
1           Pastor Chris 

     Buď plný radosti 

 Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou 

plnou slávy, (1.Peter 1:8). 

 Byť šťastným a plným radosti je osobné rozhodnutie a voľba, ktorú musíš urobiť. Démoni sa 

pripájajú k ľuďom, aby ich urobili nepokojnými, zmätenými, smutnými a depresívnymi. Akonáhle môže 

diabol knokautovať niekoho radosť, tak má toho človeka v pasci. Biblia hovorí: „...radosť z Hospodina je 

vašou silou“ (Nehemiáš 8:10). Radosť je v tvojom duchu; vždy ju roznecuj. 

 Jedným zo spôsobov, ako rozdúchať uhlíky radosti v tvojom duchu, je cez spoločenstvo 

s Duchom Svätým; Rimanom 14:17 hovorí: „Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj 

a radosť v Duchu Svätom.“ Keď si znovuzrodený, tak si sa narodil v Kristovi; v prostredí Ducha, kde je 

sláva, život, spravodlivosť, pokoj a radosť. Tí, ktorí pôsobia mimo tohto prostredia sú tí, ktorí čelia 

sklamaniam, nezdaru, nepokoju, depresii a neprekonateľným výzvam života! Ľahko sa znepokoja, 

zahorknú, nahnevajú sa a sú znechutení, pretože sa im zdá, že nič v ich živote nefunguje. Znechutení 

ľudia znechutia iných; nešťastní ľudia urobia nešťastnými iných; zranení ľudia zraňujú druhých. 

 Avšak keď si už raz prišiel do vzťahu s Bohom, tak sa daj do súladu cez Ducha Svätého s Jeho 

vôľou a zámerom pre tvoj život a tvoja radosť bude pretekať. Ľudia sa budú čudovať, ako je možné, že 

stále zostávaš v radosti uprostred výziev. 

 V Jánovi 15:11 Ježiš povedal: „Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť aby bola 

úplná.“ Pánova túžba je, aby Jeho radosť bola v tebe dvadsaťštyri hodín denne, bez ohľadu na okolnosti, 

ktorým čelíš. Dal ti radosť, ktorá je nezávislá od udalostí, ktoré sa dejú okolo teba; radosť, ktorá vyteká 

z tvojho ducha – radosť nevysloviteľná a plná slávy (1.Peter 1:8). 

 Odmietni nosiť smutný výraz, ako keby bola na tvojich pleciach ťarcha celého sveta. Ježiš zobral 

tvoje starosti a priniesol ti svoju radosť. Filipským 4:4 hovorí: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte 

sa!“ Toto nie je návrh, ale príkaz od Pána! Rozhodni sa, že tvojou povinnosťou je to, že budeš ďakovať 

a budeš vďačný vždy vo všetkom. 1.Tesalonickým 5:16 hovorí: „Stále sa radujte.“ Sláva Bohu naveky. 

Halleluja! 

      Vyznanie 

 Som dnes plný radosti a som posilnený Duchom Svätým! Žijem v Božej prítomnosti, kde je naveky plnosť 

radosti a hojnosť potešenia. Môj život je svedectvom Božej milosti a dobroty, vždy sa radujem v Pánovi! Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Filipským 4:6-7;   1.Timoteovi 6:17 

1-ročný plán:   Skutky 15:22-35;   Ester 5-7 

2-ročný plán:   Lukáš 6:1-11;   5.Mojžišova 29 



2           Pastor Chris 

    Ži podľa nebeských princípov 

 ... Ak Duchom žijeme, aj choďme podľa Ducha (Galatským 5:25). 

 Keďže sme znovuzrodení, žijeme súčasne v dvoch svetoch: v prirodzenom svete a duchovnom 

svete. Niektorí kresťania majú porozumenie o prirodzenom svete a o tom, ako fungujú jeho princípy, ale 

ešte nepochopili duchovný svet a jeho princípy. 

 Pán Ježiš vysvetlil, že hoci si v tomto prirodzenom svete, tak nie si z tohto sveta; keď si sa 

znovuzrodil, narodil si sa do Božej oblasti. Je to oblasť slávy; oblasť, ktorá je mimo času a priestoru. Je to 

oblasť zázračna. 

 Odkazujúc na túto duchovnú oblasť Ježiš prehlásil: „...ja som z hora...“ (Ján 8:23). Nezrušil tým 

slová ohľadom skutočnosti, že žije v dvoch svetoch. V Jánovi 3:13 povedal: „A nikto nevstúpil do neba, len 

Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka, ktorý je v nebi“ (Ján 3:13 angl. preklad). Hovoril tu o sebe samom. Ty by 

si predpokladal, že povie: „Syn človeka, ktorý bol v nebi,“ ale On to tak nepovedal. Povedal: „...ktorý je 

v nebi...,“ pretože žil v dvoch svetoch. 

 Tak ako sú činnosti, ktoré vykonávame v prirodzenom svete, existujú rovnako činnosti 

v duchovnom svete. V duchovnom svete žijeme Božím Slovom cez moc Ducha Svätého. Pozeráme očami 

ducha. My žijeme nebeskými princípmi; vo fyzickom svete vládneme princípmi nášho nebeského 

kráľovstva. 

 Odmietni sa znížiť na pozemskú úroveň života alebo uvažovania. Existuje život, ktorý by si mal 

žiť v duchovnej oblasti. Nech sa ti to stane zjavným a podľa toho potom aj ži! Budeš udivený Božou 

slávou, ktorá sa bude v tvojom živote prejavovať, keď budeš chodiť v duchu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že odhaľuješ môjmu duchu tajomstvá kráľovstva. Žijem Slovom a pôsobím 

mocou Ducha Svätého, preto si podrobujem môj svet. Ďakujem Ti, že je môj život riadený podľa Tvojej dokonalej 

vôle a Tvoja sláva je vo mne zjavovaná, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:6;   1.Ján 4:17 

1-ročný plán:   Skutky 15:36-16:15;   Ester 8-10 

2-ročný plán:   Lukáš 6:12-19;   5.Mojžišova 30 



3           Pastor Chris 

    Hovor Slovo ... hovor múdrosť! 

 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej 

zdarma dostali. Tieto veci aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. 

A tak duchovné posudzujeme duchovne (1.Korintským 2:12-13angl. preklad). 

 Časťou služby Ducha Svätého v tvojom živote je pomáhať ti v tom, aby si objavil svoje dedičstvo 

a zdedené práva v Kristovi Ježišovi. A potom, keď ti ich odhalí, očakáva od teba, že ich budeš hovoriť: 

„...Tieto veci aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch.“ Všimni si, 

že sa tu nehovorí: „o týchto veciach aj hovoríme“; ale hovorí sa tu (angl. preklad), že „tieto veci aj 

hovoríme“. Práve tak sa to hovorí v 1.Korintským 2:6: „My však hovoríme múdrosť...“; my nehovoríme 

o múdrosti; hovoríme múdrosť a tou múdrosťou je Božie Slovo. 

 Je veľa ľudí, ktorí „hovoria o“ múdrosti, ale nehovoria múdrosť;  môžu písať knihy o múdrosti, 

ale nehovoria múdrosť. Hovoriť múdrosť znamená hovoriť Slovo. Napríklad Slovo hovorí, že si 

účastníkom božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4); to je Božia múdrosť. Preto keď na základe tohto Písma 

prehlasuješ: „Som spojený s Božou prirodzenosťou; som účastníkom Jeho milosti, slávy a prejavujem 

Jeho spravodlivosť,“ hovoríš múdrosť. 

 Keď prehlasuješ: „Všetky moje potreby sú naplnené podľa Božieho bohatstva v sláve cez Ježiša 

Krista,“ navzdory inflácii, recesii a celosvetového ekonomického poklesu, hovoríš Božiu múdrosť. Keď 

hovoríš: „Mám v sebe Boží život; žijem v božskom zdraví dvadsaťštyri hodín denne,“ navzdory bolesti, 

ktorú možno cítiš, hovoríš múdrosť. 

 Ľudia sa ti môžu smiať alebo si robiť z teba posmech za to, že hovoríš Božiu múdrosť, ale vždy si 

pamätaj, že Božia múdrosť je v nesúlade so systémom sveta. Keď si zvykneš vždy hovoriť Božiu 

múdrosť, budeš mnohými nepochopený, obzvlášť tými, ktorí sú ovládaní zmyslami, ale nech ťa to 

neodradí. Prehlasuj to, čo ohľadom teba hovorí Slovo, bez ohľadu na situáciu. 

 Smelo prehlasuj svoju spravodlivosť, zdravie, nadvládu a jednotu s Pánom. Vždy hovor Božiu 

múdrosť a tvoj život bude oslavovať Boha. 

