka ho nechcela počúvať. Povedala: 

„Ako môžeš žiadať odo mňa vodu! Ty si Žid a ja som Samaritánka; my spolu navzájom nejednáme.“ 

Premýšľaj o Rimanoch; jednali by s Ním podobne. 

 Obmedzenie ľudského tela je obmedzením božskosti v tebe. Ježiš bol Slovo; ale keď spal, „Slovo“ 

nespalo. Jediným dôvodom, prečo musel spať, bolo unavené telo; telo potrebovalo odpočinok. Takže čo 

to znamená? Znamená to, že podstata ľudského ducha, ľudskej osobnosti nie je fyzické telo, a to kvôli 

jeho zjavnému telesnému obmedzeniu. 

 Avšak Boh naplánoval, aby bola božskosť uvoľnená cez Slová! Slová sú neobmedzené, pretože 

idú do oblasti ducha. Môžeš hovoriť tam, kde si a spôsobíš, že sa veci budú diať po celom svete. Toto je 

moc slov! Môžeš hovoriť zo svojej komôrky a bude to mať vplyv v nebi. 

 Slová! Aké dôležité sú tvoje slová! Keď je tvoj duch v súlade s Duchom Svätým, tvoje slová sa 

stanú duchom a životom, podobne ako Ježišove slová. Takže keď máš situáciu, ktorú musíš riešiť, keď 

máš spôsobiť zmeny, medituj nad Slovom; nasýť svojho ducha Slovom, až pokiaľ nebude z tvojich úst 

vychádzať jedine Slovo! 

      Vyznanie 

 Môj život je na Božiu slávu. Som výsledkom Slov. Môj život je absolútnym vyjadrením Božieho Slova. 

Moje slová sú duch a život; vždy, keď hovorím, je uvoľnená moc, aby spôsobila zmeny. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   Izaiáš 55:11 
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    Kristus Ježiš – JEDINÝ prostredník 

 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus, ktorý dal seba ako 

výkupné za všetkých... (1.Timoteovi 2:5-7). 

 Náš úvodný verš je o človeku, Kristovi Ježišovi: o tom kým je, našom presvedčení o Jeho 

osobnosti, pôvode a účele. Neexistuje pre človeka žiadny iný spôsob, aby prijal spasenie a bol zmierený 

s Bohom, len cez Ježiša Krista. On je tým, ktorý prekleňuje priepasť a spôsobuje priateľstvo a pokoj medzi 

Bohom a človekom. Toto je naše presvedčenie o Kristovi; je to dostatočnou motiváciou na kázanie 

evanjelia. 

 Skutky 4:12 hovoria: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v 

ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ Moje presvedčenie o tomto ma motivuje k tomu, aby som kázal 

evanjelium po celom svete. Som presvedčený, že v nikom inom nie je spasenie a som touto myšlienkou 

inšpirovaný a povzbudený. Človek bez Ježiša je odsúdený k záhube; preto nemôžeme byť ticho alebo 

tváriť sa, že existuje iný spôsob. Nemôžeme príliš dlho váhať s tým, aby sme zachraňovali duše, lebo 

neexistuje iný spôsob. 

 Človek sa stal odcudzeným od Božieho života kvôli Adamovmu previneniu, ale Ježiš nás zmieril 

s Otcom v svojom tele cez smrť a predstavil nás Otcovi ako svätých, bezúhonných a bez viny. Dal za nás 

sám seba ako mzdu; zaplatil to, čo som bol dlžný a čo by som zaplatiť nemohol. To isté urobil za každého 

vo svete, ale mnohí to stále nevedia. Preto musíme stále pokračovať v kázaní evanjelia, pretože pokiaľ 

nepočujú, tak nemôžu uveriť. A ak neuveria, nebudú nikdy spasení. 

 Urob zachraňovanie duší svojou životnou vášňou; nech je to tvojím najväčším a najdôležitejším 

cieľom v živote. Tým, že ťa Boh zmieril so sebou cez Ježiša Krista, dal ti službu zmierenia; poverenie, aby 

si urobil iných Jeho priateľmi. 2.Korintským 5:18-19 hovorí: „A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou 

v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich 

priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“ 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za neobyčajnú lásku a náklonnosť, ktorú si voči mne prejavil cez zástupnú smrť 

Ježiša, aby si ma priviedol do neoddeliteľnej jednoty s Tebou. Takže žijem v sláve, plne oddaný tomu, aby som viedol 

mužov a ženy do lásky a náklonnosti tvojho spasenia a milosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 2:13-14;   2.Korintským 5:18 
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     Duch Svätý a oheň 

 Ja vás krstím vodou na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja; nie som hoden niesť 

Mu sandále; On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom (Matúš 3:11). 

 Mnoho kresťanov sa pýta: „Keď som bol pokrstený Duchom Svätým, kedy budem pokrstený 

ohňom?“ Musíš porozumieť jazyku Písma a štýlu písania pisateľov evanjelií a epištol. Matúš ako aj Ján 

alebo Pavol často používali dva obrazy, aby vyjadrili charakter toho, koho predstavovali. 

 Toto presne urobil Matúš v našom úvodnom verši, keď povedal: „Duch Svätý a oheň“; odvolával 

sa na tú istú vec. Nehovoril, že najprv bude krst Duchom Svätým a potom ohňom. Nie! Keď si bol 

pokrstený Duchom Svätým, bol si pokrstený ohňom, lebo Duch Svätý je Boží oheň. Jeden zo spôsobov, 

ako sa sám prejavuje, je cez oheň. 

 Keď sa Elijáš modlil a volal na Boha na vrchu Karmel, Boh zoslal oheň, ktorý strávil vodu 

v priekope okolo oltára a spálil obeť a drevo na oltári (1.Kráľov 18:24-38). Keď sa Boh zjavil Mojžišovi, 

použil horiaci krík, aby zaujal jeho pozornosť. Možno povieš: „No dobre, to bolo v Starom Zákone, ale 

ako to je dnes?“ Keď v Novom Zákone prišiel na učeníkov Duch Svätý, ako čítame v Skutkoch 2:1-4, tak 

Biblia hovorí: „I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich.“ Keď sa to stalo, 

všetci boli naplnení Duchom Svätým. 

 Keď si sa znovuzrodil a prijal si Ducha Svätého, On je v tebe so všetkou svojou „mocou ohňa“. 

Nemusíš Ho vidieť svojimi fyzickými očami, ale On je v tebe a s tebou všade. Halleluja! 

 Keď ideš niekde kázať evanjelium a svedčíš o Ježišovej moci vzkriesenia, buď si vedomý toho, že 

nie si v tom sám. Keď hovoríš pod Jeho autoritou, tak slová, ktoré vychádzajú z tvojich úst, budú ako 

oheň a srdcia poslucháčov začnú horieť, keď budú tie slová počúvať, a tak sa tí ľudia obrátia k Pánovi. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Ducha Svätého, ktorý prebýva v hlbinách môjho srdca; On je ohňom a mocou 

môjho života. Jeho svetlo intenzívne žiari v mojom srdci a to spôsobuje, že Božia prítomnosť je pre mňa 

skutočnosťou, Jeho horlivosť a čistota sú zapálené v mojom srdci, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 2:3-4;   Lukáš 24:32 



12           Pastor Chris 

    Definitívne oddelenie od sveta 

 Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme 

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

chodili v novote života (Rimanom 6:3-4). 

