
1           Pastor Chris 

Triumfujúci vždy a všade! 

 Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu 

svojho poznania (2. Korintským 2: 14 angl. preklad). 

Boží plán pre nás je, aby sme v Kristovi Ježišovi žili triumfujúco. Slovo „triumf“ neznamená len 

víťazstvo, ale znamená to veľké alebo dôležité víťazstvo; pozoruhodný úspech alebo výkon. Znamená to 

tiež prevládať. Je to úspešné ukončenie boja alebo zápasu. 

V našom úvodnom verši sú niektoré dôležité veci, ktoré si treba všimnúť. Po prvé je to fráza: „… 

vždy dáva triumfovať v Kristovi …“, takže je to Božia túžba, aby si bol božsky umiestnený tak, aby si vždy 

dosahoval veľké a dôležité víťazstvá, pozoruhodné úspechy alebo výkony - nielen niekedy. Toto je tvoje 

dedičstvo v Kristovi Ježišovi; nezáleží na tom, čo sa deje, kde sa ocitneš, alebo kto je proti tebe; Boh ťa 

urobil triumfujúcim! 

Keď sme v Kristovi, tak sa nemodlíme, aby sme boli víťazmi; je to naše dedičstvo; je to náš život! 

Narodili sme sa, aby sme triumfovali vždy a všade. Toto je to, čo hovorí Slovo; čítajme to znovu: „Ale 

vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho 

poznania." Aké je to úžasné! On zjavuje vôňu svojho poznania cez nás, nielen na niektorých miestach, 

alebo na priaznivých miestach, ale na každom mieste. To zahŕňa fyzické, geografické, emocionálne a 

duchovné miesta. Triumfuješ vždy, všade a vo všetkom. Boh to prehlásil a je to tak. 

Nech sa tvoj duch zmocní tejto pravdy a žije podľa toho. Si víťaz v Kristovi Ježišovi; si vždy 

triumfujúci! Maj toto vedomie. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma povolal do triumfujúceho a víťazného života v Kristovi Ježišovi! 

Nezáleží na tom, v akej situácii sa nachádzam; vždy víťazím! Zaznamenávam veľké a pozoruhodné úspechy a 

užívam si moje dni v úspechu, pokroku, pokoji a radosti, zdraví a nekončiacej prosperite, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   1. Ján 4: 4;   1.Korintským 15: 57 

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

2-ročný plán:   Marek 14:32-42;   4.Mojžišova 35 



2           Pastor Chris 

Sila slov 

Veru vám hovorím: keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! A nepochyboval by v 

srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu (Marek 11: 23). 

Ak by všetko, čo čítame v 1. Mojžišovej 1 bolo: „Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem …,“ tak by 

nám to dalo právo domnievať sa, že Boh nehovorí; že jednoducho veci robí! Ale Biblia tu nezastala. 

Začína tým, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem, ale hovorí nám aj to, ako to urobil: urobil to 

slovami a tým nám dáva vedieť, že Boh hovorí. Prostredníctvom moci slov znova priniesol na zem, ktorá 

bola predtým beztvarou masou, poriadok.  

To, čo Boh na začiatku urobil, nám zjavuje Jeho charakter ako Stvoriteľa a ukazuje nám, ako 

priniesť poriadok, krásu a slávu do svojich životov a zmeniť okolnosti a situácie prostredníctvom moci 

slov. Ako Božie dieťa, ktoré má v sebe Ducha Svätého, nikdy nemôžeš byť v nevýhode. Prostredníctvom 

svojich slov môžeš naplánovať svoju cestu na víťazstvo a úspech. Môžeš urobiť svoj život víťazným. 

Čokoľvek povieš, pokiaľ je to v súlade s Božím Slovom, sa určite stane. Uprostred nepriaznivej 

situácie prehlasuj: „Som bohatý vo všetkom, lebo Pán mi dal bohate všetky veci na užívanie.“ Prehlasuj, 

že dobré veci prichádzajú k tebe, dejú sa pre teba a okolo teba, pretože Slovo hovorí, že zem je plná 

Pánovej dobroty. 

Pamätaj si, že si bol stvorený na obraz a podobu Boha; tzn., že vyzeráš ako On a pôsobíš ako On. 

Takže podobne ako On používaj svoje ústa. Tvoje ústa premenia okolnosti a situácie tak, aby boli v 

súlade s dokonalou Božou vôľou pre teba. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje večné a neomylné Slovo, ktoré pretvorilo moje porozumenie a vnímanie 

života. Moje slová sú naplnené vierou a silou a premieňajú okolnosti a situácie tak, aby boli v súlade s Tvojou 

dokonalou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Židom 13: 5;   Jakub 3: 13 

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

2-ročný plán:   Marek 14:43-52;   4.Mojžišova 36 



3           Pastor Chris 

Nasledovanie Jeho krokov 

 Lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje 

(1. Peter 2: 21). 

Boh nám nikdy nepovedal, aby sme nasledovali nejaké slávne osobnosti, alebo si ich dávali za 

príklad, pretože nám už povedal vo svojom Slove: „PRETO BUĎTE napodobňovateľmi Boha (kopírujte Jeho a 

nasledujte Jeho príklad), ako milované deti (napodobňujte svojho otca)" (Efezským 5: 1 rozšírený anglický 

preklad). Takže imitujeme Ježiša a napodobňujeme Jeho životný štýl. 

A navyše nasledujeme príklady mužov a žien viery, ktorých hrdinské činy sú pre nás 

zaznamenané v Slove: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec 

ich správania, a napodobňujte ich vieru" (Židom 13: 7). Boh chce, aby si bol inšpirovaný tými, o ktorých 

vyučuje Božie Slovo, aby si tak cez to isté Slovo zvíťazil. Nasleduj ich príklady viery. To je tiež dôvodom 

toho, prečo zdieľame svedectvá našich hrdinských činov viery tak, aby mohol byť Boží ľud budovaný, 

vzdelávaný a posilnený vo svojom živote viery. 

Napr. kladieme ruky na chorých, pretože Slovo hovorí, aby sme to robili a naviac vidíme tieto 

pozoruhodné príklady u Pána samotného. Keď pôsobil na zemi, uzdravoval chorých a vyliečil mnohých: 

„…prinášali k Nemu všetkých chorých na rozličné neduhy, trápených prudkými bolesťami, posadnutých démonmi, 

trpiacich na padúcnicu a ochrnutých; a uzdravoval ich“ (Matúš 4: 24). 

Také isté príbehy čítame u apoštolov; oni opakovali tie isté skutky viery, ktoré videli u Pána a 

fungovalo to. My robíme dnes to isté v mocnom a jedinečnom mene Pána Ježiša Krista a prekypujeme 

nespočetným množstvom svedectiev. Mnohí sú uzdravení a mnoho ďalších má posilnenú vieru pre 

zázraky cez sledovanie vierou naplnených služieb v televízii, na internete alebo cez naše tlačené 

publikácie. My iba nasledujeme Jeho kroky. 

Nech je Kristus tvojím hrdinom a vzorom; nasleduj Ho vo všetkom a ži výhradne pre Neho. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za vieru, ktorá ma naplňuje, keď študujem Tvoje Slovo. Som motivovaný a 

vyzývaný príkladmi Krista, apoštolov a patriarchov viery v Biblii a som plne presvedčený, že moja viera bude 

premáhať, keď ju dnes budem uplatňovať, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Židom 10:38;   Židom 11:32-35 

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

2-ročný plán:   Marek 14:53-65;   5.Mojžišova 1 



4           Pastor Chris 

Naša autorita nad démonmi 

"... Čo Ťa do mňa, Ježiš, Syn Boha Najvyššieho? Prosím Ťa, nemuč ma! (Ježiš) totiž prikazoval nečistému 

duchovi, aby vyšiel z toho človeka,... (Lukáš 8: 28 - 29). 

Sú ľudia, ktorí  majú otázku nad tým, čo sa stalo v Lukášovi 8, keď Ježiš vyháňal démonov 

z istého muža v Gadare. Ježiš vyzval démona, aby vyšiel, ale on tak neurobil; avšak ten človek bežal 

k Ježišovi. Prečo tí démoni okamžite nevyšli, a to skôr, než ten človek bežal k Ježišovi? Vysvetlím vám to. 

Po prvé musíš porozumieť, že každá ľudská bytosť musí riadiť svoj vlastný život sama; nemôžeš 

vyháňať démona z niekoho, kto nechce, aby diabol odišiel, okrem tej situácie, keď sa tá osoba sama 

podriadi pod tvoj vplyv. Tento pomätený človek v Gadare, ako hovorí Biblia, bol posadnutý démonmi už 

dlho. Neobliekal sa a býval v hroboch a jamách. Bol tak šialený, že sa sám rezal  ostrými kameňmi a keď 

ho poviazali reťazami a putami, rozlámal ich (Lukáš 8: 27 - 33). 

Avšak keď videl Ježiša, bežal k Nemu. Avšak niečo sa stalo ešte pred tým, než bežal k Ježišovi; 

keď bol Ježiš ešte ďaleko od neho, démon na Neho zakričal silným hlasom; to je to, čo čítame v našom 

úvodnom verši; to sa stalo, keď Pán prvýkrát prikázal démonovi, aby z neho vyšiel. Takže hoci démon 

neopustil toho muža, nemohol ho zastaviť od toho, aby bežal k Ježišovi. 

Až pokiaľ sa zmienený muž nedal pod autoritu Pána, hoci k Nemu bežal, Pán mu nemohol 

pomôcť. To isté platí aj dnes. 

Máme autoritu nad démonmi a zástupmi temnoty v mene Ježiš. Ak existuje niečo, s čím si 

znepokojený  a vnímaš, že je za tým satan, vyžeň ho. Nemusíš kričať alebo vyjsť zo svojej izby, aby si to 

urobil; v duchovnej oblasti neexistujú vzdialenosti. Zavolaj ho po mene a povedz mu, aby zastavil svoje 

aktivity a manévre; nezáleží na tom, kde na svete je, bude ťa počúvať. 

Avšak pamätaj si, že keď ho máš vyháňať z človeka, tak to funguje najlepšie vtedy, keď sa ten 

človek poddá pod tvoj vplyv. 