     Vyznanie 

 Dnes je v mojom srdci a v mojich ústach Božia múdrosť. Božie Slovo je ako oheň, ktorý horí v mojich 

kostiach. Keď hovorím, likvidujem pochybnosti; víťazím a panujem v živote milosťou cez spravodlivosť a je vidieť 

Božiu slávu, ktorá sa prejavuje cezo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 2:6-8;   Židom 13:5-6 

1-ročný plán:   Skutky 16:16-40;   Jób 1-2 

2-ročný plán:   Lukáš 6:20-30;   5.Mojžišova 31 



4           Pastor Chris 

     Počúvaj Ho v svojom duchu! 

 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel 

(1.Mojžišova 28:16). 

 Je to možné, aby bol Pán prítomný, hovoril k tebe a ty by si o tom nevedel? Áno! Stalo sa to 

Jákobovi; to, že bol v Božej prítomnosti si uvedomil po tom, ako mal sen, v ktorom videl Božieho anjela, 

ako zostupuje a vystupuje po rebríku. Potom povedal: „...Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom 

nevedel“ (1.Mojžišova 28:16). Toto sa stále deje aj dnes. 

 Niekedy hovoríme: „Pán je tu prítomný,“ a niektorí ľudia nevedia, o čom hovoríme; začnú sa 

pozerať dookola, či nie je niekde nejaký oblak, oheň alebo nejaké iné “viditeľné“ znamenie Jeho 

prítomnosti.  Nie! On sa neohlasuje vždy takýmto spôsobom. 

 Keď raz Eliáš potreboval počuť Boha, Biblia hovorí: „...hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a 

silný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo 

zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni 

zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa,... (1.Kráľov 19:11-13). 

 Eliáš očividne očakával, že Boh sa zjaví vo vetre, zemetrasení a ohni, ale nestalo sa tak. Namiesto 

toho sa prejavil tichým hlasom. Toto je príznačné pre Pána, ako nás vedie dnes cez svoje Slovo Duchom 

Svätým. Vedie nás zvnútra; v tvojom duchu. Tvoj duch svedčí spolu so Slovom, keď ťa Pán vedie a radí ti 

z tvojho vnútra. Príslovie 20:27 hovorí: „Duch človeka je sviecou Pánovou...“ To je miesto, kde prebýva Božie 

svetlo; odtiaľ ťa vedie; nevedie ťa zmyslami. 

 Nečakaj, že sa prejavia najskôr nejaké „pocity“ alebo nejaké iné fyzické prejavy. Nie! Jeho Slovo 

v tvojom duchu je všetko, čo potrebuješ. Počúvaj Jeho hlas v tebe pri svojich každodenných činnostiach. 

Počúvaj Ho vo svojom duchu, lebo On dáva svoje Slovo do tvojho ducha. 

      Modlitba 

 Som vždy citlivý na vedenie Tvojho Ducha, pretože som podriadený Slovu. Nech je požehnaný Pán, ktorý 

dáva múdrosť a radu do môjho ducha a svoje svetlo, ktorý žijem! Sláva Jeho menu naveky! 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 30:21;   Matúš 28:19-20 

1-ročný plán:   Skutky 17:1-15;   Jób 3-5 

2-ročný plán:   Lukáš 6:31-38;   5.Mojžišova 32 



5           Pastor Chris 

    Získavanie duší je povinnosť, nie voľba 

 Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi 

predne i Grékovi (Rimanom 1:16). 

Pre kresťana nie je kázanie evanjelia niečo, čo si môže vybrať, či bude robiť alebo nie; ty si 

povolaný na to, aby si získaval duše; je to tvoja hlavná zodpovednosť na zemi. 2. Korintským 5: 18 

hovorí, že Boh nás zmieril so sebou cez Ježiša Krista a dal nám službu zmierenia. Bola ti zverená služba 

evanjelia. Takže naplň svoju službu v evanjeliu. 

Všetko, čo človek potrebuje robiť, aby mal účasť na všetkom, čo pre neho Ježiš urobil 

dostupným, je veriť evanjeliu. Moc evanjelia funguje len pre tých, ktorí veria: „Lebo srdcom sa verí na 

spravodlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie" (Rimanom 10: 10). Ale potom hovorí Biblia v liste Rimanom 

10: 14: „…A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?" Titus 1: 3 nám hovorí, že Boh 

zjavil cez kázanie v príslušnom čase svoje Slovo a tento postup je daný aj nám ako prikázanie, ako 

nariadenie. Kázanie evanjelia je tvojou záväznou zodpovednosťou. 

Tvoje vydanie sa Pánovi sa musí odrážať v tvojom odovzdaní sa kázať evanjelium. Apoštol 

Pavol bol dôrazný vo svojom odovzdaní sa evanjeliu; v 1.Korintským 9: 16 povedal: „Lebo keď zvestujem 

evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som nezvestoval." Kázanie 

evanjelia nie je niečo, čo robíš, pretože je to vhodné; žiada sa to od teba; je to tvoja zodpovednosť v 

Kráľovstve, ktorá je na prvom mieste. Preto buď v tom verný: „Nech tak myslí o nás človek ako o 

služobníkoch Kristových a o správcoch tajomstiev Božích. Tu ostatne sa vyhľadáva u správcov, aby bol ktosi nájdený 

verný" (1.Korintským 4: 1 - 2). 

Vyznanie 

Drahý Otec, ďakujem Ti za evanjelium Krista, ktoré si mi zveril a cez ktoré som sa stal Tvojou 

spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Prehlasujem , že po celom svete dnes prekypujú svedectva o spasení, keď sa káže 

evanjelium a je s radosťou prijímané, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   2. Korintským 5: 18 - 19;   2. Korintským 3: 6;   Marek 16: 15 – 16 

1-ročný plán:   Skutky 17:16-34;   Jób 6-8 

2-ročný plán:   Lukáš 6:39-49;   5.Mojžišova 33 



6           Pastor Chris 

     Satan nie je ilúzia 

 A on im povedal: Videl som padnúť satana jako blesk z neba (Lukáš 10:18). 

Je smutné, že niektorí ľudia neveria, že existuje nepriateľ, ktorý sa volá satan, diabol. Niektorí 

ľudia nechcú dokonca o ňom ani hovoriť; hovoria: „Diabol neexistuje,“ a tým sa sami snažia 

presvedčovať a utvrdzovať sa vo svojom sebaklame. Ježiš nikdy nepopieral existenciu satana, hoci 

zdôrazňoval Jeho porážku a naše víťazstvo nad ním. Satan je skutočný; je to duchovná bytosť. Nie je 

nejaká ilúzia, ako niektorí veria; je to osobnosť; je to zlá osobnosť. Ako píše Biblia, bol to anjel, ale 

vypadol z milosti a stal sa diablom. 

Boh nestvoril diabla. On stvoril anjela, ktorý sa volal Lucifer, syn rannej zory. Ale kvôli pýche 

stratil svoju pozíciu, bol zvrhnutý a stal sa diablom. Takže satan existuje; Biblia hovorí, že sa pohybuje z 

miesta na miesto: „ A Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: Chodil som 

sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej" (Jób 1: 7). 

Hoci má svojich démonov, ktorí všade roznecujú zlobu, satan nie je v rovnakom čase všade; nie je 

všadeprítomný, ani všetko nevie. Aby sme mu čelili, tak Biblia hovorí, aby sme sa mu postavili na odpor, 

pevní vo viere (1.Peter 5: 8 - 9). Takto ho prinútime utiecť (Jakub 4: 7). Pokiaľ budeš konať vo viere, tak 

satan nemôže odporovať; si nadradený nad ním. 

Keď Ježiš porazil v pekle satana, bol si v Ňom; v Kristovi si porazil satana a jeho zástupy pekla. 

Teraz si posadený s Kristom v ponebeských oblastiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci a 

panstvá a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v tom, ktorý príde (Efezským 

1:21). Takže satan je pod tvojimi nohami. Hoci nie je ilúzia, nie je niekým, s kým by si mal zápasiť. 

Vyznanie 

Ďakujem Ti Otec, lebo viem, že diabol a jeho zástupy pekla boli porazené, paralyzované a zbavené moci. 

Bola mi daná autorita a v Kristovi som nadradený nad nimi! Takže kráčam v mojom víťazstve nad satanom, 

hriechom , chorobou, nemocou a smrťou! Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené čítanie:   Jakub 4: 7;   Efezským 6: 12 

1-ročný plán:   Skutky 18:1-23;   Jób 9-11 

2-ročný plán:   Lukáš 7:1-10;   5.Mojžišova 34 



7           Pastor Chris 

Buď pohostinný a a dobrosrdečný 

Nech láska k vašim spolubratom pretrváva (a) je upevňovaná praktizovaním (nenechávaj ju len tak). 

Nezabudni (alebo) nezanedbávaj(alebo) neodmietaj poskytovať pohostinnosť cudzím (v bratstve - buď priateľský, 

srdečný a dobrotivý, zdieľajúc pohodlie svojho domu a robiac svoju úlohu veľkoryso), lebo prostredníctvom toho 

niektorí pohostili anjelov bez toho, aby o tom vedeli (Židom 13:1-2 rozšírený angl. preklad). 