 Pre kresťanov je krst ponorením do vody veľmi dôležitý a jeho význam by nemal byť 

prehliadaný. Náš úvodný verš nám veľmi jasne opisuje dôležitosť vodného krstu. Je to svedectvo o vašej 

viere v smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista. Keď sa ponárate do vody počas krstu, tak vlastne  

vyhlasujete, že ste sa zjednotili s Ním v Jeho smrti a pochovaní. A keď sa vynárate z vody, je to 

symbolický akt Jeho vzkriesenia; týmto potvrdzujete, že teraz kráčate v novote života. Sláva Bohu! 

 A navyše vodný krst je znakom vášho definitívneho oddelenia od sveta. Keď Izraelci prešli 

suchou nohou cez Červené more, tak to bolo symbolom vodného krstu. Biblia hovorí, že to urobili vierou 

(Židom 11:29). 1.Korintským 10:1-2 nám hovorí, že boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori: „Nechcem 

však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v 

Mojžiša v oblaku a mori.“ 

 Keď prešli cez vodu a vyšli na druhej strane, Egypťania sa pokúsili o to isté, ale pochovala ich 

voda a všetci zomreli. V tomto okamihu boli Izraelci oddelení od Egypta; Červené more bolo to, čo ich 

definitívne oddelilo. Rovnakým spôsobom vodný krst predstavuje vaše definitívne oddelenie od Egypta, 

ktorý je symbolom sveta. 

 Toto je dôvod, prečo každý kresťan musí byť pokrstený vo vode; je to symbolom spasenia, ale nie 

v tom význame spasenia, kedy sú od vás odňaté vaše hriechy; je to spasenie v tom zmysle, že máte čisté 

svedomie voči Bohu. 1.Peter 3:20-21 hovorí: „...keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Nóacha, staviteľa 

korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem, duší. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe 

krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša 

Krista.“ 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma oddeľuješ od deštrukcií, ktoré ničia ľudské životy a od súdu tohto sveta. 

Som zjednotený s Kristom v Jeho smrti, pochovaní a vzkriesení a kráčam teraz v novote života, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 16:16;   Galatským 3:26-27 
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     Slovo je všemocné 

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

(1.Peter 1:23). 

 Keď sa stal svet chaotickou masou, tak Boh nezhromaždil anjelov a nepovedal: „Hej, tak poďme 

rekonštruovať vesmír.“ Prehovoril a tak vzniklo stvorenie. Povedal: „Nech je...“ a čokoľvek povedal, sa 

stalo. Potom povedal: „Nech je svetlo“ a stalo sa. Povedal Slovo a obnovil svet. Všetko, čo existuje, 

pochádza z Božieho Slova. Židom 1:3 nám hovorí, že Boh udržuje všetky veci Slovom svojej moci. 

 Slová sú mocné, ale Božie Slovo je všemocné! Musíš tomu porozumieť a nechať, aby to do teba 

preniklo; chcem, aby sa to dostalo do tvojho vnútra tak, aby si to skutočne pochopil. Slová sú mocné, ale 

Božie Slovo je všemocné! Hocikto môže povedať hocičo a mať výsledky, či už je alebo nie je kresťan. 

Napokon človek bol utvorený na Boží obraz a Jeho podobu. To je prirodzený človek. Môže povedať 

čokoľvek a to ovplyvní jeho život alebo život niekoho iného; takže v tomto ohľade sú slová mocné. 

 Avšak keď je človek znovuzrodený, je narodený zo Slova. Náš úvodný verš hovorí: „Veď ste 

živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ Ak si 

znovuzrodený, si potomkom Slova; žiješ Slovom. Tvoj život je budovaný Slovom; prebývaš v Slove! Čo ti 

to hovorí? Znamená to, že nehovor len slová; hovor Božie Slovo. Aké je to dôležité! 

 Keď je tvoj duch v súlade s Duchom Svätým, hovoríš Slovo; tvoje slová sú duch a život podobne 

ako slová Pána. Keď máš situáciu, ktorú musíš riešiť, ak je niečo, čo chceš zmeniť, roznieť svojho ducha, 

aby hovoril Slovo. Nikdy nebuď ničím zastrašený! Božie Slovo v tvojich ústach je ako by to hovoril Boh; 

to zmení čokoľvek a prevládne nad každou situáciou. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, aké je to privilégium, že som narodený z Tvojho Slova! Tvoje Slovo v mojich ústach je živé 

a účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč, je naplnené energiou tak, aby obrátilo akúkoľvek situáciu okolo mňa v môj 

prospech. Slovo je dnes v mojich ústach a s ním víťazne obstojím v každej  situácii, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   Židom 11:3;   Príslovia 16:24 
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     Je to ďakovanie 

 „A zaznievať z nich bude pieseň ďakovná a hlas rozradostených. Rozmnožím ich tak, že sa nezmenšia, a 

cťou ich prizdobím tak, že nebudú bezvýznamní (Jeremiáš 30:19). 

 Ak sa pozrieš spätne na svoj život, tak zistíš, že Boh bol k tebe tak milostivý a láskavý; Jeho láska, 

milosť a milosrdenstvo nás sprevádzala celým týmto úžasným rokom. Preto pri oslavovaní všetkého, čo 

pre teba urobil, existujú štyri dôležité veci, ktoré máš urobiť vo svojej vďačnosti a chvále. 

 Po prvé je to modlitba ďakovania: modli sa dnes zo svojho srdca modlitbu ďakovania Pánovi, 

váž si Ho za najúspešnejší rok. Keď sa modlíš, vyjadri sa ďakovaním; nech voľne plynie z tvojho srdca. 

 Po druhé Mu obetuj uctievanie a chválu ďakovania. Existuje modlitba ďakovania a je tiež 

uctievanie ďakovania, kedy si plný chvály, si nadšený a prekypuješ chválou zo svojho ducha. 

 Po tretie je to tvoje svedectvo ďakovania, keď hovoríš, čo urobil v tvojom živote. Tu nerozmýšľaš 

o tom, čo si zdanlivo „nedostal“ alebo o cieli, ktorí si si určil, že dosiahneš na konci roka, ale ktorý si 

celkom nedosiahol; ale si vďačný za radosť Pánovu, ktorá je v tvojom srdci. Si vďačný za základ tvojho 

ducha; základ viery, ktorú ti Boh dal! Si vďačný za nádej v tvojom duchu. Sú ľudia, ktorí nikdy nemajú 

nádej do budúcna, ale Boh ti dal nádej. Tak svedči o tom v ďakovaní a tiež aj o ďalších Božích 

požehnaniach v tvojom živote. 

 Po štvrté to znamená dávať obetu ďakovania. Daj dnes Pánovi špeciálnu obetu ďakovania 

a predstav si seba v lepšej budúcnosti, ktorú pre teba naplánoval. Prenes atmosféru ďakovania z cirkvi do 

svojho domu. 

 V určený čas dňa maj chvíľu chvály a ďakovania sám, alebo so svojou rodinou. Urob celý deň 

chválou a ďakovaním, lebo si vďačný za všetko, čím je pre teba Kristus a čo v tvoj prospech uskutočnil. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že prijímaš moje uctievanie, chválu a ďakovanie a posväcuješ ich Tvojím 

Duchom. Si vyvýšený v mojom živote a Tvoja sláva v mojom živote narastá. Ďakujem Ti za vynikajúci rok 2014 

a za Tvoju milosť, ktorá ma vedie do lepšej budúcnosti, ktorú máš pre mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 141:2;   Jeremiáš 29:11 
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     Vetvy a vinič sú jedno 

 Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo 

mňa nič nemôžete činiť (Ján 15:5). 