Modlitba 

Ďakujem Ti Otec, že si mi dal schopnosť vyháňať démonov v mene Ježiš; dnes budem uplatňovať túto 

autoritu a prekazím vplyv a manipuláciu satana vo všetkom, čo sa týka mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   1.Timoteovi 2: 1 - 2;   Marek 16: 17 – 18 

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

2-ročný plán:   Marek 14:66-72;   5.Mojžišova 2 



5           Pastor Chris 

Zosobnenie Krista v tebe 

...aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so 

všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka (Efezským 3: 17 - 18). 

Všimni si, že Pavol v úvodnom verši nepovedal: „Aby Ježiš prebýval vierou vo vašich srdciach 

…", ale povedal: „Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach …“ Ježiš vystúpil do neba; človek Ježiš je v 

nebi. Takže nehovorí tu o človeku Ježišovi Kristovi prebývajúcom v tebe, ale hovorí tu o všetkom, čo je v 

charaktere, osobnosti, sile slávy a milosti Krista; o zosobnení Krista v tebe. A to sa stalo prostredníctvom 

Ducha Svätého. 

Preto keď hovoríme „Kristus v človeku“, tak pozeráme na charakter, krásu, všetku slávu, moc a 

spravodlivosť Božiu, ktorá sa nachádza vo vnútri človeka. Takže kresťan nie je len nábožná osoba; 

kresťan je človek, v ktorom prebýva Kristus. 

Slovo „prebýval“ tak ako je použité v našom úvodnom verši tiež znamená „usadiť sa“; takže 

kresťan je ten, v ktorom sa usadil Kristus. Inými slovami: keď si sa znovuzrodil, tak Kristus si urobil svoj 

príbytok v byte tvojho srdca; všetky kvality, osobnosť a charakter Krista prebývajú v tvojom duchu! Stal 

si sa takým, akým je On, pretože On sám sa usadil a urobil svoj príbytok v tvojom srdci vierou; všetko, čo 

sa týka Jeho, teraz sídli v tvojom duchu. 

Niet divu, že Biblia hovorí, že aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1. Ján 4: 17); pretože Jeho 

skutočný život, skutočná kvalita Jeho osobnosti a charakteristika Jeho slávy, to všetko je dnes v tebe. Aká 

požehnaná pravda! 

Modlitba 

Som posadený spolu s Kristom na mieste vplyvu, moci a autority, kde kraľujem a vládnem spolu s Ním. 

Kristus sa usídlil a urobil svoj domov v mojom srdci vierou, preto skutočná kvalita Jeho osobnosti; Jeho krásy a 

milosti sú vo mne zjavné a prejavujú sa cezo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Ján 14: 7 - 9;   Lukáš 4: 18 – 19 

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

2-ročný plán:   Marek 15:1-14;   5.Mojžišova 3 



6           Pastor Chris 

Svetlo dáva atmosféru 

 Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude 

mať svetlo života (Ján 8: 12). 

Svetlo dáva životu farebnosť a krásu a svetlo, pod ktorým žiješ ty, určí tvoje porozumenie, 

vnímanie a spôsob života. Niektorí ľudia žijú pod zlým svetlom a výsledkom toho je, že ich životy sú 

"vykoľajené"; nachádzajú sa v inom prostredí, než v Božom prostredí. Svetlo robí atmosféru. Vytvára 

atmosféru pre prostredie. Keď ti Boh dáva cez Ducha Svätého svoje Slovo, vytvára prostredie, aby si v 

ňom žil. Svetlo Jeho Slova dáva atmosféru do tohto prostredia. 

Pokiaľ budeš žiť v tomto prostredí, tak svetlo, ktoré ti dáva Boh, nebude lámané; nikdy nepôjdeš 

zlým smerom. Vedie ťa svojím svetlom. Existuje atmosféra vytvorená Božím Slovom, v ktorej Boh chce, 

aby si žil. Je to tá istá atmosféra, ktorú chce, aby sme vytvárali pre tých, ktorí žijú v temnote. 

Biblia hovorí, že zákutia zeme sú plné dúpät násilia (Žalm 74: 20). Hovorí sa tu o duchovnej 

temnote, kde žijú nespasení ľudia. Je plná zloby a démonov temnoty, ktorí utláčajú ich mysle a 

spôsobujú, že si myslia, že sú múdri, zatiaľ čo kráčajú v bláznovstve a v temnote. Keď vstúpime a 

zasvietime do tohto sveta s evanjeliom Ježiša Krista, je vytvorená správna atmosféra a temnota a násilie 

bude rozptýlené. 

Vidíš, prečo je kázanie evanjelia tak nutné pre každého kresťana? Jedine cez svetlo evanjelia je 

možné vytvoriť atmosféru spravodlivosti v našom okolí, v našich mestách, dedinách a národoch. Toto je 

jediná Božia zachraňujúca moc na to, aby vyviedla človeka z temnoty do Jeho predivného svetla. 

Modlitba 

Drahý Otec, vyhlasujem dnes veľkú žatvu duši do Tvojho kráľovstva, keď sa dnes káže evanjelium po 

celom svete. Keď sa Tvoje deti usilovne zapájajú do získavania duší po celom svete, mnohí sa obrátia z temnoty do 

svetla a z moci satana k Bohu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Marek 16: 15;   Lukáš 1: 79 

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

2-ročný plán:   Marek 15:15-24;   5.Mojžišova 4 



7           Pastor Chris 

Hovor vieru a silu 

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

bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocou zosilnieť na vnútornom človeku; (Efezským 3: 14 - 16 angl. 

preklad). 

Aká inšpirujúca modlitba Ducha, ktorú cez apoštola Pavla predložil cirkvi! Modlí sa, aby Boh dal 

podľa bohatstva svojej slávy mocou zosilnieť na vašom vnútornom človeku. Slovo „moc“ znamená 

zázraky konajúcu schopnosť; Boh chce, aby bol každý z nás posilnený zázraky konajúcou schopnosťou; 

tzn., že nikto z nás nie je obyčajný a ani by nemal žiť obyčajný život. Toto je Božia vôľa pre každého z 

nás; Boh chce, aby si bol zvnútra posilnený pre nadprirodzený život. 

Nie je potrebné sťažovať sa ohľadom svojich neschopností alebo nedostatku moci; nie je 

potrebné obávať sa, alebo byť zastrašený opozíciu, ktorej čelíš! Nie je potrebné mať bojazlivé srdce alebo 

ohľadom niečoho stratiť odvahu. Božia vôľa pre teba už bola vyjadrená v modlitbe Ducha v našom 

úvodnom verši! Ži v tomto verši. Bez ohľadu na to, ako vyzeráš navonok, možno si slabý alebo 

nerozhodný, vždy prehlasuj: „Som posilňovaný zvnútra!“ Vždy vyznávaj vieru a silu. 

Toto je spôsob, ako reagovať na Božie Slovo. Boh nám nedal svoje Slovo len na to, aby sme ho 

citovali, učili sa naspamäť alebo ho len odrecitovali; dal nám svoje Slovo na to, aby sme ho používali a 

žili ním a máme na neho primerane reagovať. Musíš so Slovom súhlasiť a opakovane hovoriť: „Som 

zvnútra posilnený Duchom Svätým; nie som slabý! Som posilňovaný pre víťazstvo a nadprirodzený 

život, pretože vo mne žije Duch Svätý!" Amos 3: 3 hovorí: „Či idú dvaja pospolu, ak sa nedohodli?“ Takže 

keď Boh hovorí, ty hovor tie isté veci v súlade s Ním a to vyprodukuje výsledky. 

Čokoľvek ti Boh hovorí, je na tvoje dobré a vyžaduje to od teba správnu reakciu. Takže 

odpovedaj v súlade s Jeho Slovom. Hovor vždy silu a povstane v tebe viera a zvíťazíš nad 

pretrvávajúcimi nepriaznivými okolnosťami. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma cez svojho Ducha posilňuješ zázraky konajúcou schopnosťou na mojom 

vnútornom človeku! Prehlasujem, že Kristus prebýva  vierou v mojom srdci, som silný v Pánovi a v moci Jeho sily 

som nastavený pre víťazstvo a posilňovaný pre nadprirodzený život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Efezským 6: 10;   Kolosenským 1: 9 – 11 

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

2-ročný plán:   Marek 15:25-32;   5.Mojžišova 5 



8           Pastor Chris 

Porozumenie toho, čo znamená „Kristus v tebe“ 

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

vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1: 26 - 27). 

V našom úvodnom verši apoštol Pavol odkrýva tajomstvo, ktoré bolo skryté generáciám od 

vekov; toto tajomstvo je „Kristus vo vás, nádej slávy.“ Čo to pre teba znamená? Musím o tom chvíľku 

uvažovať. 

Na určitých miestach v Písme, kde je použité slovo „Kristus“, to môže odkazovať na Ježiša - 

Mesiáša. Na iných miestach to môže znamenať Cirkev, ktorá je Jeho telom: „Lebo ako telo je jedno a má 

mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus“ (1. Korintským 12: 12). Ale v 

našom úvodnom verši slovo „Kristus“ neodkazuje na Cirkev alebo osobu Ježiša; ale odkazuje na 

pomazanie na človeku Ježišovi, ktoré Ho robí iným. „Kristus" v skutočnosti znamená „Ten pomazaný". 

Všimni si, že to nie je „niekto pomazaný“, ale je to Ten jeden pomazaný. Sláva Bohu! 

Keď hovorí: „Kristus vo vás, nádej slávy,“ hovorí o pomazanej osobe Krista Ježiša. Inými 

slovami hovorí: „Toto pomazanie v tebe je nádej slávy.“ Ježiš v tebe nežije ako človek; ten je v nebi. Hoci 

môžeš hovoriť: „Ježiš je vo mne“; je to všeobecná terminológia, pretože človek Ježiš vystúpil do neba a je 

posadený po pravici Boha. Ale Duch Svätý prináša Jeho prítomnosť a robí dnes Jeho pomazanie známym 

a dostupným pre teba. Takže Kristus je v tebe, ale nie je to človek Ježiš. 

Takže toto je to tajomstvo: všetko, čo reprezentuje charakter a prirodzenosť Ježiša ako človeka - 

Jeho život, moc, múdrosť, vznešenosť, sláva a milosť, to všetko je v tebe. Premýšľaj o tom a maj to 

vedomie, že „Kristus je v tebe“. Upri svoju pozornosť na túto pravdu; zameraj na to svoju myseľ, lebo 

toto nie je náboženstvo! 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že Kristus, Ten Pomazaný, a Jeho pomazanie žije vo mne; všetko, čo Jeho 

pomazanie reprezentuje - Jeho život, moc, sláva, múdrosť, spravodlivosť a milosť, sú vyjadrené vo mne a cezo mňa! 