Byť pohostinným a dobrosrdečným je znakom toho, že je v tebe Božia prirodzenosť. Ježiš 

povedal: „A ako chcete, aby vám ľudia činili, tak aj vy im čiňte podobne“ (Lukáš 6: 31). Prívetivosť nie je v tom, 

čo robíme pre seba, ale čo robíme pre iných. Rozhodni sa, že preukážeš niekomu láskavosť, ktorú nemôže 

odmeniť nik iný, jedine Boh. 

Kresťanský život je život lásky, ktorú nám zadarmo daroval Boh. Táto láska spôsobuje, že 

rozmýšľaš o iných a prijímaš ich takých, akí sú, dokonca aj vtedy, ak to vyzerá, že si to nezaslúžia. Sme 

napomínaní k tomu, aby sme boli láskaví a dobrosrdeční k cudzincom. Niektorí ľudia nejednajú správne 

s cudzími ľuďmi. Akonáhle ťa nepoznajú, nestarajú sa o teba a ani by ti nechceli pomôcť. Ale Písmo nám 

hovorí, že by sme nemali zabúdať na to, aby sme si uctili cudzích ľudí, lebo tým niektorí nevedomky 

pohostili anjelov. 

Niekoľkokrát sa v Písme zjavili anjeli ako normálne ľudské bytosti, oblečení v normálnych 

šatách ako ľudia. Napr. Biblia hovorí o troch mužoch, ktorí sa zjavili Abrahámovi v 1. Mojžišovej 18: 2. 

Jeden z nich bol Pán, zatiaľ čo zvyšní dvaja boli anjeli. Keď dvaja anjeli prišli do Sodomy a Gomory, 

ľudia toho mesta ich videli ako obyčajných ľudí, pretože tak vyzerali. Tak isto v Novom Zákone čítame o 

zjaveniach anjelov v ľudskej podobe a dnes máme tiež také zjavenia. 

Anjeli majú autoritu, aby sa zjavili v oslávenej forme alebo skrytým spôsobom, keď vyzerajú ako 

ľudia. Preto musíš byť láskavý k cudzincom. Neváhaj pomôcť cudzincom a jednaj s nimi tak, ako by si to 

robil, keby si ich poznal; ale nerob to naivne. 

Modlitba 

Som plný lásky, pretože Božia láska je vyliata v mojom srdci cez Ducha Svätého. Som vždy poháňaný a 

inšpirovaný láskou; som pohostinný, dobrosrdečný a milosrdný. Každému prejavujem Kristovu lásku, lebo som 

vedený Božou múdrosťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Matúš 25: 34 - 35;   Židom 13: 2 – 3 

1-ročný plán:   Skutky 18:24-19:7;   Jób 12-14 

2-ročný plán:   Lukáš 7:11-17;   Józua 1-2 



8           Pastor Chris 

Hľaď na Ježiša 

„Hľadiac na Ježiša , pôvodcu a dokonávateľa našej viery..." (Židom 12: 2). 

Evanjelium je o tom, čo už Ježiš urobil pre teba a v tebe. Zomrel za teba zástupnou smrťou  a bol 

vzkriesený späť k životu na tvoje ospravedlnenie - bol si vyhlásený spravodlivým. Všetko, čo od teba 

teraz požaduje je to, aby si uprel svoj zrak na tieto skutočnosti v Jeho Slove; akceptuj to, čo urobil. 

Nepozeraj sa na seba; pozeraj na Neho; On je pôvodca a „zdokonaľovateľ“ tvojej viery. 

Ak sa spoliehaš na seba, mohol by si byť premožený všetkými tvojimi nedostatkami, ktoré 

vnímaš, ale v Ňom si bol urobený dokonalým. Kolosenským 2: 10 hovorí: „… ale vy ste úplní v Ňom …“ 

Bol si  zdokonalený v Ňom v momente, keď si sa znovuzrodil. Preto sa viď v Ňom: pozeraj na Neho, lebo 

On je tvojím životom, tvojou slávou, dokonalosťou, múdrosťou, autoritou, spravodlivosťou a silou! Keď 

prijmeš tieto zákonné skutočnosti, stanú sa životodarným základom v tvojom duchu. 

Keď boli Izraelci trápení jedovatými hadmi na púšti, mnohí z nich zomreli následkom uštipnutia 

hadom (4. Mojžišova 21:6), a tak Boh prikázal Mojžišovi, aby urobil medeného hada a vyložil ho na stĺp. 

Potom povedal: „Ak sa na neho pozrie ktokoľvek, kto je uštipnutý, bude žiť.“ Mojžiš to presne tak urobil 

a povedal ľuďom, že ktokoľvek, kto bol uštipnutý hadom, sa musí len pozrieť na medeného hada a keď 

tak urobí, bude žiť (4.Mojžišova 21:9). 

Takže had na stĺpe predstavoval symbolicky Krista visiaceho na kríži. Biblia hovorí: „A ako Mojžiš 

povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život“ (Ján 3:14-

15). On je stelesnené svetlo a život. Tak drž svoj pohľad na Ňom a nikdy nebudeš chodiť v tme alebo 

smrti. Odvráť sa od každého rozptýlenia k Nemu! Ak si bol odvrátený preč chorobou, chudobou, 

zlyhaním a pod., odvráť sa od toho všetkého k Ježišovi a viď svoju prosperitu, zdravie, víťazstvo 

a nadvládu. 

Grécke vyjadrenie spojenia „hľadiac na Ježiša“ v našom úvodnom verši v skutočnosti znamená 

„odvrátiac sa k Ježišovi“. To znamená odvráť oči od všetkého ostatného a upriam svoj pohľad na Neho; 

neotáčaj sa vpravo alebo vľavo. Viď samého seba len v svetle Jeho Slova. 

     Modlitba 

Drahý Otec, ďakujem Ti za víťaznú smrť Tvojho Syna Ježiša a Jeho slávne vzkriesenie, ktoré ma uviedlo do 

božského a slávneho života. Rozpoznávam a upriamujem svoj pohľad na dokonané Kristovo dielo; preto žijem 

nadprirodzený život slávy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 12:1-2;   Ján 3:16 

1-ročný plán:   Skutky 19:8-41;   Jób 15-18 

2-ročný plán:   Lukáš 7:18-35;   Józua 3-4 



9           Pastor Chris 

     Poznaj Písmo pre seba  

 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). 

 Apoštol Pavol písal Timoteovi niektoré veľmi inšpirujúce, ale poučné slová; mladému mužovi, 

ktorý bol od detstva vychovávaný v duchovných veciach: „a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu 

urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša“ (2.Timoteovi 3:15). 

 Všimni si pozoruhodnú myšlienku: Písma ťa môžu urobiť múdrym! Pavol toto zdôraznil 

mladému Timoteovi. Ak bolo Písmo schopné urobiť múdrym Timotea, tak je schopné urobiť 

múdrym každého, kto ho prijíma; dá ti múdrosť, ktorá je v zhode s Božím spasením, nebude to múdrosť 

tohto sveta. 

 Slovo „spasenie“, ktoré bolo uvedené pred chvíľou, zahrňuje všetko, čo Boh pre nás urobil 

a daroval nám v Kristovi Ježišovi. To zahŕňa uzdravenie, zdravie, úspech, spasenie od hriechu, všetko 

zahrňujúcu prosperitu; to znamená fyzickú, materiálnu, finančnú a mentálnu, život spravodlivosti 

a autority atď. Keď študuješ a učíš sa Božie Slovo, bude v tebe pôsobiť múdrosť, aby si jednal správne 

v životných záležitostiach a privlastňoval si tieto a iné výhody spasenia do svojho života. 

 Ak je Sväté Písmo schopné urobiť ťa múdrym a je užitočné na učenie, napomínanie 

a inštruovanie v spravodlivosti, nie je potom úžasné študovať ho? Takže študuj a poznaj pre seba Písmo. 

2.Timoteovi 2:15 hovorí: „Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť 

a správne podáva slovo pravdy.“ Študuj Slovo tak, že nad ním rozmýšľaš a Duch Svätý osvieti tvojho ducha 

úžasnými zjaveniami. 

 2.Timoteovi 3:16 hovorí: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a 

vychovávať v spravodlivosti.“ Prostredníctvom Písma získaš osobitnú cestu života; tvoj duch je kultivovaný 

v určitom smere; rozvinieš v sebe mentalitu spravodlivosti. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš Sväté Písmo, pretože je schopné urobiť ma múdrym na spasenie. Keď 

dnes usilovne študujem Slovo a meditujem nad ním, som upevnený a usmernený, aby som správne analyzoval, 

presne oddeľoval, správne jednal a pohotovo učil slovo pravdy, a tak ovplyvňoval a pôsobil Slovom na životy iných, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 17:11;   Marek 12:24;   2.Timoteovi 2:15 

1-ročný plán:   Skutky 20:1-16;   Jób 19-21 

2-ročný plán:   Lukáš 7:36-50;   Józua 5 



10           Pastor Chris 

     Nahradí stratený čas 

 „Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice... (Joel 2:25). 