 Krása viniča nie je vo vínnom kmeni, ale v jeho vetvách a vinič by mal mať taký istý život vo 

vetvách ako aj vo vínnom kmeni. A tak toto ti zjavuje Boží zámer; Ježiš povedal: „Ja som vínny kmeň a vy 

ste ratolesti.“ To znamená, že sme dostali rovnaký život a prirodzenosť. Ježiš nepovedal: „ Ja som  vinič; 

modlite sa, aby ste sa stali ratolesťami“; ani nepovedal: „Ja som vinič; snažte sa aby ste boli ratolesťami.“ 

Povedal: „Ja som vinič, vy STE ratolesti.“ Toto je teraz skutočnosť. Takže môžeš smelo povedať: „Ježiš 

a ja sme jedno; máme ten istý život.“ Sláva Bohu! 

 Pozrime sa na iný verš: v Jánovi 14:23 čítame Ježišove slová: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať 

moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“ Ježiš povedal, že ak Ho 

budeš milovať, aj Otec ťa bude milovať a On a Otec prídu k tebe a usadia sa v tebe; prídu a budú u teba 

žiť. Povedal: „Prídeme k nemu a urobíme si v ňom náš domov (naše bydlisko).“ Toto hovorí o jednote 

s Otcom! Sme s Ním jedno. 

 Znovuzrodiť sa znamená, že prichádzaš do jednoty s Kristom: je to najväčšia vec ohľadom nášho 

spasenia. Keď si sa znovuzrodil, nielenže je obnovený tvoj duch, bol si tiež ponorený do Krista; stal si 

s Ním jedno, doslovne si spolu s Ním spojený ako jedno božské stvorenie. 1.Korintským 12:13 hovorí: 

„Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo...a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ 

Bol si napojený jedným Duchom; si zmiešaný s Božím Duchom ako jedno božské stvorenie. 

 Toto je tak úžasné! Niet divu, že Slovo hovorí: „Ste údmi Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí.“ Nie 

si ten, kto sa snaží dosiahnuť Božiu úroveň; už si jedno s Ním; spolupracovník Božieho druhu. Preto ťa 

nazýva vyvolenou generáciou, kráľovským kňazstvom, svätým národom, zvláštnym človekom, 

povolaným na to, aby si rozširoval čistotu, dokonalosť, milosť a výnimočnosť božskosti. 

     Modlitba 

 Drahý Bože, ďakujem ti za poctu, že môžem byť s Tebou jedno; nielenže si ma urobil svojou svätyňou, ale 

som sa tiež stal nositeľom a rozširovateľom Tvoje spravodlivosti, milosti, dobroty a milosrdenstva. Teším sa 

z plnosti požehnaní z mojej jednoty s Tebou a zjavujem Tvoju slávu, krásu a múdrosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 2:9;   1.Korintským 6:17 
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     Pomazaný na to, aby niesol... 

 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše 

ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho (Ján 15:16). 

 Nie je to úžasné vedieť, že Pán Ježiš ťa vyvolil a ustanovil, aby si niesol trvalé ovocie; výsledky, 

ktoré odolajú testu času? Očakáva sa, že všetko, čo robíš, bude úspešné a „pretrvá“; to znamená, že iní 

môžu stavať na tvojom úspechu a vyniesť to na vyššiu úroveň. Takýto by mal byť tvoj život. 

 Biblia nám hovorí o Jozefovi, ktorý bol privedený do domu Putifara ako otrok. Ale preto, že Boh 

bol s ním, tak všetko, čo robil, prosperovalo. Bol úspešný a efektívny. Keď to videl jeho pán, Putifar, tak 

okamžite urobil Jozefa dozorcom nad svojím domom. Putifar rozpoznal, že Jozef bol požehnaný, aby 

produkoval trvalé výsledky. 

 Na tvojom živote je pomazanie Ducha Svätého, aby si dosiahol výnimočnosť vo všetkom, čo 

robíš. Buď si toho vedomý. Čokoľvek sa od teba požaduje, aby si urobil, tak by si mal byť v tom úspešný, 

lebo si dieťa Boha a si utvorený na dobré skutky. Efezským 2:10 hovorí: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v 

Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“ Je v tebe niečo, čo spôsobí, že 

každá úloha, ktorá ti je určená, bude mať úspešný výsledok. Úspech a výnimočnosť sú tvojou duchovnou 

prirodzenosťou; sú tvojim dedičstvom v Kristovi. 

 Preto pokračuj v prinášaní ovocia. Udržuj víťazstvo. Zostávaj efektívny. Kdekoľvek sa ocitneš, 

prinášaj zmenu. Jozefova výnimočnosť nebola zjavená vtedy, keď sa stal vodcom; bola zjavená už počas 

toho, ako bol otrokom. Vodcom sa stal kvôli svojej efektivite. Boží Duch v tebe robí z teba užitočného 

a schopného človeka: „Ale prijmete moc (schopnosť, účinnosť, zdatnosť a silu), keď príde na vás Duch Svätý...“ 

(Skutky 1:8 rozšírený angl. preklad). Si pomazaný na to, aby si víťazil a aby si spôsoboval to, že sa veci 

pohnú vpred, si pomazaný nielen na to, aby si produkoval výsledky, ale aby to boli trvalé výsledky; 

trvalý odkaz. Sláva Bohu! 

      Modlitba 

 Otec, ďakujem ti za vnútornú schopnosť, ktorá je vo mne, aby som bol efektívnym a účinným vo všetkom, 

čo robím, aby som produkoval trvalé a výnimočné výsledky! Vystrojil si ma a ustanovil pre plodný a produktívny 

život. Som efektívny v mojej práci, podnikaní, službe a v každej oblasti môjho života, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 22:29;   Príslovia 13:4 
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     Správne, presné poznanie pravdy 

 ...ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu (1.Timoteovi 2:4). 

 Grécke slovo preložené ako „poznanie“ v úvodnom verši je „epignosis“. Znamená to plné, presné 

alebo správne poznanie. Takže Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k plnému, presnému, 

správnemu poznaniu pravdy. Ak by to nebolo možné, Boh by to nebol tak povedal. Toto je Jeho túžba. 

Z tohto dôvodu ustanovil pomazaných služobníkov a služobnosti ako dary cirkvi, pretože chce, aby sme 

prišli k úplnému poznaniu Jeho Syna, k dokonalému človeku, k miere veku plnosti Kristovej. 

 V liste Efezským 4:11-13 apoštol Pavol ohľadom tohto píše: „A On ustanovil jedných za apoštolov, 

iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov,  aby pripravovali svätých na dielo 

služby, budovať telo Kristovo,  až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k 

miere veku plnosti Kristovej.“ Vidíš ten Boží sen pre tvoj život? Boh ťa chce vybudovať a upevniť ťa 

v Slove, až pokiaľ neprídeš k takejto vysokej úrovni viery a poznania Božieho Syna, kým sa nestaneš 

dospelým a zrelým v Pánovi. 

 Ako sa vyvíjaš v Pánovi a vo veciach Ducha, keď rastieš v zjavení poznania Slova, nebudeš už 

viac hovoriť nesprávne veci. Nepovieš: „Neviem, čo je zlé s mojou nohou; zdá sa, že mám cukrovku.“ 

Keď máš správne poznanie pravdy, pravdy o Kristovi a o tom, čo urobil pre teba a v tebe, tak nepovieš: 

„O, vyzerá to, že moje pľúca zlyhávajú“, alebo: „Niečo nie je v poriadku s mojou chrbticou.“ Nie, 

nepovieš to! Ak si spoznal Ducha a porozumel si Slovu, nebudeš takto hovoriť. 

 Žalm 87:3 (angl. preklad) hovorí: „Slávne veci sú hovorené o tebe, ó mesto Božie.“ To sa hovorí o tebe. 