Kristus vo mne je moja istota pre slávny, prosperujúci a víťazný život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Galatským 2: 20;   1. Ján 2: 27 

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

2-ročný plán:   Marek 15:33-47;   5.Mojžišova 6 



9           Pastor Chris 

Svetlo dáva zmysel 

 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté (Matúš 5: 14). 

Ako veriaci v Krista Ježiša si ty svetlom sveta! Ježiš to tak povedal. Preto musíš naplniť svoje 

povolanie ako svetlo sveta. Svetlo dáva zmysel, zobrazuje a dáva smer; zjavuje skutočnú podstatu vecí. 

Pokiaľ nezažneš svetlo, nebudeš vedieť, čo je skryté v tme. Môžeš cítiť tie predmety, ale ich skutočný stav 

alebo zmysel je odhalený len vtedy, keď je zapnuté svetlo. 

Napr. môžeš mať drahý náhrdelník alebo náramkové hodinky, ale ich lesk bude v tme stratený. 

Nikto nebude schopný povedať ich skutočnú hodnotu, dokonca aj keď ich na sebe cíti. Môžu byť 

dokonca vyrobené zo zlata, ale pokiaľ nie je zasvietené svetlo, ich hodnota nie je viditeľná a ocenená. 

Takže keď si svetlo sveta, bol si Bohom poslaný na to, aby si dal zmysel života ľuďom vo svete. 

Napr. keď hovoríme v našej službe: „Christ Embassy dáva tvojmu životu zmysel", tak to je to, o čom 

hovorím. Boh nás poslal, aby sme dávali zmysel ľudským životom. Sú takí ľudia, ktorí hovoria: „Som len 

obyčajný človek; môj život nemá zmysel, žijem zo dňa na deň!“ Nie! Nie je to tak vtedy, ak si 

znovuzrodený! V Kristovi nielenže má tvoj život zmysel, ale si ustanovený na to, aby si cez Božie Slovo 

dával zmysel životom iných. 

Ježiš povedal: „Ako môj Otec poslal mňa, tak ja posielam vás“ (Ján 20: 21). On prišiel na to, aby dal 

naším životom zmysel a potom nás poslal kázať to isté evanjelium a použiť ho na to, aby sme priniesli 

slávu, krásu a zmysel životom ľudí po celom svete. Poslal nás ako svetlo do tmavého sveta, lebo svetlo 

prináša chuť, krásu a farbu. Takže ako svetlo sveta máš ty prinášať iným krásu a sviežosť cez Božie Slovo 

- cez Božie svetlo! Toto svetlo rozptyľuje každú temnotu a prináša hodnotu, stabilitu a slávu do ľudských 

životov. 

Modlitba 

Dráhy nebeský Otec, ďakujem Ti za zvláštne privilégium, ktoré si mi dal ako svetlu sveta, aby som dával 

zmysel životom ľudí cez Tvoje Slovo. Žijem v Tvojej sláve dnes i vždy a ovplyvňujem životy svetlom Tvojho 

slávneho evanjelia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Matúš 5: 16;   Skutky 26: 18 

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

2-ročný plán:   Marek 16:1-11;   5.Mojžišova 7 



10           Pastor Chris 

Veď svoj život Božím smerom ...Slovami 

 Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie (Príslovie 18: 21). 

Všetko, čo nám Boh dal, je aktivované cez hovorenie, cez slová. Avšak mnohí neporozumeli moci 

slov. Hlavnou úlohou tvojich úst a tvojho jazyka je viesť tvoj život Božím smerom. Spomeň si, čo nám 

hovorí Biblia o Bohu v 1. knihe Mojžišovej; hovorí sa tam: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola 

beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A 

bolo svetlo“ (1. Mojžišova 1: 1 - 3). 

Keď Boh prvýkrát prehovoril, tak nehovoril k niekomu; ale začal hovoriť k situáciám a 

okolnostiam. Veci sa začali diať v dôsledku moci hovorenia a tak nám Boh ukazuje, čo máme robiť my zo 

slovami. Boh chcel, aby bolo svetlo a povedal: „… nech je svetlo,“ a bolo svetlo. Dal nám schopnosť 

hovoriť, takže podobne ako On môžeme povolávať do existencie veci, ktoré chceme vidieť v našich 

životoch a v našom okolí. Halleluja! 

Tvoje slová ťa vymedzujú; to, čo hovoríš, určuje, kde budeš vo svojom živote. A preto je tak 

dôležité pre teba vyvarovať sa negatívneho hovorenia. Napr. keď kresťan prehlasuje svoju neschopnosť 

tým, že hovorí: „Nemôžem robiť to a to,“ myslí si, že to hovorí len v kontexte určitého vyhlásenia, ale nie 

je to tak! Toto vyhlásenie okamžite pôsobí v jeho duchu a ovplyvňuje jeho božskú prirodzenosť. 

Toto vysvetľuje, prečo sú niektorí kresťania vo svojom živote viery v ťažkej situácii. Myslia si, že 

poznajú Slovo viery; avšak nedostávajú správne výsledky Slova vo svojich životoch a divia sa tejto 

nezrovnalosti. Dôvodom je to, že naprogramovali príliš mnoho negatívnosti do svojho ducha, a to sa 

musí zmeniť. Môže to spraviť jedine Slovo. 

Mysli a hovor správne. Hovor podľa Písma! Buď si istý, že tvoje slová sú vždy v súlade so 

zjaveným Božím Slovom. Takýmto spôsobom budeš nepretržite robiť pokrok a plánovať smer svojho 

života zo slávy do slávy. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju slávu v mojom živote a za vplyv Tvojho Slova v mojom duchu, duši a 

tele a na mojich perách! Mocou Tvojho Slova v mojich ústach je môj život denne skrášľovaný; moja myseľ je 

obnovovaná a som premieňaný zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Rimanom 12: 2;   Filemonovi 1: 6 

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

2-ročný plán:   Marek 16:12-19;   5.Mojžišova 8 



11           Pastor Chris 

Kultivovaný Slovom 

 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). 

Pred rokmi mnohí ľudia často hovorievali vyhlásenia, ktoré môjmu duchu nerobili príliš dobre.  

Napr. odkazujúc na niečo, čo bolo módne alebo populárne, zvykli hovoriť: „Toto oblečenie teraz vládne“ 

alebo „Teraz vládne takéto nové auto.“ Ja som nemohol prijať ani pripustiť, keď niekto takéto niečo okolo 

mňa hovoril, pretože nič a nikto iný nevládne, len Ježiš a On vládne cezo mňa. 

Myslím, že je to preto, lebo Slovo skultivovalo moje porozumenie. Božie Slovo mi dalo 

výnimočnú mentalitu; nemôžem inak myslieť. Rozhodni sa, že sa budeš kultivovať Slovom; je to niečo, čo 

musíš robiť sám pre seba. Nasleduj Slovo; kopíruj Ježiša; napodobňuj Jeho životný štýl. Študuj, akým 

spôsobom žil a slúžil a nasleduj Jeho príklady. 

Len Božie Slovo ťa dokáže premeniť na takého muža alebo ženu, akým ťa Boh určil, aby si bol. 

Nezáleží na tom, z čoho si vyšiel; môžeš byť skultivovaný Slovom; je to voľba, ktorú ty musíš urobiť. Ja 

netuším, akým vplyvom si bol vystavený a prečo rozmýšľaš tak, ako rozmýšľaš, ale naisto viem, že Božie 

Slovo ti môže dať novú mentalitu. 

Nech je Božie Slovo tým svetlom, cez ktoré sa pozeráš na všetky veci. Nech ťa vedie v tvojom 

manželstve, službe, štúdiu, podnikaní, financiách a v každej oblasti tvojho života. Nech je tvoj pohľad na 

život z perspektívy Božieho Slova. Keď dovolíš Božiemu Slovu, aby kultivovalo tvojho Ducha, Jeho sláva 

a hojné zabezpečenie budú pre teba skutočnými. 

Modlitba 

Požehnaný Otec, mám potešenie v Tvojom Slove, ktoré mám radšej, než potravu, ktorú jem! Moja myseľ je 

obnovovaná a môj duch je Tvojím Slovom pripravený pre veľkosť! Som ako strom, ktorý rastie pri potoku, kvitne a 

prináša plody a ovplyvňuje moje okolie Tvojou spravodlivosťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Kolosenským 3: 16;   1.Peter 2: 21 

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

2-ročný plán:   Lukáš 1:1-10;   5.Mojžišova 9 



12           Pastor Chris 

Plný života a horiaci v duchu 

...nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi (Rimanom 12: 11). 

Slovo „vrúcny“ uvedené v našom úvodnom verši je grécke Slovo „zeo“; čo znamená pre tekutiny 

„uvedený teplom do varu“ a pre pevné látky „rozpálený teplom tak, že žiari“. Takže byť „duchom 

vrúcni“ znamená vrieť vo svojom duchu Božím Slovom a žiariť navonok. Moffatov preklad Biblie to 

hovoriť takto: „Zostávajte horieť“; pretože v tvojom živote je žiara ducha. Preklad Kráľa Jakuba to hovorí 

takto: „Udržujte sa horiacimi v duchu“; rozšírený preklad Biblie hovorí: „… buďte planúci (a) horiaci 

Duchom …“  

Toto je to, čo chce Boh; nechce, aby si bol lenivý, nečinný ani ústupčivý. Chce, aby si bol vždy 

plný života, prekypujúci a žiariaci v duchu. Niektorí ľudia sú leniví, čo sa týka chodenia do cirkvi alebo 

ohľadom Božích záležitostí; nezaujímajú sa o duchovné činnosti. Nebuď taký! Buď aktívnym v získavaní 

duší; buď zapojený do povzbudzovania iných tak, aby si ich privádzal do Božieho domu. Vášnivo sa 

modli a prihováraj za stratené duše; je to časť tvojej služby v evanjeliu ako Božieho dieťaťa. 

Si veľvyslancom pre Ježiša Krista a cirkev, do ktorej patríš; nikdy na to nezabudni. Máš hovoriť v 

záujme Krista a tvojej cirkvi. Tvoja cirkev je tvoja duchovná rodina; privádzaj iných do tejto rodiny tak, 

aby mohli počuť to isté Božie Slovo, ktoré buduje a vzdeláva teba! Dotýkaj sa s evanjeliom životov iných. 