 Ak si sa niekedy ocitol „nosom dolu“ alebo v nejakej nepríjemnej situácii, netráp sa ani si 

nemysli, že bezmocný. Nepovedz: „Toto je najhorší čas v mojom živote!“ V tebe žije Kristus a to je to, čo 

je podstatné. On vie obnoviť stratené roky, čas, majetok, zásoby, peniaze, energiu a pod. On nahradí 

stratený čas. Žiadny človek ani vláda ti nemôže dať späť to, čo si stratil, ale Boh to môže urobiť. On je 

Boh, ktorý „ oživuje mŕtvych“, to znamená, že dáva život mŕtvym. On vie priniesť späť všetko a ešte 

viac! 

 Vie obnoviť pokoj a prikázať, aby sa vrátil späť do tvojho života; nemusíš sa trápiť alebo byť 

zdesený. Marek 4:37-41 nám hovorí príbeh o tom, ako učeníci vyplávali, strhla sa veľká víchrica a vlny sa 

valili do lode, že sa už napĺňala. Boli naozaj v ťažkej situácii. Ale Ježiš bol vzadu v lodi a spal. Vyľakaní 

zúriacou búrkou a vzdúvajúcimi sa vlnami Ho učeníci zobudili a povedali: „Majstre nedbáš, že 

hynieme?“ 

 Ježiš vstal a povedal: „Pokoj, utíš sa,“ a nastalo utíšenie. Nezáležalo na tom, aká silná bola búrka; 

podstatné bolo to, že v lodi bol Pán. Rovnakým spôsobom je dnes Kristus v tebe a prostredníctvom 

svojho Ducha spôsobí, že pôjdeš životom víťazne a radostne. 

 Drž sa Slova; dokonca aj keď si myslíš, že čas nehrá v tvoj prospech, aby si isté veci uskutočnili, 

tak nestlač núdzové tlačidlo! Udržuj svoj pokoj; Boh, ktorý v tebe žije, je vlastníkom času. On vie obnoviť 

stratené roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty, sekundy a dokonca aj stratené okamihy. Môže ťa 

posunúť sto krokov dopredu, ďaleko pred tvojich súperov, ohováračov a nepriateľov. Halleluja! 

      Modlitba 

 Mocou Ducha Svätého postupujem ďaleko dopredu pred mojich súperov, ohováračov a nepriateľov. Som 

vedený Duchom Svätým, ktorý spôsobuje, že je môj život krásny a robí ma svedectvom o Božej spravodlivosti 

a pokoji, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jób 42:10;   Žalm 126:1-3 

1-ročný plán:   Skutky 20:17-38;   Jób 22-24 

2-ročný plán:   Lukáš 8:1-10;   Józua 6 



11           Pastor Chris 

    Uctievanie Božích služobníkov 

 Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú 

vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! (1.Tesalonickým 5:12-13). 

 V Božom Slove pre nás existujú pravdy, ktoré máme objaviť a aplikovať vo svojich osobných 

životoch; inak nebudeme chodiť v požehnaniach, ktoré prinášajú. Jedným z nich je to, aby sme si uctili 

tých, ktorých dal Boh nad teba a ktorí sú zodpovední za tvoj duchovný rast. 

 Ale niektorí ľudia sa urazia, pretože nerozumejú dobre Písmu, keď v Božej múdrosti robíme isté 

veci, aby sme si uctili Božích služobníkov. Napríklad keď Boží muž vstupuje do miestnosti a ľudia 

povstanú, aby mu prejavili úctu a časť, tak z niektorých ľudí „vyletí“: „Prečo by sme sa mali všetci 

postaviť; čo je on Ježiš?“ Nie, on nie je Ježiš, ale reprezentuje Ho. 

 Pochop, že dôvod toho, že prejavujeme úctu Božiemu služobníkovi, je v jeho slovách, jeho 

posolstve a požehnaniu, ktoré ti dáva, aby s tebou zostalo. Niet divu, že Ježiš povedal v Matúšovi 10:40-

41: „Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, pretože je 

prorok, vezme odmenu proroka; kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého.“ 

Takže buď múdry v tom, aby si vedel, že keď si uctíš Božieho muža, nerobíš to pre človeka, ale pre Pána. 

 Ak ľudia sveta vstávajú, aby vzdali úctu, keď prichádza prezident, ktorého si zvolili, prečo sa 

potom niekto sťažuje, keď sa podobná pocta preukazuje človeku poslaného Bohom? Toto znamená 

nevedomky odmietať Pána. Božiemu mužovi podobne ako prezidentovi nejakej krajiny bolo dané 

poverenie, aby posilňoval, inšpiroval a vzdelával Boží ľud v slove, a preto si zasluhuje väčšiu úctu. 

1.Timoteovi 5:17 hovorí: „Starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a 

vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti.“ 

 1.Ján 5:1 hovorí: „Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha; a každý, kto miluje rodiča, miluje 

aj toho, kto sa z neho narodil.“ Ak miluješ Ježiša, budeš milovať aj tých, ktorých posiela. Nepridávaj sa 

k posmievačom, aby si ohováral alebo sa pohoršoval na tých, ktorých poslal Boh, aby ťa požehnávali 

a vychovávali v Slove. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ podstatu toho, prečo si mám ctiť tých, ktorých si ustanovil, aby 

ma duchovne živili. Prejavujem svoju lásku a úctu k Tebe tým, keď si ich ctím a nasledujem ich božské rady. A tak 

na mne spočíva Tvoje požehnanie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 13:7;   1.Korintským 15:33 

1-ročný plán:   Skutky 21:1-16;   Jób 25-28 

2-ročný plán:   Lukáš 8:11-18;   Józua 7 



12           Pastor Chris 

    Božia moc a Božia sláva 

 Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských 

mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval (Lukáš 5:17). 

 Často je Božia moc v Písme zamieňaná s Božou prítomnosťou a Božou slávou, ale to neznamená 

presne to isté. Napríklad keď Pán žiadal od Mojžiša, aby hovoril ku skale, tak Boh chcel, aby sa prejavila 

Jeho sláva. Avšak Mojžiš radšej udrel do skaly, prejavila sa Božia moc, ale nebola do Božia sláva a Boh 

pokarhal Mojžiša. Povedal mu: „Mojžiš, neoslávil si ma pred ľuďmi“ (4.Mojžišova 20:11-12). 

 Hoci sa prejavila Božia moc a  zo skaly vytryskla voda, keď do nej Mojžiš udrel, nebola tam Božia 

sláva; pretože Mojžiš konal v neposlušnosti. Boh chce vždy od nás, aby sme zjavovali Jeho moc a slávu. 

Sláva je väčšia než moc, pretože sláva neobsahuje len Božiu moc, ale aj Božiu milosť a spravodlivosť. 

Božia sláva je v skutočnosti výraz, ktorý zahŕňa všetku Jeho nádheru, veľkoleposť a  spravodlivosť. Božia 

spravodlivosť je Božia sláva; On zjavuje svoju spravodlivosť vo svojej sláve. 

 Preto pre tých, ktorí sa čudujú: „Je to možné, aby sa zjavila Božia moc a nezjavila sa Božia 

prítomnosť alebo sláva?“ Odpoveď je „áno“, pretože Jeho moc je daná nám. V 1.Korintským 9:18 hovoril 

apoštol Pavol, že nechce v evanjeliu zneužívať svoju moc. Odkazuje tu na svoju autoritu v evanjeliu, 

ktoré bolo podporené Božou mocou: „Akú odmenu mám teda? Že keď kážem evanjelium, predkladám ho 

bezplatne, aby som nevyužil svoje právo pri evanjeliu.“ Ak je teda pre niekoho možné, aby zneužil Božiu moc, 

tak nikdy nemôžeš zneužiť Božiu slávu. V tom je rozdiel. A Boh vždy chce, aby sme chodili v Jeho sláve. 

 Je to podobné ako chodiť v Božej milosti a nechodiť nevyhnutne v Božej spravodlivosti. Niekto 

môže chodiť a mať účasť na Jeho milosti a robiť zlé veci, ale Boh sa z toho neteší. Pokarhá takého človeka 

a očakáva, že urobí pokánie. Aby si chodil v Božej moci a v Jeho sláve, musíš rovnako chodiť v Jeho 

milosti a v Jeho spravodlivosti; to všetko ide spolu. 