A Žalm 50:2 hovorí: „Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh.“ Takže Boh svieti cez teba; nie cez rakovinu, 

cukrovku, zlyhanie ľadvín, zlyhanie pľúc alebo brušný týfus! Si dokonalá krása. Postav sa pred zrkadlo, 

pozri sa na seba a povedz: „Viem, kto som; Ten, ktorý je vo mne, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Moje 

telo je chrámom Ducha Svätého.“ Môžeš to hovoriť už teraz a mať zázrak. Ďakujem ti Pán Ježiš! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš absolútne a správne poznanie Tvojho Slova, ďaleko vzdialené od 

domnienok, pochybností a neistôt. Pôsobím cez Ducha múdrosti a poznania vo všetkom snažení a výsledky sú vo 

mne zjavné. Som pánom nad okolnosťami, lebo vo mne žije Ten Väčší, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 3:18;   Filemonovi 1:6 



18           Pastor Chris 

    Dal na teba svoju visačku, etiketu! 

 Lebo my sme Božie (vlastné) ručné dielo (Jeho majstrovský kus), znovustvorení v Kristovi Ježišovi, 

(narodení nanovo), aby sme mohli konať tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás (aby sme 

sa dostali na cesty, ktoré pripravil dávno predtým), aby sme po nich chodili (žijúc dobrý život, ktorý pre nás 

predurčil a pripravil, aby sme ho žili) (Efezským 2:10 rozšírený angl. preklad). 

 Na tebe je Božia visačka. Toto je presne to, čo apoštol Pavol mienil, keď povedal, že sme „Božie 

majstrovské dielo“; čo znamená, že si Jeho ručná práca. Napríklad prístroje s operačným systémom iOS 

majú na sebe značku Apple, čo hovorí o tom, že je to majstrovský výrobok firmy Apple Company. Iné 

prístroje používajú Android a je na nich napísané Samsung, čo znamená, že sú produktom firmy 

Samsung. Rovnakým spôsobom aj ty máš na sebe Boží štítok, značku, ako Božie majstrovské dielo; a tým 

štítkom je Jeho meno. Si Božie majstrovské ručné dielo, vytvorené bez akejkoľvek vady. Bol si vytvorený 

tak, aby si v živote fungoval dokonale a výnimočne. 

  Teraz keď si znovuzrodený, si utvorený pre výnimočnosť. Boh potvrdil, certifikoval, že si 

úspešný. Všimni si znova, čo sme čítali v našom úvodnom verši: „Lebo my sme Božie (vlastné) ručné dielo 

(Jeho majstrovský kus), znovustvorení v Kristovi Ježišovi, (narodení nanovo), aby sme mohli konať tie dobré skutky, 

ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás.“ Nielenže máš prirodzenosť tvojho nebeského Otca, ale máš 

na sebe tiež Jeho štítok, visačku. Ten istý štítok bol na Ježišovi, keď chodil po zemi. Skutky 10:38 hovoria: 

„ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých 

diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním.“ 

 Tá istá pravda platí o tebe dnes! Bol si pomazaný Duchom Svätým  a mocou, aby si robil dobré 

skutky. „Dobré skutky“ znamenajú prejavovanie Božej slávy a nastoľovanie Jeho vôle, jeho 

spravodlivosti na zemi; získavanie duší a privádzanie ľudí z temnoty do Jeho predivného svetla. 

V tvojom okolí, dome, na pracovisku, v škole a všade, kde sa ocitneš, káž evanjelium, uzdravuj chorých, 

vyháňaj démonov, čisti malomocných a kries mŕtvych! Ty si ten, ktorý dnes v tomto svete nesie Kristov 

štítok. 

      Vyznanie 

 Na mne je Boží štítok, lebo som Jeho majstrovské dielo vytvorené v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, bol 

som ustanovený, aby som robil dobré skutky. Preto keď dnes robím dobre, môj život je naplnený Božou dobrotou 

a milosťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírení štúdium:   1.Peter 2:9;   Titovi 2:14 
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      Oči viery 

 Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo 

nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce 

(1.Samuelova 16:7). 

 V 1. Mojžišovej 15:5 povedal Boh Abrahámovi: „...Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš 

spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva.“ Mal by si si všimnúť, že Boh bol veľmi konkrétny, čo 

sa týkalo toho, na čo mal Abrahám pozrieť. Nepovedal mu: „Pozdvihni zrak“, alebo „Rozhliadni sa 

okolo“. Povedal: „Pozri na hviezdy a spočítaj ich, ak ich môžeš spočítať.“ Vždy, keď ti Boh povie, aby si 

sa pozrel, povie ti, na čo sa máš pozrieť a zvyčajne chce, aby si sa pozeral očami viery. 

 Nezáleží na tom, ako ťa vidia ľudia; záleží na tom, ako sa vidíš ty sám: na vnímaní a názore, 

ktorý si si sformoval sám na základe toho, čo hovorí o tebe Božie Slovo. Viď „sám seba“ Božími očami 

a ži podľa toho, čo vidíš! Nepozeraj sa na veci z fyzickej perspektívy a nevytváraj záver, ktorý je založený 

na zmyslovom vnímaní. Boh nechce, aby si žil takýmto spôsobom. Chce, aby si sa pozeral zo svojho 

ducha a robil správne úsudky. 

 Pred fyzickým prejavom nadprirodzena a Božej slávy v tvojom živote musíš tie veci vidieť najprv 

vo svojom vnútri. Akonáhle ich môžeš vidieť očami viery, sú tvoje. Musíš ich mať najprv vo svojom 

vnútri. Napríklad keď ti Boh povie: „Splnil som tvoju prosbu“, neber viac do úvahy situáciu, ktorá ťa 

obklopuje; viď to a prijmi to najprv v duchu! 

 Viď a chop sa svojej prosperity, zdravia, pokoja, pokroku, úspechu, vyslobodenia a spasenia 

tvojich priateľov a rodinných príbuzných. Prehlasuj svojimi ústami to, čo si už videl vo svojom vnútri – 

nie ako niečo, čo príde – ale preto, lebo vieš, že to už existuje v oblasti viery. 

 Ak chceš mať plodný život s Pánom, musíš sa naučiť vidieť a prijímať svojím duchom 

a udržiavať svoju pozornosť na Slove. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem ti za to, že osvecuješ oči môjho ducha svetlom Tvojho Slova, aby som videl a prijímal 

všetky dobré veci, ktoré si pre mňa sprístupnil v Kristovi Ježišovi. Kráčam v realite svojho dedičstva v Kristovi, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 4:18;   Matúš 6:22 
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     Kľúč k víťaznému životu 

 „Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom; všetci sú rozumní, čo robia tak. Naveky trvá Jeho chvála“ 

(Žalm 111:10). 

 V Matúšovi 22:29 počas dialógu so saducejmi im Ježiš povedal: „Blúdite, pretože neznáte písem ani 

moci Božej.“ Ľudia robia chyby a mýlia sa vo svojich rozhodnutiach a skutkoch, pretože im chýba zjavenie 

poznania toho, čo môže Boží Duch cez moc Božieho Slova urobiť v ich životoch. Slovo Božie je Božia 

múdrosť a chodenie mimo Slova je chodením v omyle. 

 Správne vyučovanie Božieho Slova je tak dôležité. Mnoho kresťanov po celom svete je 

vyučovaných Božiemu Slovu, ale nie na základe správneho učenia. To vysvetľuje, prečo niektorí nežijú 

víťazne, pretože každý, kto chce žiť víťazný život, musí najprv porozumieť Písmam. Keď je Slovo 

vyučované správne, nielenže ti dodáva vieru, ale ťa tiež robí silným a efektívnym v chodení vo viere. 