Zachovávaj si svoje nadšenie a horlivosť pre evanjelium. Zostávaj vášnivým ohľadom 

duchovných vecí; tzn. buď zapálený v svojom duchu a žiariacim navonok! Ako to dosiahneš? Po prvé je 

to modlitbou v jazykoch. Ak chceš duchovne vynikať a vytvárať trvalý vplyv v tomto svete, nauč sa 

tráviť kvalitný čas modlitbou v jazykoch. Rob to často. Keď si sám, nebuď lenivý a ani nerozmýšľaj o 

nedôležitých veciach, modli sa v jazykoch! 

Tak isto študuj Slovo; odovzdaj sa službe Slova. Takto zostaneš  inšpirovaný a zapálený pre 

Pána; je to cez modlitbu a službu Slova. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma považuješ za verného, aby si ma povolal do služby zmierenia. Som dnes 

horlivý, zapálený a žiariaci v mojom duchu; horím vo vnútri a som pripravený rozširovať evanjelium v mojom okolí. 

Ďakujem Ti za Tvoje svetlo, ktoré jasne svieti vo mne a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Matúš 5: 14;   Izaiáš 60: 1 

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

2-ročný plán:   Lukáš 1:11-25;   5.Mojžišova 10 



13           Pastor Chris 

Slovo: Vyjadrenie Jeho vôle 

Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina!...(Ozeáš 6:3). 

Ak nepoznáš Božie Slovo, tak nebudeš žiť Boží sen pre teba. Tvoj život nebude vyjadrením toho, 

čo On naozaj chce; nebudeš môcť naplniť Jeho túžbu a Jeho plán pre tvoj život. Je tak veľa kresťanov, 

ktorí žijú na základe domnienok; na základe toho, čo si "myslia", že Slovo hovorí a nie toho, čo skutočne 

hovorí, a to je smutné. To, že niekto povedal niečo pekné alebo nábožné, nestačí na to, aby si to prijal. 

Študuj Slovo pre seba. Len preto, že to znie ako niečo, čo by Boh mohol povedať, neznamená to, že to 

prišlo od Boha. 

Biblia nám hovorí niečo inšpirujúce o istej skupine kresťanov v meste Berii a opisuje ich ako 

šľachetných: „Títo (Židia) boli šľachetnejšieho zmýšľania ako v Tesalonike; veľmi ochotne prijímali slovo a každý 

deň skúmali Písma, či je skutočne tak." Videl si to? Nedávali miesto predpokladom. Všetko, čo ich učili zo 

Slova, potom sami študovali z Písma, aby si boli istí, že to, čo sa učili, je v súlade s Božími zjavenými 

myšlienkami. 

Nemôžeš poznať Božiu myseľ, pokiaľ nepoznáš Božie Slovo. Jeho Slovo je vyjadrením Jeho vôle. 

Preto študuj Písmo pre seba. Nehovor: „Čo ak tomu neporozumiem?" Máš Ducha Svätého a časťou Jeho 

služby v tvojom živote je, aby ti pomáhal porozumieť Písmo. Čo by si ešte chcel viac? Ježiš povedal, že je 

tvojím dedičstvom, aby si porozumel Písmo - tajomstvám kráľovstva: „...Vám je dané poznať tajomstvá 

kráľovstva Božieho,..." (Lukáš 8:10). 

Sláva a krása tvojho života sa rovná veľkosti tvojho porozumenia Božieho Slova. Nezáleží na 

tom, ako dlho si už v cirkvi; tvoj život nemôže postúpiť za úroveň poznania Boha, ktoré máš. Takže 

poznávaj Slovo pre seba. Študuj, medituj a premýšľaj o ňom; dostávaj ho do svojho srdca, pretože od 

toho záleží celý tvoj život. 

Modlitba 

Drahý Otec, odovzdávam sa celý Tvojmu Slovu a prehlasujem, že môj pokrok je viditeľný, keď rastiem v 

Slove. Ďakujem Ti, že si ma cez Tvoje Slovo umiestnil na to, aby som vládol a kraľoval nad okolnosťami a každý deň 

slávne víťazil, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 12:24;   Jozue 1:8;   1.Timoteovi 4:15;   2.Timoteovi 2:15 

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

2-ročný plán:   Lukáš 1:26-38;   5.Mojžišova 11 



14           Pastor Chris 

Zmocnený na to, aby si pomáhal druhým 

Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša ( 3. Ján 1: 2). 

Ak si sa nerozhodol vo svojej mysli, že sa budeš tešiť zo svojho života, môžeš to urobiť dnes, 

pretože toto je Božia vôľa pre teba (Ján 10: 10). Boh chce, aby si mal dobré zdravie, bol silný, plný života, 

prosperujúci a dostatočne vplyvný na to, aby si pomáhal iným. Musíš byť v pozícii toho, kto prosperuje a 

je schopný pozdvihnúť iných a tak byť požehnaním. 

Človek musí byť finančne vplyvný, aby mal významný vplyv v rozširovaní evanjelia po celom 

svete. Napr. v našej službe stojí veľa peňazí usporadúvanie veľkých evanjelizačných ťažení a konferencií, 

vysielanie televíznych programov atď., ktoré majú veľký vplyv po celom svete. Sme vďační Pánovi, že 

nás posilňuje na to, aby sme boli schopní toto všetko robiť! 

Kázanie evanjelia je podobné chytaniu rýb v rieke; môže sa to robiť rozličnými spôsobmi. Môžeš 

skočiť do vody, plávať a snažiť sa chytiť rybu svojimi rukami, hoci takýmto spôsob nechytíš mnoho rýb! 

Môžeš tak isto umiestniť háčik na nejaké strategické miesto v rieke a nalákať rybu, aby prišla. Ale stále 

nechytíš veľa rýb. Inou možnosťou je hodiť do vody sieť. S takouto sieťou pravdepodobne získaš veľkú 

korisť, čo je lepší výsledok. Avšak bude ťa to stáť viac,  keď budeš používať sieť. 

Boh chce, aby sme prosperovali. Tí, ktorí sa poznali s Ježišom počas Jeho pozemskej služby, boli 

zmocnení na to, aby požehnávali iných; mali väčší vplyv, dosah a účinok vo svojej dobe. Toto urobil Boh 

aj s tvojím životom; si požehnaný na to, aby si bol požehnaním. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za úlohu, ktorú si zveril do mojich rúk, aby som zasahoval nezasiahnutých 

evanjeliom nášho Krista. Som neoblomný v tom, keď vkladám moje najlepšie zdroje, čas a energiu do tejto božskej 

úlohy, aby som zasiahol svet evanjeliom. Takto mám veľký vplyv na Tvoje kráľovstvo, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1. Korintským 9: 16;   2.Samuelova 24: 24 

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

2-ročný plán:   Lukáš 1:39-56;   5.Mojžišova 12 



15           Pastor Chris 

On pomazáva ľudí  a posiela ich 

 „Bol človek, ktorého poslal Boh; menoval sa Ján“ (Ján 1:6). 

 Sú ľudia, ktorí tvrdia, že Boh neposiela ľudí, ale len anjelov. Nie! Dnešné slovo nám to hovorí: 

„Bol človek, ktorého poslal Boh...“ Ak Boh poslal človeka v biblických časoch, robí to aj dnes, pretože  On sa 

nemení.  

 Keď sa ľudia modlia za prebudenie v meste či spasenie duší, Boh nezíde z neba, aby to prišiel 

spôsobiť; posiela človeka. Vždy pomazáva a posiela človeka, keď potrebuje pomôcť ľuďom. Pre spasenie 

sveta poslal Ježiša v tele človeka. Keď chcel priniesť radosť do mesta Samária, tak poslal Filipa (Skutky 

8:5-8).  

 Hozeáš 12:14 hovorí: „Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze proroka ho aj 

chránil.“ Všimni si, že to neurobil prostredníctvom anjelov. A prečo cez prorokov? Dôvodom toho je, že 

Jeho pomazanie je v prvom rade nesené človekom, ktorý je stvorený na Boží obraz a podobu. Boh 

pomaže muža či ženu a pošle ich k tebe a očakáva, že ty rozoznáš to pomazanie, lebo je to na tvoje dobro.  

 Napríklad Boh k tebe pošle Božieho muža alebo pastora, ktorý nesie Božie pomazanie na tvoje 

dobré. Ak  pastor stojí v tejto službe a pôsobí v nej, tak to pomazanie bude cez neho prúdiť a požehná ťa. 

Je to Duch, ktorý ho povolal, ale je to i Duch, ktorý požehnáva teba. A to je tiež dôvod, prečo musíš byť 

funkčným členom cirkvi, kde je vyučované Slovo Božie.  

 Keď prijmeš Krista, Boh ti pošle Božieho človeka, niekoho, koho On pomazal, aby ťa vychovával 

cez Jeho Slovo a poskytol ti pastierske vedenie. Takýto človek je pomazaný na to, aby ti priniesol Božie 

posolstvo, ktoré bude chrániť tvoj život proti všetkým útokom. 2.Kronická 20:20 hovorí: „...Verte v 

Hospodina, svojho Boha, a obstojíte! Verte Jeho prorokom a bude sa vám dariť!“ Dokonca ak by si bol 

v problémoch, tak Boh pošle niekoho, kto ti poradí a tak ťa vyvedie z tej situácie a upevní ťa na správnej 

ceste.  

     Modlitba 

 Ďakujem Ti Otec, že mám ochotné a poslušné srdce, ktoré verne nasleduje Tvoje prikázania. Tvoje Slovo je 

mojím životom a som neustále vedený a držaný na ceste spravodlivosti, prostredníctvom  moci Tvojho Slova, v mene 

Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   2.Kronická 20:20;   Hozeáš 12:13 

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

2-ročný plán:   Lukáš 1:57-66;   5.Mojžišova 13 



16           Pastor Chris 

Mysli sviežo, mysli úspešne! 

 „...nebuďte leniví v horlivosti a nadšení, buďte zapálení a horiaci v duchu, a tak slúžte Pánovi.“ 

(Rímskym 12:11). 

 Jedným z dôvodom, prečo môžu byť mladí ľudia veľmi úspešní tam, kde starší zlyhali je to, že 

mnoho mladých ľudí nepozná obavy. Väčšina starších ľudí toho vie veľmi veľa; má príliš mnoho 

informácií o tom, ako to nefunguje. Pamätajú si na to, keď niečo skúšali a zlyhalo to, a tak sa stali 

cynickými. Je oveľa ťažšie nadchnúť takýchto ľudí, aby urobili nový krok, či začali nanovo.  