     Modlitba 

 Požehnaný Otec, ďakujem Ti za Tvoju slávu v mojom živote a za moc Ducha Svätého, ktorý pôsobí vo mne 

a cezo mňa! Keď chodím v Tvojej milosti a spravodlivosti, zažívam dnes i vždy v narastajúcej miere Tvoju slávu, 

v mene Ježiš, Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 63:1-2;   Izaiáš 60:1 

1-ročný plán:   Skutky 21:17-36;   Jób 29-31 

2-ročný plán:   Lukáš 8:19-25;   Józua 8 



13           Pastor Chris 

    Neprekonateľný, najvyšší záchranca 

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

výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase (1.Timoteovi 2:5-6). 

 Slovo „Kristus“ je slovenská forma gréckeho slova „Christos“ a hebrejského slova „Mesiáš“. 

Slovo „Mesiáš“ znamená „Boh-človek záchranca, vysloboditeľ“. Židia zistili z proroctiev Mojžiša a iných 

prorokov, že Mesiáš príde a že On bude tým vysloboditeľom a prinesie definitívne vyslobodenie. 

Záverečné, definitívne vyslobodenie je vyslobodenie od zlého a od všetkého, čo je ľudské. A toto mohol 

urobiť len najväčší vysloboditeľ – Mesiáš. 

 Keď sa v záhrade Eden človek dopustil velezrady a stratil svoje práva voči svetu, padol, a preto 

všetko, čo bolo ľudské, sa stalo porušeným a potrebovalo vyslobodenie. Niet divu, že prorok Jeremiáš 

volal: „Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?“ (Jeremiáš 17:9). Takže Židia to vedeli 

a očakávali „Toho Jediného“, ktorý ich vyslobodí zo všetkého zlého a od všetkého, čo je ľudské. 

 Očakávali príchod toho „Boha-človeka“, záchrancu, ktorý sa tiež volá „Pomazaný“. Poznali Božie 

pomazanie; vedeli, že Mojžiš, kňazi, proroci, Dávid – Izraelský kráľ a Saul – jeho predchodca boli 

pomazaní. Takže nehovorili len o pomazanom kráľovi alebo prorokovi; hovorili o definitívnom, 

najvyššom osloboditeľovi. 

 Volali Ho Boh-človek, pretože všetko dobré, čo sa týka Boha, všetky Jeho kvality a charakter, 

bude v tom človeku. A týmto definitívnym, najvyšším vysloboditeľom je Ježiš Kristus. On je zosobnením 

Božieho charakteru, sily, moci a slávy. Halleluja! 

      Modlitba 

 Drahý Pán Ježiš, viem, že si svojou smrťou na kríži vyslobodil človeka z moci a autority nepriateľa a teraz 

Tvojím slávnym vzkriesením sme boli uvedení do božského života slávy, víťazstva a prosperity. Teraz sa teším 

z Tvojho pomazania, milosti, milosrdenstva a lásky, ktorými žijem nadprirodzený život. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:14 – 16;   Izaiáš 53:3 

1-ročný plán:   Skutky 21:37-22:21;   Jób 32-35 

2-ročný plán:   Lukáš 8:26-39;   Józua 9 
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     Jeho sláva v tvojom duchu 

 A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj 

oslávil (Rimanom 8:30). 

 Božia sláva je niečo oveľa viac, ako len byť zahalený  oblakom, dokonca aj keď to bola skúsenosť 

v Starom Zákone. Ezechiel 10:4 hovorí: „Sláva Hospodinova sa vzniesla sponad cherubov na prah chrámu, 

chrám sa naplnil oblakom a nádvorie bolo plné žiary slávy Hospodinovej.“ Keď Šalamún dokončil chrám: 

„...kňazi pre oblak nemohli nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom“ (2.Kronická 5:14). Bolo 

to úžasné, ale existuje vyššia úroveň slávy! 

 Keď hovoríme o Božej sláve, tak to, o čom mnohí rozmýšľajú a čo je hlavným zdrojom ich 

záujmu, je nejaký fyzický oblak nad ich hlavami alebo v budove. Pochop skutočný Boží cieľ: to, čo Boh 

naozaj chce, je „sláva v tebe“. Nevyber si „menšie“ dobro a nezahoď „najväčšie“. „Sláva v budove“ bola 

tieňom toho, čo malo prísť. To najlepšie nie je sláva v miestnosti, aj keď niektorí budú mať viac viery, keď 

uvidia niečo fyzické.  To znamená zostávať na nižších úrovniach, alebo vo fáze detstva. 

 To, čo máme v kresťanstve, je jednota nášho ducha s Božím Duchom. Nemusíš vyhľadávať slávu 

mimo teba; je v tvojom duchu. Čítajme krásne poddanie sa apoštola Pavla v liste Kolosenským 1:26-27: 

„...tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je 

bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy.“ 

 Vedel si, že Božie Kráľovstvo je v tvojom srdci? Dokonalá Božia sláva nikdy nemôže byť 

obsiahnutá v miestnosti, alebo sa nachádzať mimo. Dokonalá Božia sláva nie je niečo, čo môžu zazrieť 

tvoje fyzické oči. Dokonalá Božia sláva je v tvojom duchu. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, lebo Kristus vo mne je slávny život. Zjavujem môjmu okoliu dokonalú Božiu 

vôľu; moc, krásu a dokonalosť Boha, ktoré boli vložené do môjho ducha. Keď dôkladne meditujem o Slove, Božia 

sláva vyžaruje z môjho ducha, a tak sú prejavované svetu predivné skutky a Božia dokonalosť, aby ich videl, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 17:22;   Kolosenským 1:26-27 

1-ročný plán:   Skutky 22:22-23:11;   Jób 36-39 

2-ročný plán:   Lukáš 8:40-56;   Józua 10 



15           Pastor Chris 

Odmena proroka 

 „Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý ma poslal. Kto prijíma proroka, 

pretože je prorok, vezme odmenu proroka; kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu 

spravodlivého“ (Matúš 10:40-41). 

 Keď oslovíš Božieho muža, ktorého meno je napríklad „Ján“, tak pastierske pomazanie, ktoré je 

v jeho živote, pracuje aj pre teba, lebo si rozpoznal to pomazanie a ako také si ho uchopil. Keď sa ťa 

dotkne, tak to však nebude „Jánov“ dotyk, ale bude to dotyk Boží, ktorý zmení tvoj život a prinesie 

obrovské pomazanie do tvojho života.  

 Ak si napríklad pastorom ty a tvoje zhromaždenie ťa volá tvojím krstným menom a rozprávajú 

sa s tebou bez vedomia toho, aké je na tebe pomazanie, tak aj keď budeš mať pre nich Slovo Božie, tak 

nebudú mať z toho úžitok, pretože je veľký rozdiel medzi „Bratom Jánom“ a „Pastorom Jánom“. Všimni 

si, čo Ježiš povedal v Matúšovi 10:41 : „Kto prijíma proroka, pretože je prorok (v mene proroka), vezme odmenu 

proroka...“ A čo je to odmena proroka?  

 Ak prorok hovorí slová požehnania do tvojho života, tak odmenou je, že tieto slová sa stanú 

a výsledkom toho je, že si požehnaný. Ak ti Boží muž povie: „Boh ti žehnaj“, tak si skutočne požehnaný. 

Avšak nestane sa to len preto, že je Božím mužom. Stane sa to preto, že ty si ho prijal ako Božieho muža.  

 V Markovi 6 nám Biblia ukazuje, ako Ježiš šiel do svojho domova a tam Ho neprijali. A aký bol 

výsledok? Jeho požehnanie sa k ním nedostalo. Biblia hovorí, že tam nemohol učiniť nijaký mocný 

skutok, nie preto, že by Jeho moc zlyhala, ale preto, že ho neprijali ako proroka. Oni Ním pohrdli, keď 

povedali. „Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu 

medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom“ (Marek 6:3) 

 Nerob to takto. Ver a prijímaj Slovo od toho, koho Boh ustanovil nad tebou. 2.Kronická 20:20 

hovorí: „Verte v Hospodina, svojho Boha, a obstojíte! Verte Jeho prorokom a bude sa vám dariť!“  

     Modlitba 

 Drahý Otec, poddávam sa Ti a som vyučený, inšpirovaný a posilnený pod službu Tvojho Slova. Ďakujem, 

že dávaš cirkvi dary služobnosti, aby boli svätí zdokonaľovaní pre službu. Preto idem z jednej úrovne slávy na 

vyššiu, požehnaný službou Ducha na moje zdokonalenie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:10-12;   Marek 6:4-5 

1-ročný plán:   Skutky 23:12-35;   Jób 40-42 

2-ročný plán:   Lukáš 9:1-9;   Józua 11 



16           Pastor Chris 

Svetlo udáva smer 

 „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ (Žalm 119:105). 

 Žalmista používa v tomto verši slová ako „nohy“ a „chodník“, aby vyjadril určité kľúčové  body. 