 Efezským 4:11-13 nám hovorí niečo, čo urobil Pán: dal päťnásobnú službu pre úžitok cirkvi. Pozri 

sa na to: „A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za 

učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, až by sme všetci dospeli v jednotu 

viery a plného poznania Syna Božieho, v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej.“ Aké je to 

dôležité! Toto je dôvod, prečo musí byť každý kresťan členom cirkvi, kde sa vyučuje Božie Slovo 

a vyučuje sa správne. 

 Kresťanstvo je založené na Slove a Slovom je aj udržiavané. Preto môžeš víťaziť iba cez Slovo. 

Študuj Slovo sám a pre seba a uisti sa, že dostávaš správne vyučovanie Slova. Takto budeš rásť v poznaní 

a budeš schopný výnimočne jednať v záležitostiach života, lebo toto je Božia vôľa pre teba. 

     Vyznanie 

 Ďakujem Ti Pane, že Tvoje Slovo je lampou mojím nohám a svetlom na mojej ceste. Dnes žijem víťazne, 

pretože žijem podľa Slova. Moja cesta je ako žiariace svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie, až nastane dokonalý 

deň. Dnes a stále zažívam slávu Slova, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Timoteovi 2:15;   Rímskym 10:17 
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    „Naplnený všetkou Božou plnosťou!“ 

 „...a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ 

(Efezským 5:18). 

 Z nášho úvodného verša rozumieme, že Božia vôľa je, aby sme boli naplnení všetkou plnosťou 

Božou. Mohlo by byť toto reálne? Je to naozaj možné? Určite áno! Hovorí nám, aby sme boli napĺňaní 

Duchom (Efezským 5:18) a ak si plnený Duchom, tak si plnený Bohom, pretože Duch je sám Boh! 

 Predstav si, že každý člen tela Kristovho je naplnený Bohom; nie naplnený pochybnosťami, 

nevierou alebo strachom, ale Bohom! Aký mimoriadny život slávy by sme všetci žili! Potom by si 

kresťanstvo chápal ako život „nevýslovnej radosti a plný slávy“ (1. Petra 1:8). Predstav si Božích ľudí na 

celom svete chodiacich na bohoslužbu: plných Ducha, radostných, žiariacich a prekypujúcich chválou! 

Toto je Boží plán; toto je Jeho vôľa pre nás – byť plný Jeho plnosťou – kde nič nechýba. 

 V dnešnej dobe máme niečo, čo proroci a kňazi Starého zákona nemali: máme schopnosť pojať 

plnosť Božieho Ducha a byť Ním naplnený na „maximum.“ Je tu použité grécke slovo „pleroma“ a to 

znamená úplný alebo kompletný obsah plavidla v jeho maximálnej kapacite a rozsahu. Toto znamená, že 

všetko, čím Otec je a čo má, je v tebe, pretože On žije v tebe. 

 Kolosenským 1:19 hovorí, že sa Otcovi zapáčilo, aby v Ježišovi prebývala všetka plnosť 

(„pleroma“). Keď si videl Ježiša, videl si úplnosť Božstva. Niet divu, že mohol povedať: „Kto mňa videl, 

videl Otca“ (Ján 14:9). Úžasné na tom všetkom je to, že ty si v Ňom a On je v tebe. Kolosenským 2:10 

hovorí: „A vy ste úplní v Ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci.“(angl. preklad). To znamená, že 

neexistuje nič, čo by ti mal Boh dať, čo by už v tebe nebolo. Tvoja ľudská prirodzenosť bola nahradená 

životom a prirodzenosťou Božou. Nech je požehnaný Boh! 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za dar Svätého Ducha. Každý deň žijem s vedomím, že som naplnený 

úplnosťou Božstva. Ďakujem Ti, že môj život bude neustále charakterizovaný víťazstvom, úspechom, hojnosťou 

a nadprirodzenom, pretože vo mne pracuje božskosť, v Ježišovom mene! Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 12:13;   Ján 14:17 
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    Vyznanie nám prináša požehnania spasenia 

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

 Náš úvodný verš hovorí, že svojím srdcom veríš a tým si v správnom postavení voči Bohu; avšak 

ústami vyznávaš (grécky: homologeo) na spasenie. Tvoje vyznanie je to, čo aktivuje a spôsobuje 

požehnania spasenia, ktoré sa majú uskutočniť v tvojom živote, takže nebuď ticho. Hovor stále Slovo. 

 Sú ľudia, ktorí hovoria, že kresťanstvo je v srdci, takže nemusíš nič hovoriť; len si to udržuj pre 

seba vo svojom srdci. No toto nie je kresťanstvo! Nemôžeš poznať Božie Slovo a byť ticho; o to viac, keď 

Biblia hovorí: „...ústami vyznávame na spasenie.“ V spasení sú ohromné požehnania a aby si z nich mal 

úžitok, musíš byť ten, čo hovorí; musíš byť „hovorcom“ Slova. 

 Spasenie je veľké slovo; zahrňuje všetky nádherné výsledky Kristovho vykupiteľského diela: 

spasenie, božský život, uzdravenie a zdravie, slobodu, záchranu, vyslobodenie, atď. Toto všetko sú 

požehnania spasenia; všetky prišli v jednom balíku. Ak si bol v nejakej kaši, alebo máš sám so sebou 

nejakú ťažkosť, tak to, čo potrebuješ urobiť, je vyznávať Slovo a pomocou tvojho vyznávania katapultuješ 

samého seba do slávnej slobody Božích synov. 

 Nezáleží na tom, v akej hlbokej temnote sa nachádzaš; nezáleží na tom, aký zdrvujúci je ten 

problém, vyznávaj Slovo a vyjdeš z toho von víťazne. Možno sa chceš opýtať: „Ako mám vyznávať 

Slovo?“ Vyznanie je tvoja odpoveď v súlade so Slovom. 

 Napríklad možno cítiš, že ťa bolí hlava, ale čo hovoríš v takejto situácii? Niektorí možno hovoria: 

„Ó, moja hlava ma naozaj bolí“; to je nesprávne vyznanie. Mal by si povedať: „Mám v sebe Boží život, 

takže každé vlákno mojej bytosti od temena hlavy k päte je oživované Duchom Božím, ktorý vo mne 

prebýva! Som zdravý a silný.“ 

 Nie si obyčajný človek; si narodený z Boha; si narodený z Jeho Slova, a preto musíš podľa Slova 

aj žiť. Víťazíme prostredníctvom slova na našich perách – slovami, ktoré hovoríme v súlade s Božím 

Slovom. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za môj slávny život a veľké dedičstvo v Kristovi; ďakujem Ti, že ma robíš jedno 

s Tebou a každý deň mi poskytuješ milosť k víťaznému životu v zdraví, prosperite, radosti, slobode a bezpečí! Moc 

Tvojho Slova a Duch Svätý vo mne ma prenesie ponad každú situáciu, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 6:2;   Marek 11:23 



23           Pastor Chris 

     Oslavovanie božského života 

  „...Ja som prišiel nato, aby mali život a aby mali hojnosť“ (Ján 10:10). 

 Keď sa tešíme v eufórii z vianočného obdobia, je dôležité pochopiť, kto je Ježiš a čo vlastne prišiel 

urobiť. Ježiš nie je náboženský vodca; nikdy neprišiel založiť náboženstvo. Sú mnohí, ktorí si myslia, že 

nám prišiel ukázať, ako robiť dobré veci a žiť dobrý život; toto nie je to, čo prišiel urobiť. Prišiel, aby nám 

dal život. Preto sú Vianoce oslavou božského života – Božieho druhu života, ktorý sme dostali v Kristovi 

Ježišovi. 