 Uvedom si, že byť starým v tomto kontexte nemusí priamo znamenať vek určitej osoby, ale je to 

stav jeho mysle. Tvoje telo môže starnúť, ale odmietni starnúť vo svojej mysli. Mysli sviežo, mysli 

úspešne. Boh rád používa mladých ľudí, lebo oni takto rozmýšľajú vždy. Ľahko uveria a sú vždy 

zapálení, aby sa naučili niečo nové.  

 Nikdy nie je príliš neskoro učiť sa a inšpirovať sa snami o úspechu. Dokonca ani vtedy, keď máš 

už na hlave šediny a pokročilý vek, Boh ťa stále môže použiť. Mojžiš mal 120 rokov, keď zomrel a aj 

v tomto veku bol stále silný a prekypujúci. Biblia hovorí: „Jeho oči neoslabli, ani jeho životná sila 

nezmizla...“(4. Mojžišova 34:7). 

 Aký budeš, keď budeš mať 92 rokov? Ja ti poviem. Ak necháš toto posolstvo v sebe pôsobiť, 

nebudeš plakať, že nič nefunguje. Namiesto toho budeš jedným z tých, čo budú vyučovať a odovzdávať 

vieru mladšej generácii. Budeš evanjeliom meniť životy, hovoriť v jazykoch, prorokovať a hovoriť slová 

viery cez moc Ducha Svätého! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že povzbudzuješ moje srdce svojím Slovom, aby získalo správnu inšpiráciu! Moja 

myseľ je pomazaná, aby videla a prijala možnosti. Som posilnený a horlivý vo svojom duchu, aby som pôsobil na 

moje okolie  v tomto čase cez nadprirodzené myšlienky, ktoré si inšpiroval vo mne cez svojho Ducha, v mene Ježiš. 

Amen.  

Rozšírené štúdium:   Žalm 103:5;   Jozue 14: 10-11 

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

2-ročný plán:   Lukáš 1:67-80;   5. Mojžišova 14 



17           Pastor Chris 

Triumfovať uprostred krízy 

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

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

 V biblických časoch bolo tak veľa zla, ako je i dnes; svet bol práve tak skazený a temný, ako je aj 

dnes. Dianie vo svete v dnešných dňoch, podľa toho ako to predkladajú média, sa môže zdať strašne 

zlým, ale Biblia nám ukazuje, že to nie je nič nové: „Čo bolo, bude zase, a čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič 

nového nieto pod slnkom“ (Kazateľ 1:9). 

 Existovali tam ekonomické ťažkosti rovnako ako aj dnes, bol tam hospodársky pokles a kríza. 

Ľudia žili v strachu pred terorizmom. Tak ako dnes aj vtedy boli podvody, ktoré nepriateľ používal na 

utlačovanie a trápenie ľudí. V skutočnosti nemá žiadne nové triky; používa stále tie staré, ktoré vždy 

zlyhajú.  

 Avšak náš Boh bol vždy počas všetkých generácií verný. Uprostred temnoty viedol svoj ľud 

v nepretržitom víťazstve a dodržiaval svoje zasľúbenia. Nečuduj sa, keď žalmista vyznáva: „O 

Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod“ (Žalm 89:2).  

 Nezáleží na tom koľko správ o záhube a temnote sa dnes šíri cez média, odmietni strach. 

Nepanikár!  1.Ján  4:4 hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, 

ako ten, čo je vo svete.“ Tvoj nebeský Otec sa už veľmi dlho vysporiadava so zlom, nedostatkom, zlou 

ekonomickou situáciou, zlomyseľnosťou a terorom vo svete. On nie je zmätený z toho, ako sa o teba 

postarať a okrášliť tvoj život. Prečítaj si znova povzbudzujúce slova apoštola Pavla v 2. Korintským 2:14: 

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

poznania.“ Boh určil tvoje víťazstvo, povýšenie a prosperitu uprostred recesie, ekonomického úpadku, 

inflácie a nezdaru. On už naplánoval, že budeš vo svojom živote úspešný, bez ohľadu na to, čo sa bude 

diať vo svete okolo teba.  

     Vyznanie 

 Bez ohľadu na nebezpečenstvá a súženia tohto sveta som zatienený a chránený; som ako strom zasadený pri 

vodách, ktorý rozširuje svoje korene až k rieke. Nepocítim, keď príde horúčava. Víťazím vždy vo všetkom skrze Ježiša 

Krista! Zvíťazil som nad svetom a jeho systémami! Vďaka, Pán Ježiš!  

Rozširujúce štúdium:   Žalm 37:18-19;   Žalm 91:5-6 

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

2-ročný plán:   Lukáš 2:1-7;   5.Mojžišova 15 



 18           Pastor Chris 

Krása kresťanstva 

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

vo vás...“ (Kolosenským 1:27). 

 Kresťanstvo je život, je to pulzujúci Boží život v človeku; je to Kristus, majúci v tebe domov. 

Kresťanstvo znamená, že božskosť žije a pracuje v tebe a cez teba; je to spoločenstvo medzi ľudskou 

bytosťou a živým Bohom. 

 Kresťanstvo ale vôbec nie je náboženstvo. Náboženstvo je ľudský spôsob, ako sa dostať k Bohu, 

sú to ľudské spôsoby a snahy, ako dosiahnuť k Bohu. Na druhej strane kresťanstvo je Božia práca 

v človeku. Je to povolanie k jednote s božstvom; chodenie s Bohom v spravodlivosti, povolanie  

k nadprirodzenému životu slávy a lásky.  Kolosenským 1:27 hovorí: „Kristus v tebe, nádej slávy“. Toto je 

kresťanstvo: Kristus žijúci v tebe.  

 Niekto raz povedal: „Odkedy som sa stal kresťanom, som veľmi pobožný.“ Nie! To je totálne 

nepochopenie toho, čo je to kresťanstvo. Kresťan je niekto, v kom prebýva Boh. Je spoluúčastníkom 

božskej prirodzenosti, je pričlenený k božskému druhu. To robí kresťanstvo tak vznešeným! Boh by nebol 

spokojný s tým, keby bol len s nami, alebo len prebýval medzi nami.  Radšej  sa rozhodol, že zaujme  svoj 

príbytok a ubytoval sa v našich srdciach! To je krása a sláva kresťanstva! Je to život, ktorý Boh žije skrze 

teba. Je to odhalenie Živého Slova v ľudskom živote! 

 Až dovtedy, kým sa toto nestane tvojím porozumením kresťanstva, tak všetko čo máš, bude len  

čistým náboženstvom. Podstata kresťanstva, dôvod toho, prečo chodíme do cirkvi, modlíme sa, kážeme 

evanjelium a robíme veci ako kresťania nie je to, že sme prijali náboženstvo, ale to, že sme prijali Božiu 

prirodzenosť, Jeho život. To je to, čo nám Ježiš priniesol. On spôsobil to, že je pre nás možné prijať večný 

život- nepremožiteľný, nedobytný, neporušiteľný Boží život: „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný 

život, a tento život je v Jeho Synovi.  Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ (1.Ján 5:11-12).  

     Vyznanie 

 Som pričlenený k Božiemu druhu života, som odrazom Božej slávy a rozširovateľom Jeho dobroty. Som 

Božím dedičom a spoludedičom s Kristom a preto mi svet patrí. Väčší je Ten, ktorý prebýva vo mne, ako ten, čo je vo 

svete. Som slávou Božou! 

Rozšírené štúdium:   Žalm 87:2-3;   Židom 12:22-24 

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

2-ročný plán:   Lukáš 2:8-20;   5.Mojžišova 16 



19           Pastor Chris 

Prosperujúci a vplyvný 

 „A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ (Galatským 3:29). 

 V Biblii je pre nás záznam biblických postáv, ktoré veľmi prosperovali; boli to muži ako 

Abrahám, Izák, Jákob, Šalamún atd. Boh nám podal o nich krásne svedectvo.  

Poďme sa pozrieť na niektorých z nich a čo je o nich v Písme zaznamenané. Začneme od 

Abraháma. Biblia hovorí: „... bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato“(1.Mojžišova 13:2). Potom 

1.Mojžišova 26:12-14 hovorí o Abrahámovom synovi Izákovi: „ ... vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi 

nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli (1.Mojžišova 26:13-14). 

 A čo Jákob? 1.Mojžišova 36:6-7 nám ukazuje, že Jákob a Ezau mali tak veľa bohatstva, že ani 

nemohli žiť na rovnakom mieste, zem nemohla zniesť ich „spoločný majetok“- stáda dobytka. Tak sa 

musel Ezau presťahovať veľmi ďaleko od svojho brata Jákoba (1.Mojžišova 36:6-7). Boh sa stotožňoval 

s týmito troma generáciami veľkých patriarchov. Povedal: „Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh 

Izákov a Boh Jákobov“ (1.Mojžišova 3:6).  

 Ďalšou biblickou postavou je Dávid. Biblia nám hovorí, že bol: „... sýty vekom, bohatstvom a úctou. 

Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún“ (1.Kronická 29:28). Boli to Boží priatelia a Božie svedectvo 

o nich je mimoriadne. Boh  nazval Abraháma „môj priateľ“ (Jakub 2:23). Dávida nazval: „muž podľa môjho 

srdca“ (Skutky 13:22). A obaja boli veľmi prosperujúci. A čo Jób? Biblia o ňom hovorí ako o najbohatšom 

mužovi východu (Jób 1:3).  

 Keď si znovunarodený, tak si semeno Abrahámovo, dedič Boží a spoludedič s Kristom. Preto je 

prosperita tvojim dedičským právom. Ver a ži v prosperite. Nie je to len o nazhromaždenom majetku tak, 

že až nebudeš vedieť, čo s tým všetkým máš robiť. Znamená to byť tým, čím ťa stvoril Boh, byť na 

správnom mieste na požehnanie ostatných. Prečítaj si 2.Korintským 9:8 a porozumej Božej predstave 

o tvojej prosperite: „A Boh má moc, aby k vám všetka milosť (všetka priazeň a pozemské požehnanie) prišli 

v hojnosti tak, aby ste mohli vždy, za každých okolností a pri akejkoľvek potrebe byť sebestační (aby ste vlastnili dosť 

na to, aby ste nepotrebovali nijakú pomoc alebo podporu, aby ste boli hojne vystrojení pre každé dobré dielo 

a šľachetnú dobročinnosť). 