Božie Slovo je sviecou tvojím nohám keď kráčaš, alebo určuje smer v tomto svete. Po druhé, hovorí 

o chodníku, po ktorom ideš. Slovo je svetlo, ktoré ti udáva smer a udržiava tvoj chodník osvetlený, takže 

nie si v neistote ohľadom toho, kadiaľ kráčaš.  

 Svetlo popisuje, ukazuje cestu a odkrýva, čo existuje. Smutné je, že sú ľudia, ktorí beznádejne 

tápajú v temnote, idúc bezúčelne bez zamerania. Iní sedia naprázdno na chodníku života dúfajúc, že čo 

má byť, tak to bude; nádejajú sa na nejaké „šťastie“ vo svojich financiách, obchode, vzťahoch atď. To 

však nie je to, čo chce pre teba Boh. Tvoja životná cesta by mala byť jasná cesta progresu, víťazstva 

a úspechu skrze Slovo.  

 Ježiš hovorí : „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života... 

(Ján 8:12). Naplň si srdce Slovom a dovoľ mu, nech je svetlom, skrze ktoré nájdeš tvoju cestu v živote. 

Urob ho svojím kompasom, ktorý ťa bude navigovať cez búrky v živote. Božie Slovo má schopnosť 

priniesť svetlo do tvojho ducha a dovolí ti preniknúť do reality: „Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí 

rozumnými.“ (Žalm 119:130).  

 Nestačí sa len učiť Slovo naspamäť, musíš zaistiť prístup do tvojho ducha. Keď sa to stane, tak 

prijmeš svetlo a jas, uvidíš veci takým spôsobom, ako ich vidí Boh. Jeho Slovo je to pravé svetlo (Ján 1:9), 

ktoré ti odhaľuje tvoje slávne dedičstvo v Kristovi a vedie ťa, aby si do neho vošiel a naplnil tak svoj osud 

v Ňom. Tak nechaj Slovo, aby bolo svetlom, ktoré spôsobí, že uvidíš všetko. Dovoľ mu, nech ťa vedie vo 

všetkých tvojich záležitostiach - v tvojich vzťahoch, službe, vzdelaní, obchode, financiách atď. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, radujem sa z Tvojho Slova, ktoré ma vedie a udržiava ma na ceste sily, úspechu a slávy 

v živote. Môj duch je zaplavený Tvojím svetlom a osvetľuje môj chodník, aby som poznal a kráčal v Tvojej perfektnej 

vôli vždy. V mene Ježiš. Amen! 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:5;   Filipským 2:15 

1-ročný plán:   Skutky 24;   Žalm 1-6 

2-ročný plán:   Lukáš 9:10-17;   Józua 12 



17           Pastor Chris 

Neustále postupuj vpred 

 „Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o 

to, čo je predo mnou“ (Filipským 3:13). 

 Niektorí ľudia sú tak zvyknutí na určitý spôsob a pohodlie života a na určitý status quo, že ani 

nevidia nič lepšie; vôbec ich nezaujímajú nové myšlienky a možnosti; nebuď aj ty takýto. Neustále 

postupuj vpred! Biblia nám hovorí o mužovi menom Izák, ktorý stále išiel vpred: „Tak sa tento muž 

vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol“ (Genezis 26:13). Toto je Božou túžbou pre 

všetku Jeho deti, život v nekončiacom raste a úspechu.  

 Biblia nám hovorí, že cesta spravodlivých je ako jasné svetlo a svieti jasnejšie a jasnejšie až 

k úplnému dňu (Príslovie 4:18). Boh očakáva, že budeš čoraz viac plodný a produktívny v každom 

svojom úsilí, je to tvojim dedičstvom, keďže si znovuzrodený. Tvoja cesta životom je cestou neustáleho 

rastu, trvalej prosperity a nekončiaceho úspechu. 

 V tvojej kresťanskej  službe, v podnikaní, vo vzdelávaní, financiách atď., na akej si práve úrovni 

a ako veľký rast chceš dosiahnuť? Nezáleží na tom, ako práve prosperuješ, ako si úspešný, silný 

a vplyvný práve teraz, stále môžeš byť niekým väčším a dokázať toho viac. Neodpočívaj „na vavrínoch“, 

trúfni si na viac. Zväčši svoju „nespokojnosť“ s tým, na akej si teraz úrovni a Boh ti otvorí oči na nové 

možnosti. To neznamená, že budeš mať až nadmerné ambície, ale budeš inšpirovaný  snívať o väčšom 

úspechu a sláve, ktoré ležia pred tebou. 

 Odmietni mať malé sny. Pre niekoho bolo snom mať vlastný dom a auto. V tej chvíli, ako 

postavili nový dom a kúpili si auto, tak zaspali mysliac si, že dosiahli všetko. Neuvažuj takto, neustále sa 

posúvaj vpred. Vždy sa pýtaj sám seba: „Čo bude ďalšia veľká vec, čo môžem urobiť pre Pána a svoje 

okolie?“ Neustále rozmýšľaj o postupovaní vpred!  

     Vyznanie  

 Neustále rastiem a idem dopredu skrze Ducha Svätého! Moja cesta je ako jasné svetlo, ktoré žiari stále viac 

a viac k dokonalému dňu! Každý krok, ktorý urobím, je krokom úspechu, rastu, prosperity a veľkosti! Halleluja!   

Rozšírené štúdium:   5.Mojžišova 1:6;   1.Mojžišova 26:12-13 

1-ročný plán:   Skutky 25:1-12;   Žalm 7-10 

2-ročný plán:   Lukáš 9:18-27;   Józua 13 
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Osvoj si stratégiu chvály 

 „Pri siedmom raze zatrúbili kňazi na trúbach; a Józua povedal ľudu: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin 

vydal vám mesto!“ (Jozue 6:16). 

 V dnešnom slove si všimnime, akú stratégiu dal Duch deťom Izraela, aby obsadili Jericho. Tá 

stratégia bola veľmi špecifická. Bol čas, keď víťazná stratégia bola taká, že Mojžišove ruky boli 

zdvihnuté, aby Izraelci porazili Amaléka. Ale toto bolo iné. Boh im prikázal chodiť okolo mesta šesť dní, 

raz za deň.  

 Siedmy deň však chodili okolo mesta sedemkrát a na siedmy raz mali kričať a múry Jericha 

padnú dole (Józua 6:5). To bola stratégia! Niekedy nastane obdobie, keď všetko, čo Boh od teba chce, je 

to, aby si Ho chválil. V takomto čase neočakáva, že začneš zväzovať a vyháňať démonov; a predsa, keď 

Ho chváliš, tak armády temnoty utečú! Okolnosti sa usporiadajú podľa Božieho plánu pre tvoj život!  

 Biblia hovorí: „V ich hrdlách bude velebenie Boha a v ich rukách dvojsečný meč“ (Žalm 149:6).  Predstav 

si apoštola Pavla a Sílasa vo väzení. To bola zúfalá situácia. Avšak o polnoci, v tej najtemnejšej nočnej 

hodine, v čase, keď bolesť a realita ich uväznenia bola takmer neznesiteľná, tak namiesto toho, aby boli 

nahnevaní, že Boh ich opustil, tak si prisvojili stratégiu chvály. Biblia nám hovorí, že spievali Bohu 

chvály, až im boli nadprirodzene otvorené dvere väzenia. Nastalo zemetrasenie, ktoré otriaslo väzením 

v základoch. Trhnutím sa otvorili naširoko dvere a obaja muži vyšli von (Skutky 16:23-26).   

 Kde sa vo svojom živote práve nachádzaš? Akej neprekonateľnej situáciu čelíš? Nevzdávaj sa. 

Nenazývaj to stratou času. Necíť sa osamelo a porazený. Osvoj si stratégiu chvály. Hojne chvál Boha zo 

svojho duchu, nie v očakávaní víťazstva, ale vo víťazstve. Chváľ Ho, poznávaj, že On vždy spôsobuje, 

aby sme triumfovali v Kristovi a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste 

(2.Korintským2:14).  Chvála buď Bohu!  

     Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem za stratégiu, ktorú  mi Tvoj Duch dnes  zjavil v Slove. Budem stále chváliť Tvoje 

meno, budem Ťa neustále chváliť svojimi ústami, hlásať Tvoju veľkosť po celej zemi a budem oznamovať Tvoje divy 

všetkým generáciám, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2 Kronická 20:21-22;   Žalm 89:15 

1-ročný plán:   Skutky 25:13-26:1;   Žalm 11-16 

2-ročný plán:   Lukáš 9:28-36;   Józua 14 



19           Pastor Chris 

Božie Slovo je odpoveď 

 „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, 

najprv Židovi, a aj Grékovi“(Rímskym1:16). 

 Mnohí to nevedia, ale aj  kresťan sa môže otvoriť diablovi. Je mnoho spôsobov, ako sa to môže 

stať. Jeden zo spôsobov je, že kresťan uverí klamstvu. Keď veríš pravde, vchádza do teba Boží Duch. Tak 

isto môže satan vojsť do človeka a začne manipulovať jeho život, ak človek uverí satanovej lži. Preto by si 

nikdy nemal prijať satanove názory na čokoľvek; posudzuj všetko, čo počuješ, Slovom Božím.  