 Boh nás stvoril ako ľudí, ale chcel, aby sme mali Jeho život a prirodzenosť. Jeho plánom bolo 

urobiť nás spoluúčastníkmi Božieho druhu a nie len to, aby sme žili ako obyčajní ľudia. Toto je dôvod, 

prečo poslal na svet Ježiša, aby žil, zomrel a vrátil sa do života - aby bolo pre človeka možné prijať Boží 

život: „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život“ 

(1.Jána 5:11-12). 

 Ako dnes môže niekto prijať tento život a Božiu prirodzenosť? Je to cez vieru v to, čo Kristus 

urobil. Ján 3:16 hovorí: „Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, 

nezahynul, ale mal večný život.“ Každý, kto verí, prijíma. Večný život, život a Božia prirodzenosť je do teba 

prenesená v momente, keď urobíš Ježiša Pánom svojho života. Tento život je životom spravodlivosti, 

slávy, víťazstva, úspechu a výnimočnosti. 

 Náboženskí ľudia veria, že tento život môžu prijať, až keď sa dostanú do neba, ale večný život je 

terajšie vlastníctvo človeka, kto verí v Ježiša Krista. Človek vo všetkej svojej spravodlivosti nie je pred 

Pánom nič, pokiaľ neprijme tento slávny život do seba. Ak si sa znovu nenarodil, môžeš tak urobiť teraz 

a stať sa účastníkom tohto slávneho, nadprirodzeného života tým, že požiadaš Ježiša, aby sa stal Pánom 

tvojho života. 

     Vyznanie 

 Život a Božia prirodzenosť pracuje vo mne, v každom vlákne mojej bytosti, v každej bunke mojej krvi 

a každej kosti môjho tela. Som ten, ktorý prekonáva prekážky, víťazný a triumfujúci nad chorobou, nemocou a 

okolnosťami; nadradený nad diablom a negatívnym systémom tohto sveta! Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Ján 3:16;   Rímskym 6:23 



24           Pastor Chris 

    Celé Vianoce sú o Ježišovi 

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

vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27) 

 Vianoce sú celé o Ježišovi: kým je a čo prišiel urobiť. Vianoce sú obdobím, v ktorom máme 

premýšľať o zvláštnom druhu života, ktorý nám Ježiš prišiel dať. Takže text v našom úvodnom verši 

„Kristus vo vás“ nám ukazuje Boží plán: Kristus v tebe, nádej slávy. Vieš, čo to znamená pre Krista, keď je 

v človeku? Premýšľaj o tom chvíľu; ak je pravda, že Kristus žije v tebe, čo by to malo s tebou urobiť? 

 Cirkev sa ešte stále nezmocnila tejto skutočnosti. Kristus doslova žije v tebe; urobil si svoj 

príbytok v tvojom srdci, v tvojom duchu; toto poznanie by malo spôsobiť, aby si žil víťazne každú 

minútu a každú sekundu dňa. Si víťazom do konca života; nič ťa nemôže zraziť dole, pretože Kristus žije 

v tebe. O tomto sú Vianoce; je to o Kristovi v tebe! 

 Ježiš Kristus, Slovo, sa stalo telom; Slovo sa narodilo, aby v tebe žilo; teraz v tebe prebýva naveky 

cez Ducha Svätého. Ak v tebe Kristus nežije, potom nemôžeš porozumieť Vianociam. Ty si len počul 

príbeh, ale musíš tomu príbehu uveriť. Vianoce znamenajú, že Ježiš prišiel pre teba: aby žil v tebe a žil 

cez teba. Tak Ho dnes prijmi a Jeho plán bude naplnený v tvojom živote. 

 Keď Ho prijmeš, príde, aby v tebe žil a to znamená, že prišla sláva. Kristus v tebe je nádej slávy. 

Keď prijmeš Krista, tak prijmeš slávu. Keď prijmeš Krista, príde, aby žil v tvojom srdci a urobí ťa jedno 

s Otcom. 

 Teraz keď to vieš, nech vie o tom celý svet. Rozširuj túto veľkú radosť Vianoc a ich úžasný 

význam tým, že niekomu povieš o Kristovi. 

      Modlitba 

 Požehnaný Otec, ďakujem Ti za Vianoce; za čas oslavovať slávny život, ktorý máme v Kristovi Ježišovi, 

ktorý je mojou spravodlivosťou, pokojom a radosťou a ktorým som chránený od zla a skazy, ktoré život prináša, 

prikrytý Tvojou slávou. Keď svet oslavuje tieto sviatky, modlím sa, aby dnes mnohí, ktorí ešte nie sú spasení, počuli 

evanjelium a otvorili svoje srdcia, aby ho prijali, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 18:11;   Ján 8:12 



25           Pastor Chris 

     Prišla sláva! 

 A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme (Ján 17:22). 

 V našom úvodnom verši hovoril Ježiš v modlitbe Otcovi o svojich učeníkoch. Povedal: „A slávu, 

ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.“ Toto je úžasné! Chcem, aby si vedel, že 

táto modlitba je tiež aj za nás, lebo v tej istej kapitole povedal: „Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí 

pre ich slovo uveria vo mňa“ (Ján 17:20). Takže Ježiš sa modlil tiež aj za nás a dal nám tú istú slávu, ktorú 

dal Otec Jemu. 

 Toto by malo zaujať tvoju pozornosť! Ak Ježiš hovorí, že slávu, ktorú Mu dal Otec, dal nám, tak 

čo to znamená? Všimni si, že nepovedal: „...dám im ju“; povedal „...dal som im.“ Otázka je: „Prijal si ju?“ 

Vieš, že jedna vec je dať niečo a iná vec je prijať to. Dobrá správa je, že keď si prijal Krista, prijal si slávu 

a stal si sa jedno s Otcom. 

 Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je odbleskom Otcovej slávy (Židom 1:3); to je presne to, čím urobil 

nás, odbleskom Jeho slávy, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Týmto sú pre nás 

Vianoce. Vianoce znamenajú, že si teraz v Kristovi; máš v sebe Jeho život a prirodzenosť. Kristus je teraz 

v tebe, čo znamená, že prišla sláva! Rozmýšľaj o tom, keď dnes oslavuješ! Tak často, ako môžeš, povedz 

v priebehu dňa: „Otec, ďakujem Ti; som Tvojou slávou a prejavujem dnes, kým som. Kristus vo mne 

znamená v mojom živote slávu!“ 

      Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorú si prejavil, keď si poslal na svet Ježiša, aby nás 

urobil jedno s Tebou, aj keď sme si to nezaslúžili. Pane, ďakujem Ti za slávu a jednotu, ktorú s Tebou zdieľam; 

modlím sa, aby bol v tomto období Kristus vyvýšený a oslávený po celom svete, čo bude mať za následok veľkú žatvu 

duší, keď Tvoje deti rozširujú posolstvo spasenia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 3:18;   Efezským 1:11-12 



26           Pastor Chris 

     Buďte dobrej mysle (dúfajte)! 

 Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet 

(Ján 16:33). 

 Tieto Pánove slová nám dávajú záruku víťazného života. Nezáleží na tom, čomu si čelil 

v predchádzajúcom roku, raduj sa v Pánovi a oslavuj Jeho víťazstvo vo svojom živote. Toto je dôležité, 

lebo tak ako kráčame životom, musíme mať čas na reflexiu; na chvíle, kedy sa pozrieme späť a vidíme, čo 

Pán urobil a potom to premietneme do budúcnosti, do väčšej slávy, ktorú má pre nás Pán v nej uloženú. 