     Vyznanie 

 Som napojený na nekonečný prúd prosperity, bohatstva a slávy. Nikdy nebudem neúspešný a nikdy 

nebudem chudobný, lebo som dedič Boží a spoludedič s Kristom! Mám neoceniteľné a nevyčerpateľné dedičstvo 

v Ježišovi Kristovi. Amen.  

Rozširujúce štúdium:   2.Korintským 8:9;   1.Korintským 3:21 

1-ročný plán:   Skutky 8:9-40;   2.Kronická 33-34 

2-ročný plán:   Lukáš 2:21-32;   5.Mojžišova 17 



20           Pastor Chris 

     Vzkriesený s Kristom 

 „Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej“ 

(Kolosenským 3:1). 

 Keď Ježiš zomrel na kríži, z právneho hľadiska s Ním zomrel celý svet, pretože zomrel za 

všetkých ľudí. Avšak kresťanstvo nezačalo od Jeho smrti, ale od Jeho zmŕtvychvstania. Keď Ho Boh 

vzkriesil zo smrti, bol si vzkriesený spolu s Ním a stal si sa novým stvorením, živým Bohu,   

s nadprirodzeným životom. Nové stvorenie je ovocím Jeho vykúpenia (Rímskym 8:23). Bol si prenesený 

zo smrti – duchovnej smrti – do života! Ožil si s Kristom s Jeho vzkrieseným životom. 

 Preto vedz toto; vedz, že si bol vzkriesený spolu s Kristom a si s Ním posadený v nebeských 

oblastiach a Biblia hovorí, že by si mal hľadať veci, ktoré sú hore! Maj vedomie toho, ktorý sa narodil 

zhora a bol posadený spolu s Kristom na mieste nadvlády, slávy a moci. Nech Božie veci, veci Jeho 

nebeského kráľovstva, do ktorého si sa narodil, znamenajú pre teba viac, ako dočasné veci tejto zeme. 

 Ty nie si z tohto sveta; narodil si sa zhora. 1. Petra 1:23 hovorí: „znova splodení súc nie z 

porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.“ Ježiš je žijúce Slovo 

a On o sebe povedal: „Ja som z hora“ (Ján 8:23)! Narodil si sa z rovnakého žijúceho Slova, ktoré prišlo 

z neba. Takže tak ako Ježiš aj ty môžeš smelo prehlásiť: „Ja som z hora!“ Maj toto vedomie. To zmení 

všetko okolo teba a prinesie do tvojho života nadprirodzenú perspektívu. 

 Hovor inými jazykmi. Hovor ako nebeský muž alebo žena, ktorou si. Odmietaj hovoriť chorobu, 

nemoc, nedostatok, porážku a zlyhanie. 

     Modlitba 

Som narodený znovu; narodený zo Slova, ktoré prišlo zhora. Mám rovnaký život zhora, ako Ježiš. Preto 

nehľadím dole na to, čo vidím vo svete a na utrpenie, ktoré ničí životy ľudí, ale upriamujem svoju pozornosť 

k nebeskému kráľovstvu, kde prebýva prosperita, víťazstvo, povýšenie a sláva, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 8:23,   Efezským 1:21 

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

2-ročný plán:   Lukáš 2:33-40;   5.Mojžišova 18 



21           Pastor Chris 

     Vplyvy milosti 

 „Ktorý, keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí srdca 

zotrvali verní Pánovi“ (Skutky 11:23). 

 Lukáš v našom úvodnom verši cez inšpiráciu Ducha objasňuje, ako Barnabáš a Pavol prišli 

navštíviť bratov a uvideli milosť Božiu. Čo to znamená: „vidieť milosť Božiu?“ 

 „Milosť“ pochádza z gréckeho slova „charis“; to odkazuje na Boží vplyv na srdce, ktorý sa 

prejavuje v živote človeka. Je to vonkajší prejav alebo vonkajšie pôsobenie vnútorného božského vplyvu 

v tvojom srdci. Jednoducho povedané, je to vnútorná (skrytá) práca slávy a  Božej moci v tvojom živote, 

ktorá vyžaruje, svieti a odráža sa navonok. Takže to, čo títo apoštolovia videli, bol vonkajší odraz 

vnútorného pôsobenia moci, života a Božej prirodzenosti v nich – videli účinky, dôsledky tejto milosti. 

 Ty vidíš iba vonkajšie pôsobenie Božej milosti. Je to ako hovoriť: „Videli sme fúkať vietor.“ 

V skutočnosti nevidíš vietor; to čo vidíš, sú účinky, dôsledky vetra. Výsledkom môžu byť pohybujúce sa 

predmety alebo to, ako sa vetvy stromu pohybujú sem a tam; potom môžeš hneď zistiť, že je to silný 

vietor. Nevidíš vietor; to čo vidíš, sú jeho účinky! 

 Rovnaké je to aj s tým, čo je opísané v úvodnom verši. Božia milosť sama o sebe nemôže byť 

videná, pokiaľ neuvidíš to, čo produkuje. Takže Pán skrze Jeho Slovo a Ducha Svätého zapôsobí na tvoje 

srdce a čokoľvek, čo  je vystavené tomuto vplyvu, je vidieť navonok; ukazuje sa to, alebo sa prejavuje sa 

to navonok. Potom môžeme tak ako raná cirkev povedať: „Videli sme v nich milosť Božiu.“ 

 Toto je to, prečo je tak dôležité rásť v milosti. 2. Petra 3:18 nám hovorí: „Ale rastite v milosti a 

známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista...“ Slovo „rásť“ je prevzaté z gréckeho slova „auxano“; to 

znamená „dať vzrast.“ Rásť v milosti znamená  narastať vo fungovaní Božej moci v tvojom živote. A ako 

rastieš v milosti, tak je cez teba vidieť viac Božej slávy, ktorá svieti a vyžaruje. Halleluja! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za poznanie Tvojho Slova, ktoré spôsobuje, že chodím v pretekajúcej milosti. Táto 

milosť, ktorá je mocou na povýšenie, sa prejavuje navonok a produkuje v mojom živote láskavosť, nádheru, priazeň, 

roztomilosť, dokonalosť, slávu a schopnosť, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Petra 1:2,   Ján 1:14 

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

2-ročný plán:   Lukáš 2:41-52;   5.Mojžišova 19 
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     Nevyhnutný kľúč k úspechu 

 „Vidíš muža, usilovného v jeho práci? Postaví sa pred kráľmi; nepostaví sa pred nepatrnými.“ (Príslovia 

22:29). 

 Úvodný verš nám ukazuje kľúčovú zložku pre úspešný a prosperujúci život – usilovnosť! 

Niektorí ľudia sa ocitajú v živote v poľutovaniahodnej pozícii, spôsobenej ich neschopnosťou uplatňovať 

usilovnosť vo svojich životoch a vo veciach, do ktorých ich Boh povolal, aby robili. 

 Pán Ježiš bol pokorne usilovný; v Jánovi 4:34 povedal: „...Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu 

toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo.“ Rozpoznal, že Jeho úspechom je vykonávanie Otcovho diela 

a jeho dokončenie. Vedel o dôležitosti a večnom význame Jeho úlohy a odovzdal sa jej s mimoriadnou 

disciplínou a usilovnosťou. 

 Sú ľudia, ktorý nikdy nedorobia alebo neukončia akúkoľvek vec, ktoré im je  daná; a sú iní, ktorí 

stále chodia neskoro do svojej práce, alebo vyrukujú s výhovorkami, prečo to nemohli urobiť. Napriek 

tomu sa títo ľudia čudujú, prečo sa veci pre nich nevyvíjajú dobre, alebo prečo nie sú povýšení. Dôvod 

ich ťažkosti je jednoduchý: lenivo ignorujú vo svojom každodennom živote uplatňovanie usilovnosti. 

Usilovnosť je kľúčovým faktorom, ktorý v tebe roznieti skutočný úspech. Hovorím o Božom druhu 

úspechu; nie svetskej definícii úspechu. 

 Usilovnosť ťa dovedie pred kráľov a do pozície úcty, zatiaľ čo lenivosť vedie k chudobe 

a zabudnutiu. Usilovní ľudia robia svoje organizácie úspešnejšími a prosperujúcejšími ako boli pred tým, 

než do nich vstúpili. To je jeden zo znakov skutočne úspešných ľudí. Staň sa usilovným v akejkoľvek veci 

a v čomkoľvek, čo ti je zverené na zodpovednosť. 

 Pri bližšom pohľade na životy úspešných mužov a žien na celom svete, bez ohľadu na to, v akej 

oblasti pôsobia, odhalíme v ich životoch jeden všeobecný (spoločný) faktor – usilovnosť. To isté platí aj 

pre veci Ducha. Ak usilovne študuješ Slovo Božie a aplikuješ ho, tak to obohatí tvojho ducha; staneš sa vo 

svojom duchu úspešným a tvoje spoločenstvo s Pánom je zosilnené. 

     Vyznanie 

 Vždy pôsobím so schopnosťou Ducha, nielen vtedy, keď mám túžbu a som pripravený započať nejaké nové 

dielo, ale až dovtedy, kým ho neprivediem do zdarného ukončenia. Som si istý životom v cti, dôstojnosti a sláve, 

pretože uplatňujem usilovnosť v každej oblasti života. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Kazateľ 9:10;   Príslovia 10:4;   Príslovia 14:23 

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

2-ročný plán:   Lukáš 3:1-11;   5.Mojžišova 20 



23           Pastor Chris 

     Existujú aj vyššie úrovne 

 „A ja som vám, bratia, nemohol vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu“ (1. 

Korintským 3:1). 

 Existujú určité spôsoby komunikácie, ktoré sú prístupné pre kresťanov na nižšej úrovni 

duchovného porozumenia. Napríklad pri evanjelizačnom stretnutí by som mohol povedať: „Boh ťa dnes 

uzdraví“ a na tom mieste sa budú diať rôzne uzdravujúce zázraky. Toto vyhlásenie je pravda, ale menšia 

pravda. Vysvetlím ti to. 

 1.Mojžišova 1:16 hovorí o rôznych svetlách: „A Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo 

nado dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy.“ Svetlo znamená pravdu. Takže, sú 

menšie pravdy a sú väčšie pravdy. Menšia a všeobecná pravda je, že: „Boh ťa uzdraví.“ Ale existuje niečo 

také, ako byť presný, špecifický. Je to ako špecializácia vo vzdelávaní. Na prvej úrovni si sa učil 

základom. Ako si sa posúval vyššie, učil si sa špecifickým oblastiam, do ktorých mohli prísť iba 

zasvätení; tí, ktorí majú o to skutočný záujem. Duchovne je to to isté. 