 Taktiež démoni môžu vojsť do  života niekoho skrze strach, lebo strach plodí strach; priťahuješ 

to, čo je v tebe a okolo teba. Ak sa bojíš, tak priťahuješ strach. Strach privádza do života človeka 

démonov. Strach je v podstate viera v satanovu schopnosť, je to viera v schopnosť všetkého, čo je 

negatívne, že ťa to porazí. To je dôvod, prečo by si nikdy nemal vpustiť strach do svojho srdca, 

a z rovnakého dôvodu by si to nemal dovoliť ani nevere, horkosti a hnevu. Toto sú všetko nástroje 

nepriateľa, ktoré otvárajú dvere satanovi, aby mohol plieniť ľudské životy.  

 Čo ak kresťan už nevedomky dovolil satanovi, aby vošiel do jeho života skrze niektorý z vyššie 

menovaných prístupov? Existuje cesta von. Vtedy by mala prísť na scénu moc Božieho Slova. Ak by ten 

človek čítal a meditoval nad Božím Slovom, tak by dokonca ani nemusel žiadať o modlitbu. Tak ako tí 

démoni vošli, tak tiež odídu bez nejakého oznámenia. To je moc Božieho Slova. Božie Slovo je svetlo 

a keď svetlo vojde, temnota musí odísť.  

 Rovnaký liek je aj na strach. Keď prijmeš Božie Slovo, vojde viera a strach je zničený. A ako odíde 

strach, odíde aj duch strachu. Božie Slovo je odpoveďou. To je to, čo potrebuješ pre slávny, výnimočný 

a víťazný život. Božie Slovo je najdôležitejšou vecou v tvojom živote.  

     Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem za moc Tvojho Slova a za jeho schopnosť zmeniť, očistiť, posilniť ma a vybudovať 

moju vieru, aby bola silná! Nedávam žiadne miesto  pochybnostiam a nevere, ale verím a prijímam vždy Tvoju 

pravdu. Moje srdce je neustále očisťované a osvietené Tvojim Slovom a satan nemá miesto vo mne. V mene Ježiš. 

Amen.  

Rozšírené štúdium:   Židom 10:22;   Efezským 4:31 

1-ročný plán:   Skutky 26:2-18;   Žalm 17-18 

2-ročný plán:   Lukáš 9:37-48;   Józua 15 
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    Sme nadradení nad satanom a démonmi 

 „A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov...“ (Marek 16:17). 

 Božie Slovo nám dáva vedieť, že satan má vo svojom kráľovstve určité usporiadanie; démoni 

majú rozličnú hierarchiu. Ale dôležité je porozumieť tomu, že my nie sme v rovnakej triede alebo úrovni 

ako satan a jeho démoni, bez ohľadu na to, ako vysoko sú. Sme posadení spolu s Kristom v ponebeských 

oblastiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvá a nad každé meno, ktoré je menované 

nielen v tomto svete, ale aj v tom, ktorý príde. Sme nadradení Satanovi a silám temnoty. 

 Preto pri jednaní s démonmi vôbec nebojujeme; nehádame sa s démonmi, keď ich vyháňame von; 

dávame príkazy. Keď povieš diablovi, aby vyšiel von, je povinný dbať na tvoj hlas, pretože ho oslovuješ 

v mene Ježiš. Ježiš použil najsilnejšie slovo vhodné na to, aby opísal, ako by sme mali zaobchádzať 

s démonmi. Povedal: „Vyháňajte diablov!“ To znamená „vyhodiť“, „vyraziť“, „sotiť“ alebo „vytrhnúť“ 

ich von! 

 To vytvára obraz, ako chmatnúť niečo také ako škriatok alebo malú opicu za krk a vehementne ju 

vyraziť von cez okno alebo najbližší východ. Toto je to, čo povedal Ježiš, aby sme v Jeho mene robili 

s démonmi; žiadne vyjednávania! Vyžeň ich a zbav sa ich svojimi slovami. Pán nám dal autoritu na to, 

aby sme to robili a nedal nám žiadne obmedzenia! Nepovedal: „Ak sú démoni veľmi blízko teba, môžeš 

ich vyhnať von, ale ak sú ďaleko, bude to ťažké“. Nie je to tak! Nezáleží na tom, kde sú; akonáhle 

dokážeš rozpoznať, že satan a jeho démoni sú zodpovední za danú situáciu, môžeš vydať príkaz z južnej 

Afriky a oni ťa budú počuť aj v Austrálii a budú preč! 

 Je nám dané meno, ktoré je nad každé meno – meno Ježiš. Biblia hovorí: „...v mene Ježiša sklonilo 

každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských“ (Filipským 2:10). Takže nezáleží na tom, ako 

vysoko sú démoni v satanovej hierarchii; keď hovoríš v mene Ježiš, musia počúvnuť (poslúchnuť, 

podrobiť sa)! Povedz Slovo a kdekoľvek sú, v hrôze utečú! 

     Modlitba 

 Ďakujem Ti Otče za víťazstvo, ktoré mám v Kristovi Ježišovi. Mám plnú moc používať meno Ježiš nad 

satanom a zástupmi pekla a vládnuť nad okolnosťami. Môj život je nekonečným prúdom zázrakov, pretože žijem 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 2:10;   Matúš 10:8 

1-ročný plán:   Skutky 26:19-32;   Žalm 19-20 

2-ročný plán:   Lukáš 9:49-62;   Józua 16-17 
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     Je to založené na tom, kto si! 

 „ Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, toto už osemnásť rokov, nemala 

byť vyprostená z toho puta v sobotný deň?“ (Lukáš 13:16). 

 Naša autorita a nadradenosť nad satanom a zástupmi temnosti sú založené na tom, kto sme: sme 

Abrahámovo semeno; sme spoluúčastníkmi Božieho druhu (2. Petra 1:4). Nepoužívame proti diablovi 

našu vlastnú autoritu, ale používame autoritu, ktorá nám bola daná prostredníctvom Ježiša Krista! 

Okrem toho nepovedal, že ak máte vieru, môžete vyháňať démonov; nezaložil to na nejakej podmienke, 

ale na tom, kto si - nové stvorenie v Kristovi. 

 V skutočnosti keď ako kresťan zistíš, že za danú situáciu sú zodpovední démoni, mal by si 

pochopiť, že to robí problém ľahšie riešiteľným, pretože démoni rozumejú autorite. Niekedy vyháňam 

démonov pokynom ruky alebo hlavy cez jednoduché „prestaň“ a oni nemôžu zostať. Dostali signál. 

Niektorí ľudia si myslia, že je ťažké vyhnať démonov; ale nie je to tak. Je to také jednoduché, ako 

rozpoznať, kto si v Kristovi a precvičovať svoju autoritu v Jeho mene. 

 Spomeň si, ako Ježiš slúžil žene, ktorá mala ducha nemoci a bola zohnutá; nemohla sa sama 

narovnať; a v tomto stave bola osemnásť rokov (Lukáš 13:11). Keď ju Ježiš uvidel, povedal: „Žena, si 

zbavená svojej choroby.“ Potom na ňu položil ruky, okamžite bola uzdravená a oslavovala Boha (Lukáš 

13:12-13). 

 Potom Pán urobil v šestnástom verši vážne vyhlásenie, ktoré čítame v našom úvodnom verši 

a dal nám vedieť, že semeno Abrahámovo by nemalo byť zviazané satanom; ba čo viac - semeno 

Abrahámovo má moc uvoľniť tých, ktorí sú Satanom poviazaní. 

 Dokonca aj keď by si sa cítil ospalý alebo unavený a bol by tam niekde démon, ktorý by nikde 

„mútil vodu“ a ty by si mu povedal: „Vypadni!“, tak pôjde. Niektorí ľudia hovoria: „Je to skutočne tak 

jednoduché?“  Jednoznačne áno! Záleží na tom, čo si myslíš o Ježišovi a pôsobení Jeho mena. Satan nie je 

dôležitý. Dokazuje to aj to, prečo v Novom Zákone, a to obzvlášť v epištolách, pisatelia nenapísali celé 

kapitoly o démonoch a ako s nimi jednať. Ježiš ich kompletne sparalyzoval a umiestnil ich pod naše 

nohy. 

     Vyznanie 

 Som Abrahámove semeno,  som jeho pokračovateľom a vlastníkom všetkých vecí. Som nadmieru požehnaný 

všetkým, čo je v súlade s dobrým životom: rastom, pokrokom, úspechom, plodnosťou, produktivitou a životom slávy 

– toto je moje dedičstvo. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Galatským 3:13-16 

1-ročný plán:   Skutky 27:1-26;   Žalm 21-22 

2-ročný plán:   Lukáš 10:1-9;   Józua 18 
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     Je to v tvoj prospech 

 A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro (Rimanom 

8:28). 