 Biblia hovorí v Žalme 16:6 (angl. preklad): „Robíš môj život príjemný a moja budúcnosť je jasná.“ Aká 

požehnaná myšlienka! Boh má pre teba jasnú budúcnosť a má zaľúbenie v tom, aby ti dal vedieť 

o budúcnosti, ktorú pre teba naplánoval a ťahá ťa rýchlosťou a mocou Ducha do tejto slávnej budúcnosti. 

Nezáleží na tom, čo si zažíval počas cesty, bude to vždy na tvoje dobré a pre tvoju slávu. Preto sa 

podobne ako apoštol Pavol raduj a povedz: „Nič so mnou nepohne“ (Skutky 20:24). Zameraj svoju 

pozornosť na Pána a na Jeho Slovo, lebo vždy budú tu a tam sily, ktoré sa snažia odvrátiť tvoju 

pozornosť a pokúšajú sa ťa odtiahnuť od cieľa, ale odmietni sa odkloniť; drž sa Slova a buď si istý, že 

zažiješ víťazstvo a triumf. 

 Možno povieš: „Rok 2014 v skutočnosti nebol pre mňa rokom veľkosti, lebo som čelil obrovským 

problémom a výzvam.“ V skutočnosti to záleží na tom, na čo si hľadel. Pamätaj si, že hodnota človeka sa 

meria nie počtom jeho priateľov alebo dobrých vecí, ktoré sa mu stali, ale výzvami, ktorým čelí a mocou 

jeho nepriateľov. Inými slovami, čím väčšie problémy, tým väčší v skutočnosti si! 

 Ako sa pripravuješ na rok 2015, tak buď vďačný za výzvy a ťažkosti, ktoré ti prišli do cesty, 

pretože boli príležitosťou pre Boha, aby prejavil v tvojom živote svoju veľkosť. Halleluja. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova, ktoré v mojom duchu inšpiruje vieru a produkuje 

v mojom živote veľké svedectvá. Som presvedčený o väčšej sláve, ktorá predo mnou leží, lebo moja cesta je ako jasné 

svetlo, ktoré svieti viac a viac až do úplného dňa. Zdokonaľuješ všetko, čo sa ma týka a preto som nesmierne vďačný, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 30:19-20;   Rimanom 8:28 



27           Pastor Chris 

    Pôst, modlitba a služba pre Pána! 

 Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej 

som ich povolal (Skutky 13:2). 

 Keď si vyhradíš čas na pôst a modlitbu a službu Pánovi, tak kázniš svoje telo, aby sa podriadilo 

Slovu. Toto spôsobuje, že tvoj duch je viac vnímavý na Božieho Ducha, láme to odpor ľudských zmyslov, 

takže to pomáha tomu, aby sa tvoj duch lepšie modlil. 

 Pôst ťa tiež umiestňuje do správnej pozície pre Božie Slovo, ktoré k tebe prichádza. Boh možno 

k tebe hovoril, ale ty si možno nezachytil Jeho signály. Ale keď sa postíš a modlíš, tak tvoj duch je 

pripravený na to, aby prijal vedenie a inštrukcie, ktoré ti Boh dáva ohľadom tvojho zamestnania, financií, 

vzdelania a tvojej budúcnosti, teda ohľadom vecí, ktoré majú pre teba význam, alebo ktoré sa ťa týkajú. 

 Uč sa používať princíp zo Skutkov 13; neprestávaj sa postiť a modliť a tiež sa uč slúžiť Pánovi. 

V cirkvi v Antiochii boli prorokmi a učiteľmi: Barnabáš, Simeon Lucius, Manaen a tak isto aj Pavol. Biblia 

hovorí: „Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej 

som ich povolal (Skutky 13:2). Všimni si, že nepotrebovali kričať na Pána: „Pane, prehovor k nám, chceme 

počuť Tvoj hlas, hovor!“ Nie! Jednoducho Mu slúžili a On k nim hovoril. Je to takto jednoduché. 

 Toto je Božia vôľa a Jeho úmysel. Jeho túžbou je, aby k tebe mohol hovoriť osobne a aby si Ho 

jasne porozumel. Chce pre teba urobiť viac, než by si si vedel predstaviť. V skutočnosti to už robí, ale keď 

je tvoj duch zastretý inými záležitosťami, tak Ho nemôžeš jasne počuť. Toto je dôvod pre pôst. 

Nepostíme sa preto, aby Boh počul naše modlitby alebo preto, aby sme Ho presvedčili, aby pre nás niečo 

urobil. Pôst spôsobí, že si schopný prijať Jeho Slovo, ktoré ťa pozdvihne, naplní ťa energiou a posunie ťa 

tam, kde si v zhode s Jeho dokonalou vôľou. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že sa môžem postiť, modliť a slúžiť ti, a tak pripraviť môjho ducha na to, 

aby dokázal prijímať vízie o slávnej budúcnosti, ktorú si pre mňa pripravil, vízie Tvojho vedenia, vízie Kráľovstva. 

Do budúceho roka vchádzam v absolútnom víťazstve a nadvláde, keďže viem, že si už dokončil všetko, čo sa ma týka, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 14:23;   Ján 10:27 



28           Pastor Chris 

    Tvoj pravý pôvod a identita 

 Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta (Ján 17:16). 

 Sú ľudia, ktorí hovoria, že aj keď si prijal Kristov život, stále máš svoju starú prirodzenosť. Toto 

nie je pravda – na základe Písma. Nemáš dve prirodzenosti (povahy), máš len jednu, a to prirodzenosť 

Božiu. Avšak otázka znie: „Kde žiješ? S akým vedomím sa pohybuješ vo svete?“ Ako kresťania žijeme 

súčasne v dvoch svetoch. Od okamžiku, keď si sa znovuzrodil, si živý Bohu a si prebudený k Božiemu 

Otcovstvu a k realite Božieho Kráľovstva. 

 Musíš si uvedomovať, že si nové stvorenie narodené zo Slova a z Pánovho Ducha. A tak hoci 

žiješ v tomto svete, nie si z tohto sveta. Keď Pán Ježiš povedal: „Ja som zhora“, Židia sa Mu vysmiali. 

Vedeli, že sa fyzicky narodil v Nazarete a predsa im tvrdil: „Ja som zhora.“ Boli Ním pohoršení, pretože 

nechápali duchovné skutočnosti. 

 Ježiš hovoril pravdu o svojom pôvode a identite. Rovnako ako On aj ty si zhora. Máš v sebe 

rovnaký život a prirodzenosť, akú má On. Toto je to, kým si teraz, „nepokúšaš“ sa takýmto stať alebo 

„rásť“ na takéhoto človeka. Keď žena porodí dieťa, tak to dieťa sa nestáva viac človekom počas toho, ako 

rastie. Bez ohľadu na to, aké maličké je pri pôrode a že hneď nevie chodiť, sedieť, jesť a rozprávať, aj tak 

je stále úplným človekom. Rovnaké je to aj s tebou; si na sto percent „božský“. Pochádzaš z Boha, tvoj 

pôvod je v Ňom. Nie si z tohto sveta! Toto je skutočnosť. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že môj pôvod a identita je v Kristovi. Odmietam pôsobiť podľa zlyhávajúcich 

princípov, ktoré vládnu tomuto svetskému systému. Pôsobím na základe vyšších a odlišných pravidiel, pretože som 

zhora, oddelený od sveta pre život slávy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 15:19;   1.Peter 2:9 



29           Pastor Chris 

    Tvoja budúcnosť je u Boha históriou 

 ...ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému 

uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo (Rimanom 4:17). 