 Čím viac sa ponoríš do Božieho Slova, tým viac si uvedomíš, že Boh v skutočnosti „nerobí“ dnes 

čokoľvek pre kohokoľvek tak, ako tomu mnohí rozumejú. On už urobil všetko, čo potreboval urobiť; 

všetko už naplnil v Kristovi Ježišovi! Takže On sa neusiluje ťa uzdraviť; už to urobil! Ak rozmýšľaš takto: 

„Ó Bože, ty ma naozaj dnes uzdravíš“; toto je menšia pravda. 

 Pri niektorých druhoch stretnutí učíme a kážeme všeobecnú pravdu, tak aby nekresťania 

prítomní na týchto stretnutiach mohli počuť Božie Slovo, byť požehnaní a prijať Krista. Ale na niektorých 

iných stretnutiach odhaľujeme Božie Slovo, takže Boží ľud sa môže učiť a uplatňovať ho pre seba. 

Presúvame sa do vyššej úrovne a ukazujeme im realitu Božieho Slova. 

 Odmietni zostávať v nižšej úrovni ako Korintskí kresťania, ktorých apoštol Pavol pokarhal za to, 

že boli telesní. Radšej prekroč detský stupeň kresťanstva. Narastaj v Kristovi a vzrastaj v poznávaní 

Božieho Slova. Rasti a funguj na vyšších úrovniach, pretože v Kristovi je vyšší život! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že osvecuješ moje srdce, aby pochopilo hlbšie pravdy a vyššie zjavenia 

Tvojho Slova. Som inšpirovaný, aby som žil nadprirodzený život slávy; som vždy víťaz v Kristovi, v Ježišovom 

mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Timoteovi 2:15,   1. Petra 2:1-2 

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

2-ročný plán:   Lukáš 3:12-22;   5.Mojžišova 21 



24           Pastor Chris 

Si posadený na Ježišovom mieste! 

Vtedy hovoril Ježiš zástupom a svojim učeníkom: Na stolicu Mojžišovu posadili sa zákonníci a farizeji. 

Čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú (Matúš 

23:1-3). 

Pán Ježiš použil uvedenú ilustráciu na to, aby vysvetlili niečo vážne o autorite. Vyučoval 

učeníkov, aby robili čokoľvek, čo im farizeji a zákonníci povedia, aby urobili, pretože oni (farizeji 

a zákonníci) reprezentujú Mojžiša. Avšak, hneď ich upozornil, aby nekonali ako oni. 

Ako kresťan si posadený na Ježišovom mieste. Tvoja autorita nad diablom a mocami temnosti 

nie je založená  na základe tvojej autority; je to Kristova autorita. Celej prírode a stvoreniu vrátane satana 

a Jeho zástupov bolo prikázané, aby ťa počúvali a poslúchali, práve tak ako im bolo prikázané, aby 

počúvali a poslúchali Ježiša (Matúš 17: 5). Preto čokoľvek im povieš, aby robili, musia urobiť! Toto je 

duchovný princíp a satan aj jeho démoni mu rozumejú; vyžeň ich a odídu. 

Vždy, keď sa ti satan snaží odporovať a hovorí: „Nemôžeš ma vyhnať, pretože nemáš dosť moci 

a dostatočne si sa nemodlil,“ tvoja odpoveď by mala byť: „Sedím na Ježišovom mieste! Preto ti 

nariaďujem, vyjdi!“ 

Musíš pochopiť, kým je satan; je protivník a žalobca: „…lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred 

naším Bohom dňom i nocou“ (Zjavenie 12: 10). V Zachariášovi 3 obvinil Józuu v Božej prítomnosti: „Potom 

mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. 

Hospodin povedal satanovi: Pán ťa karhá, satan!... (Zachariáš 3: 1 – 2 angl. preklad). Pán nepovedal Józuovi: 

„Vidíš, ak by si bol robil dobré vecí, satan by tu nebol, aby ti odporoval.“ Namiesto toho sa obrátil k 

satanovi a povedal: „Pán ťa karhá!“ 

V Kristovi si bezúhonný. Kristus ťa zmieril vo svojom tele cez smrť, aby ťa predstavil ako 

svätého, bez viny, bezchybného v očiach Boha. Satan ťa môže obviňovať ako chce a znepokojovať ťa 

rečami o tom, že ho nevyženieš. Na tom nezáleží! Sedíš na Ježišovom mieste, si posadený spolu s Ním v 

nebeských oblastiach - po pravici Boha Všemohúceho - na mieste nadvlády, moci a autority! 

Modlitba 

Som posadený spolu s Kristom na mieste moci; vysoko nad všetkými kniežatstvami, mocnosťami, mocami a 

panstvami a nad každým menom, ktoré sa menuje nielen v tomto svete, ale aj v tom, čo príde. Žijem v autorite nad 

chorobou, nemocou,  slabosťou a každou nepriateľskou silou, obvinením alebo prekážkou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:5-6;   Kolosenským 1:22;   Rimanom 8:1 

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

2-ročný plán:   Lukáš 3:23-38;   5.Mojžišova 22 



25           Pastor Chris 

Hovor v jazykoch a vykladaj! 

Preto, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať (1. Korintským 14: 13). 

Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je stelesnením všetkého poznania a múdrosti (Kolosenským 2: 3); a 

ty si v Ňom úplný (Kolosenským 2: 10). Takto je možné, že cez Ducha Svätého môžeš vedieť čokoľvek. 

Pripomínam kresťanom, aby vždy hovorili v jazykoch, pretože to je zakódovaný jazyk Ducha! Je to 

najrýchlejší spôsob, ako aktivovať tvojho Ducha a pripraviť Ho na to, aby prijal duchovné informácie a 

vedenie. 

Možno potrebuješ pre niečo vedenie, alebo potrebuješ poznať nejaké informácie; hovor v 

jazykoch. Vytrvalo sa modli, až pokiaľ nedostaneš vedenie alebo radu, akú potrebuješ, alebo informáciu, 

ktorú potrebuješ. Tá odpoveď ti môže byť daná do tvojho Ducha v iných jazykoch. V tom prípade si pýtaj 

dar výkladu jazykov. Je to dôležité, pretože nemôžeš interpretovať odpoveď svojím porozumením, 

nemusíš byť schopný použiť ju v svoj prospech. V tom prípade by si mal požiadať Ducha Svätého, aby ti 

pomohol priniesť to posolstvo v prorockom vyjadrení, aby si mu porozumel. 

Ak si myslíš, že si bol požehnaný hovorením v jazykoch, čakaj, pokiaľ neprijmeš výklad! Biblia 

hovorí: „Preto kto hovorí jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať“ (1. Korintským 14: 13); je to tak 

jednoduché! Popros vo viere Pána, aby ti dal výklad jazykov, v ktorých hovoríš, prijmi ho vo viere a 

hovor výklad. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za požehnanie, že môžem hovoriť tajomstvá a skryté veci v iných jazykoch; v 

nebeskom jazyku, ktorý je bez pozemských a telesných vplyvov. Prijímam inšpiráciu, silu, pokoj a poučenie, keď 

teraz hovorím v jazykoch, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Efezským 5: 18; 1. Korintským 14: 15 

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

2-ročný plán:   Lukáš 4:1-13;   5.Mojžišova 23 



26           Pastor Chris 

„Neverte každému duchu“ 

 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli 

do sveta (1. Ján 4: 1). 

V 2. Kronickej 18: 21 Biblia hovorí, že v ústach prorokov bol klamlivý duch, aby spôsobil, že 

hovorili klamstvá. Ten duch nezomrel, a pretože to, čo robil, fungovalo, existujú iní duchovia, ktorí robia 

dnes to isté. Prevezmú kontrolu nad ľuďmi a spôsobia, že hovoria bez zábran klamstvá. 

Preto je dôležité, aby si skúmal každého ducha; never všetkému; ver len tomu, čo je pravdivé, 

čestné, spravodlivé, čisté, pekné, dobrej povesti, cnostné, čokoľvek, čo je hodné chvály. Never rečiam; 

napríklad niektorí zvyknú hovoriť: „V každej zvesti je kúsok pravdy.“ Ako by mohol byť kúsok pravdy v 

niečom, čo je založené na klamstve? Aký kúsok pravdy bol v tom, keď klamali proti Ježišovi? Biblia 

hovorí, že Ho nenávideli bez príčiny a klamali proti Nemu (Matúš 26: 59). 

Také veci sa dejú stále aj dnes. Stále existujú klamliví duchovia. Je to ten istý diabol; nemá žiadne 

nové triky. Jeho stratégie sú rovnaké. Ak mohol byť klamlivým duchom v ústach prorokov v Starom 

Zákone, môžeš si predstaviť, čo môže robiť v tých a s tými, ktorí mu to dovolia. 

Môže byť klamlivým duchom v ústach detí proti svojim rodičom a opačne. Môže byť klamlivým 

duchom v ústach priateľov alebo rodinných príslušníkov proti iným priateľom alebo iným rodinným 

príslušníkom. On je jednoducho taký; on je satan; klamár a manipulátor. Avšak my nie sme neznalí jeho 

trikov. 

Nasleduj Božie Slovo a dovoľ Duchu Svätému, aby ťa vo všetkom viedol; On je Duchom pravdy 

a jedine On ťa môže vždy viesť po ceste pravdy. 

Modlitba 

Drahý Pane, ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá vo mne pracuje a ktorá ma vedie po ceste pravdy. 

Nenávidím klamstvo a som pevne postavený na Tvojom Slove, ktoré spôsobuje, že sa v mojom duchu prejavuje 

spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Príslovia 13:5;   Žalm 101:7;   1.Ján 2:20 

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

2-ročný plán:   Lukáš 4:14-32;   5.Mojžišova 24 



27           Pastor Chris 

On má najlepšie stratégie! 

 Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amalék (2. Mojžišova 17: 11). 

Pred mnohými rokmi, keď sme išli do vzdialených miest a dedín evanjelizovať, tak nám Duch 

Boží dával niektoré špeciálne stratégie, ktoré sme prijali počas modlitieb. Keď sme nasledovali tieto 

inštrukcie, tak sme to územie zaujali. Niekedy sme boli vedení tak, aby sme išli k hlavnému 

predstaviteľovi mesta a slúžili najskôr jemu. 

V iných prípadoch ak sme išli do nejakých inštitúcií, ako napr. školy, boli sme Duchom vedení 

tak, aby sme položili ruky na základný kameň a modlili sa. Neboli sme vedení robiť tieto veci vždy 

rovnakým spôsobom; boli to stratégie Ducha, ktoré sa menili tak, ako nás viedol Duch.  

Pri kázaní evanjelia a získavaní okolia, mesta, alebo národa pre Pána sa musíš naučiť poddať sa 

Duchu Svätému a byť na Ňom závislý, aby si použil správne stratégie. Pamätaj si, že On je: „Výnimočný 

stratég.“ 

Pri získavaní duší zápasíme o duše ľudí, preto musíme používať božské stratégie. Tí, ktorí 

neporozumeli tomu, že získavanie duší je boj, sú tí, ktorí nerozmýšľajú strategicky. Keď sa modlíš, Duch 

Svätý ti ukáže, čo máš robiť. Niekedy ti môže povedať: „Choď a svedči tomu a tomu“; možnože zájde 

ešte ďalej a povie ti presne, čo máš povedať a keď to oznámiš, stane sa zázrak spasenia. 

Premýšľaj o Mojžišovej skúsenosti, o ktorej čítame v našom úvodnom verši; bola to stratégia 

Ducha, ktorá mala za následok víťazstvo Izraelcov. Bolo to o Mojžišových zdvihnutých rukách; nebolo to 

o výške rúk. Takže keď bol Mojžiš napokon unavený a sadol si, tak pokiaľ držali jeho ruky Áron a Chúr, 

Izraelci stále vyhrávali. Bola to Božia stratégia k víťazstvu nad Amálekom. Neboli to Áronove alebo 

Jozuove ruky, ktoré mali byť zdvihnuté! Museli to byť Mojžišove ruky! 

 Akú stratégiu ti dal Pán ohľadom tvojho podnikania, tvojej práce, tvojej služby, tvojich financií a 

pod.? Uveď ju do činnosti! Pán pozná najlepšiu stratégiu, ktorá je potrebná pre tvoju nasledujúcu úroveň; 

preto buď závislý na Ňom, aby ti dal smer: „Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky 

(Príslovie 3: 6). 

Vyznanie 

Mám Ducha múdrosti a porozumenia! Vedie ma a dáva mi pokyny, ako by som mal ísť. Viem, čo mám 

robiť a viem, kedy to mám robiť prostredníctvom stratégie Ducha. Žiadny môj krok sa nepošmykne, pretože vždy 

počúvam a nasledujem hlas Ducha. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené čítanie:   Príslovie 16: 9; Žalm 37: 23; Žalm 32: 8 

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

2-ročný plán:   Lukáš 4:33-44;   5.Mojžišova 25 



28           Pastor Chris 

Anjeli vo vašej službe! 

Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. Či sa nazdáš, že 

by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? (Matúš 26: 52 - 53). 

Ako Božie dieťa si musíš byť vedomý toho, že Boh ti priradil anjelov, služobníkov, nie k tebe, ale 

pre teba. Sú na to, aby slúžili tebe: „… Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú 

zdediť spásu? (Židom 1: 14). Takže keď napr. vyhlasuješ niečo v mene Ježiš, tvoji anjeli to uskutočňujú; 

postarajú sa o to, aby sa to stalo. Čo chceš, aby sa stalo? Povedz slovo a pošli svojich anjelov. 

Všimni si pozorne Židom 1: 13; hovorí sa tu, že anjeli sú: „…služobnými duchmi, posielanými slúžiť 

tým, čo majú zdediť spásu!“ Znamená to, že ti slúžia. Avšak robia to pod autoritou Ježiša; „… oni 

vykonávajú veci, keď ich povieš v mene Pána Ježiša. Nevykonávajú ľudské príkazy. Ježiš nám dal plnú 

moc používať Jeho meno. Takže keď používaš meno Ježiš, neuplatňuješ už viac svoju ľudskú autoritu; 

používaš autoritu Ježiša Krista! 

Uvažujme o Pánových slovách v našom úvodnom verši. Peter chcel za Neho bojovať svojím 

mečom, ale Ježiš ho zastavil a povedal: „Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď 

viac ako dvanásť plukov anjelov?“ Ježiš si bol plne vedomý toho, že ak povie Slovo, anjeli budú povinní 

vykonať akciu! Toto platí pre každého z nás. Avšak dal nám vhľad do toho, ako bol schopný vykonávať 

takúto službu tak jednoducho, keď povedal: „...Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale 

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

Anjeli reagujú na Božie Slovo ( Žalm 103: 20). Pokiaľ pôsobíš v oblasti dokonalej Božej vôle, anjeli 

ti budú slúžiť; budú šťastní, že pracujú s tebou a pre teba. 

Vyznanie 

Pán poslal predo mnou svojich anjelov, aby mi slúžili! Keď robím vyhlásenia Slova, anjeli sú vysielaní, aby 

ustanovili slová mojich úst a zaistili, že slová, ktoré hovorím, sa nevrátili späť prázdne. Nikdy nie som sám, pretože 

nebeské vojská sú vždy som mnou! 

Rozšírené čítanie:   Žalm 34: 7;   Lukáš 1: 13 

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

2-ročný plán:   Lukáš 5:1-11;   5.Mojžišova 26 



29           Pastor Chris 

Zober svoje miesto v službe evanjelia 

 Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných 

očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte (Matúš 10: 7 - 8). 

Keď študuješ Bibliu zistíš, že Boh si nikdy nerobil absolútny nárok na všetku moc, ktorá mení 

ľudské životy. Nikdy nám napríklad nepovedal, že On sám ide získavať duše. Povedal nám, aby sme to 

robili my. Povedal nám, aby sme my uzdravovali chorých; nepovedal: „Poproste ma, aby som to urobil, 

alebo modlite sa, aby som to urobil“; nie! Dáva nám poznať, že je to naša zodpovednosť, ale my 

pôsobíme s Jeho autoritou. Aké úžasné požehnanie! 

Biblia hovorí: „Oni (učeníci) však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová 

znameniami, ktoré ich sprevádzali. Amen“ (Marek 16: 20). Toto sa deje aj dnes! Keď kážeme evanjelium, Pán 

potvrdzuje naše posolstvo. Dejú sa znamenia a zázraky! 

Buď smelý pre Krista. Horlivo káž evanjelium a keď to budeš robiť, Pán bude potvrdzovať svoje 

Slovo tým, že budú nasledovať znamenia. Máme niečo, čo máme dať svetu; je to evanjelium Ježiša Krista. 

Pripomeňme si znova, čo povedal Pán: uzdravujte chorých, očisťujte malomocných, krieste  mŕtvych, 

vyháňajte démonov; zadarmo ste dostali, zadarmo tiež dávajte (Matúš 10: 8). Dal nám oboje - moc 

a autoritu, aby sme konali mocné skutky v Jeho mene a efektívne zjavovali charakter Ducha v našom 

svete. 

Preto zaujmi svoje miesto v službe evanjelia. Smelo káž evanjelium. 

Modlitba 

Drahý Otec, radujem sa, že ma považuješ za verného, aby som bol služobníkom zmierenia a efektívne s 

Tebou spolupracoval pri evanjelizácii sveta, a tak ovplyvňoval životy mnohých s požehnaním evanjelia, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Ján 14: 12;   Marek 16: 18 

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

2-ročný plán:   Lukáš 5:12-26;   5.Mojžišova 27 



30           Pastor Chris 

On môže zmeniť svoju myseľ! 

 Potom Pán zmenil svoju myseľ ohľadom pohromy, ktorú zamýšľal spôsobiť svojmu ľudu (2. Mojžišova 

32: 14 anglický preklad). 

Biblia nám rozpráva v 2. Kráľov 20 príbeh o kráľovi Chizkijovi. Bol smrteľne chorý a Pán poslal 

proroka Izaiáša, aby mu povedal, že zomrie. Potom, ako si kráľ vypočul túto správu, obrátil svoju tvár ku 

stene, modlil sa a nahlas plakal. Pán povedal Izaiášovi a ten sa vrátil späť, aby povedal kráľovi, že Pán 

vypočul jeho modlitbu a pridal k jeho životu 15 rokov. Možno sa čuduješ: „Zmenil Boh svoju myseľ?“ 

Tento príbeh nehovorí o tom, že Boh sa rozhodol, že skráti Chizkijov život. Mal zomrieť na 

základe Božej spravodlivosti a zákonov, ktoré boli predtým dané. Urobil niektoré zlé kroky a Boh poslal 

proroka, aby mu povedal, že zomrie, pretože predpisy v Starom Zákone hovorili, že duša, ktorá hreší, 

zomrie (Ezechiel 18: 4). Avšak kráľ robil pokánie a zmenil svoje cesty, a tak bolo nespravodlivé pre Boha, 

aby pokračoval v tomto rozhodnutí, ktoré bolo založené na predchádzajúcich morálnych podmienkach. 

Takže Pán naozaj zmenil svoju myseľ. 

To neznamená, že On zmení svoje normy; ale protirečí to Jeho charakteru, aby pokračoval a 

potrestal človeka, ktorý urobil pokánie. Biblia hovorí, že každý, kto hreší, je odsúdený, ale cez spasenie 

Krista Ježiša je možné pokánie. 

Ak chceš v prípade tvojej situácie, aby Pán zmenil svoju myseľ, tak ty sa musíš zmeniť prvý. Ak 

zmeníš svoj postoj, svoj spôsob robenia vecí, potom by mohol Boh v súlade so svojím charakterom tiež 

zmeniť to, ako s tebou jedná. Biblia hovorí, že dáva viac milosti! Kráčaj v Jeho svetle a Jeho milosti a 

zistíš, že Božia priazeň sa môže rozhojňovať nepretržite v tvojom živote, keď chodíš s Ním a páčiš sa Mu. 

Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti, že dnes osvecuješ moje srdce zjaveniami Tvojho Slova. Som v súlade s Duchom, 

poznám a kráčam v tvojej dokonalej vôli pre mňa. Cez Tvojho Ducha chodím hodný Teba na Tvoje potešenie, 

prinášam ovocie v každom dobrom skutku a rastiem v poznaní Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Ámos 7: 1 – 6 

1-ročný plán:   Skutky 15.1-21;   Ester 1-4 

2-ročný plán:   Lukáš 5:27-39;   5.Mojžišova 28 