 Abrahám bol nazvaný otcom viery, a to kvôli svojej nezvyčajnej viere, ktorú prejavil. Keď mal 75 

rokov, zjavil sa mu Boh a povedal mu: „Urobil som ťa otcom mnohých národov.“ Aj keď v tom čase Abrahám 

nemal žiadne deti a volal sa „Abram“, čo znamená „ten, ktorý sa má stať otcom“, Boh už vtedy videl, že 

tento človek už bol otec mnohých národov. Je to Boh, ktorý oživuje, dáva život mŕtvym a nazýva veci, 

ktoré neexistovali, ako keby už boli. Pre Boha bola Abrahámova budúcnosť už históriou. 

 Božie Slovo Abrahámovi, že bude otcom mnohých národov, ustanovilo Abrahámovu budúcnosť. 

Boh už nemusel urobiť nič viac pre to, aby zmenil Abrahámov stav ako bezdetného človeka. Avšak bolo 

na Abrahámovi, aby uchopil Božie Slovo a žil ho. 

 Jedného dňa ho Boh v noci vyviedol von a povedal mu, aby sa zahľadel na oblohu a spočítal 

hviezdy (1.Mojžišova 15:5). Abrahám sa o to pokúsil, ale nemohol ich zrátať, lebo ich bolo tak mnoho. 

Potom mu Boh povedal: „...toľko bude tvojho potomstva.“ V tomto okamihu Abrahám uveril a počítalo 

sa mu to za spravodlivosť (Rimanom 4:3). 

 Ako kresťania sme semeno Abrahámovo, a preto nezáleží, kde sa teraz nachádzaš v živote; Boh 

pre teba pripravil slávnu budúcnosť. Povedal: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok 

Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej“ (Jeremiáš 29:11). Tvoja 

budúcnosť je u Boha históriou, preto sa odmietni strachovať, alebo obávať čohokoľvek. Sám o sebe 

nedokážeš poznať cestu života, ktorá prináša úspech, radosť, víťazstvo a prosperitu, ale Duch Svätý ju 

pozná a bude ťa viesť po ceste veľkosti. Vzchop sa, tvoja budúcnosť je svetlá. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem ti za to, kým som v Kristovi. Som Abrahámovým semenom a svet mi patrí. 

Odmietam strachovať sa a byť ustarostený o čokoľvek, pretože všetky veci sú už moje. Ty si urobil môj život 

príjemným a moja budúcnosť je svetlá a za to Ťa oslavujem, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 16:6;   Izaiáš 42:16 



30           Pastor Chris 

     Priprav svoje srdce na Slovo 

 A ktoré bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, čo počúva slovo a rozumie mu; ten prináša úžitok, a jeden 

prináša stonásobný, iný šesťdesiatnásobný a iný tridsaťnásobný (Matúš 13:23). 

 V Skutkoch 17:11 porovnáva Lukáš inšpirovaný duchom Židov, ktorí počuli Slovo v jednom 

meste ku tým, ktorí počuli Slovo v inom meste. Napísal, že tí v Berii: „boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v 

Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak.“ Tí v Tesalonikách mali 

odlišnú reakciu na tú istú správu evanjelia v porovnaní s tými v Berii a Duch ich opisoval ako 

„šľachetnejších“. 

 Vieš, čo to znamená, keď nám Duch Boží hovorí o istých ľuďoch, že boli šľachetnejší než iní? Čo 

je ten charakteristický prvok? Odpoveď je v tom istom verši 11: „...boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v 

Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak.“ Tí v Berii skúmali 

Písma; študovali, aby si boli istí, že to, čomu ich vyučovali, bolo skutočne to, čo hovorí Slovo. Prijímali 

Slovo so všetkou pripravenosťou mysle. To znamená, že pripravili svoje srdcia, aby prijali Slovo. 

 Po celom svete sú ľudia, ktorí chodia do cirkvi bez toho, aby si pripravili svoje mysle na to, aby 

prijali Božie Slovo. Nebuď taký. Je dôležité pripraviť si svoje srdce, aby hľadalo Pána (2.Kronická 12:14; 

2.Kronická 30:19). Staň sa nenásytný po Slove; nech tvoje srdce ide za Slovom. Nech ťa nič neodvracia od 

toho, aby si prijímal Slovo. Tí v Tesalonikách prijímali Slovo s argumentmi; vo svojich mysliach sa 

vzopierali proti Slovu, neboli prepravení pre Slovo. 

 Keď budeš počas nastávajúceho roka pozorne študovať Rapsódiu reality a nasledovať jedno- 

alebo dvojročný plán čítania, tak prijímaj s pripravenou mysľou všetko, čo Pán pre teba má. Ak budeš 

venovať Slovu správnu pozornosť, budeš udivený, čo Boh urobí v tvojom živote; zjavenia, ktoré prinesie 

do tvojho ducha, ťa vynesú do vyšších oblastí slávy. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ úžitok z toho, keď je moje srdce pripravené na to, aby prijalo Tvoje 

vštepené Slovo do môjho ducha. Som nenásytný po Slove, lebo je to jediný spoľahlivý materiál na budovanie môjho 

ducha cez moc Ducha Svätého. Preto som umiestnený do pozície pre život absolútneho úspechu a prosperity, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 4:14;   1.Korintským 15:58 



31           Pastor Chris 

    Božská ochrana je tvojím dedičstvom! 

 Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu 

výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov (Izaiáš 54:17). 

 Sú isté veci, ktoré nám kresťanom boli odovzdané, zanechané ako dedičstvo. Jednou z nich je 

božská ochrana; je to tvoje dedičstvo v Kristovi. Náš úvodný verš hovorí: „Nijaká zbraň, zhotovená proti 

tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov 

Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov (Izaiáš 54:17). Tento verš bol zasľúbený v Starom 

Zákone, ale stal sa realitou pre nás v Novom Zákone. 

 Rimanom 8:1 hovorí: „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa 

toho, ale podľa ducha].“ Toto je tiež tvoje dedičstvo v Kristovi. Nemôžeš byť viac odsúdený. Toto ťa robí 

pánom nad životom a okolnosťami. Lukáš 10:19 hovorí, že nič ti neuškodí; to znamená, že si 

nepreniknuteľný pre čokoľvek a hocičo, čo môže proti tebe nepriateľ vymyslieť alebo zosnovať fyzicky 

alebo duchovne. Takže je nemožné, aby si bol porazený. 

 Izaiáš 43:2 hovorí: „Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať 

cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ Mohlo by byť niečo lepšie ako toto? Aký úžasný život máme 

v Kristovi! Zostávaj stále v tom nasmerovaní hore a dopredu, lebo Pán je tvojím útočišťom a pevnosťou. 

On je tvojím spasením a záchrancom od nastraženej pasce a zhubnej nákazy. 

 Niet divu, že hovorí: „Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne, ani moru, čo sa 

vlečie v mrákote, ani nákazy, čo napoludnie pustoší. Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej 

pravici, k tebe sa to nepriblíži. Len pozrieš očami a uzrieš odplatu bezbožných. Keďže Hospodin je Tvoje útočisko, 

postavil si si Najvyššieho za útulok: 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 (Žalm 91:5-11). Sláva Jeho menu naveky! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za moje dedičstvo v Kristovi; božská ochrana je moja. Nijaký nástroj utvorený 

proti mne nebude úspešný a každý jazyk, ktorý povstane proti mne na súde, odsúdim. Môj život je prejavovaním 

Slova; preto víťazstvo je moje, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 149:5-9;   Lukáš 10:18-19 



December 2014 svedectvo 

Vyučovanie, ktoré som prijímal v priebehu rokov z Rapsódie reality, ma priviedlo do života nekončiacich 

možností. Žijem v úplnom víťazstve v každej oblasti môjho života. Viem, ako veľa Boh investoval do 

mňa ako svojho dieťaťa a žijem v tejto realite. 

Joshua Levi Ojumor; UK  