 Náš úvodný verš nám ukazuje, že bez ohľadu na to, čo sa deje v živote, nikdy nemôžeš byť 

v nevýhode. Toto je dedičstvo nového stvorenia v Kristovi. Nie je to predpoklad; toto poznanie je 

konečné a isté, že všetko spolu pôsobí na dobré pre tých, ktorí milujú Boha. Preto by si mal považovať za 

všetku radosť, keď prechádzaš cez rôzne skúšky, zápasy a prenasledovania, lebo výsledok je jasný! Malo 

by sa to obrátiť v tvoj prospech. 

 Premýšľaj o Jozefovi z Biblie. Jeho bratia ho nenávideli a chceli ho zabiť, ale neskôr ho predali 

ako otroka skupine kupcov, ktorí ho predali Potifarovi v Egypte (1.Mojžišova 37). Potifar spozoroval, že 

ho Boh kvôli Jozefovi požehnáva a výsledkom toho bolo, že Jozefovi zveril celý svoj majetok. 

 Veci sa pre Jozefa zvrátili, keď Potifarova žena o ňom klamala a bol hodený do väzenia. Avšak 

práve tam vo väzení bol s Jozefom Boh a požehnal ho, takže dozorca bol spokojný s Jozefom a zveril mu 

všetkých ostatných väzňov. 

 Postupom času Boh vyviedol Jozefa z väzenia a stal sa „predsedom vlády“, výkonnou hlavou 

Egyptského štátu. Hoci bol v Egypte cudzinec, stal sa hlavou vlády a bol podriadený priamo faraónovi. 

Kto by si bol pomyslel, že Jozef dosiahne takúto poctu, keď si pomyslíme na to všetko, čím prešiel? Len 

Boh môže urobiť také veci. 

 Nezáleží na tom, akým výzvam možno čelíš vo svojom dome, na pracovisku, medzi priateľmi 

a pod.; buď pokojný, pretože tie veci sa obrátia v tvoj prospech. Nepriaznivá ekonomická situácia vo 

svete nebude pôsobiť proti tebe, preto sa odmietni pohnúť zo svojho miesta! Je to tvoje dedičstvo ako 

semena Abrahámovho vznášať sa v prosperite aj ťažkých časoch. Žiadne výzvy ťa nemôžu premôcť; si 

víťaz v Kristovi Ježišovi. 

     Vyznanie 

 Radosť Pánova je mojou silou a som vždy radostný a odvážny bez ohľadu na okolnosti. Nemôžem byť 

v nevýhode, lebo Pán je mojou Skalou, mojím spasením a mojou nesmierne veľkou odmenou! Urobil môj život 

krásnym a som Jeho potešením: Sláva Jeho menu naveky! 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 15:57;   2.Korintským 2:14  

1-ročný plán:   Skutky 27:27-44;   Žalm 23-25 

2-ročný plán:   Lukáš 10:10-24;   Józua 19 
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     Boj z neba 

 „Oni bojovali z neba; hviezdy vo svojich dráhach bojovali proti Síserovi“ (Sudcovia 5:20 angl. preklad). 

 Štvrtá kapitola Sudcov rozpráva príbeh o potomkoch Izraelových a ich dvadsaťročnom útlaku 

pod Jábinom, kráľom Kanaánu a Siserom, jeho veliteľom (Sudcovia 4:2). Debora, ktorá bola prorokyňou 

a sudkyňou Izraela, poslala pre Baráka a prorokovala mu, že Boh ho použije, aby oslobodil Izrael 

(Sudcovia 4:6-7). V bitke, ktorá nasledovala, Biblia hovorí: „...Hospodin predesil Sizeru a porazil i všetky vozy 

i celý tábor ostrím meča pred Barákom. A Sisera zostúpiac s voza utekal peši“ (Sudcovia 4:15). 

 Avšak Sisera nevedel, že bojoval proti nebeskému vojsku a nie len proti armáde Izraela. Biblia 

hovorí: „...hviezdy vo svojich dráhach bojovali proti Síserovi“ (Sudcovia 5:20). Boží anjeli bojovali po boku 

potomkov Izraelových, aby porazili ich nepriateľa. 

 Takže jednoznačne dve veci boli zodpovedné za nebeský zásah. Po prvé, keď boli potomkovia 

Izraelovi brutálne utláčaní Kanaánskym kráľom, Biblia hovorí, že: „kričali k Pánovi“; modlili sa 

(Sudcovia 4:3). Tiež v knihe Sudcov 5:2 sa hovorí, že sa dobrovoľne ponúkli Pánovi. Obrátili sa k Pánovi 

s celými svojimi srdcami. A tak cez modlitbu nadviazali kontakt s nebeskou armádou, ktorá bojovala 

v ich prospech. Len zázrak tohto druhu mohol zničiť Síseru. 

 Pre takýto zázrak, po ktorom túžiš vo svojom živote, je dôležité, aby si dobrovoľne odovzdal seba 

samého Pánovi – Jeho Slovu – a nasledoval Jeho vedenie. Nebehaj hlava – nehlava, hľadajúc pomoc od 

človeka. Bojuj z neba. Mnoho ľudí vydáva tak veľa úsilia a bohatstva do snáh, ktoré nie sú úspešné. To, 

čo sa nenaučili, je to, ako pôsobiť z neba; ako bojovať z neba. 

 Keď Boh hovorí: „Ba čo viac, vo všetkých týchto veciach sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý nás 

miloval“ (Rímskym 8:37 angl. preklad), tak chce, aby si mal určitý druh mentality; mentalitu víťaza. 

S touto mentalitou si presvedčený, že nič nemôže pracovať proti tebe. A preto nech si už v akomkoľvek 

„boji“, ty nemáš bojovať! Biblia hovorí, že by si mal vzdávať vďaku, pretože hviezdy vo svojich dráhach, 

prírodne sily a okolnosti života spoločne pracujú pre tvoje dobro! 

     Modlitba 

 Ďakujem Ti Otče, že mi ukazuješ, ako bojovať z neba a mobilizuješ anjelov v môj prospech. Odmietam sa 

spoliehať alebo opierať  o telesné rameno, pretože viem, že moja pomoc prichádza od Pána neba a zeme! Všetky veci 

pracujú spoločne pre moje dobro v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 31:1;   Zachariáš 4:6;   Žalm 20:7 

1-ročný plán:   Skutky 28:1-16;   Žalm 26-29 

2-ročný plán:   Lukáš 10:25-37;   Józua 20-21 
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    Dôveruj posolstvu evanjelia! 

 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, 

najprv Židovi, a aj Grékovi (Rimanom 1:16). 

 Evanjelium je Božou mocou na to, aby vyprodukovalo spasenie pre každého, kto verí. Všetko, čo 

človek potrebuje k tomu, aby sa stal Božím dieťaťom (narodeným zo Slova a z Pánovho Ducha) je to, aby 

uveril evanjeliu a vyznal Ježišovo panovanie. Ježišovo panovanie je to, čo kompletne zlomí satanovu 

vládu v tvojom živote. Satan ti nemôže vládnuť od okamihu, keď si daroval svoj život Kristovi. 

V prípade, že nie si znovuzrodený, môžeš dať svoje srdce Kristovi priamo teraz; pozri si na zadnej strane 

výtlačku Rapsódie modlitbu spasenia. 

 Ak sa toto deje s nekresťanom; ak evanjelium dokáže požehnať a vyprodukovať večný život 

v človeku, ktorý bol doteraz oddelený od Božieho života, tak si predstav, o čo ľahšie požehná kresťana! 

Keď kážeš evanjelium nekresťanovi, tak Božia moc k tomu, aby ho zachránila, oslobodila od hriechu a 

priviedla ho do spravodlivosti a slobody synov Božích, je práve v tom posolstve evanjelia. Cez 

evanjelium prichádza svetlo Božie a temnota mizne. 

 Toto isté sa deje v živote teba ako kresťana, keď počúvaš a prijímaš Slovo; láska a viera 

prichádzajú do tvojho ducha, zatiaľ čo nenávisť, strach a nevera sú vytláčané z tvojho srdca. Toto je 

dôvod, prečo keď počúvaš alebo študuješ Božie Slovo, tak si všímaš okamžitú premenu a obnovu svojho 

myslenia; môžeš povedať, že tvoj život sa neustále zlepšuje. 

 To isté sa deje, ak by si iných vyučoval Slovu. Tí, ktorých vyučuješ, sú Božou mocou nepretržite 

premieňaní zo slávy do slávy. Nezáleží na tom, kto tí ľudia sú, kde sú alebo čo doteraz urobili. 

Evanjelium mení najhoršieho hriešnika na spravodlivosť Božiu. 

 Dôveruj posolstvu evanjelia! Je zbraňou, Božou zbraňou na spasenie celého ľudstva. Je Jeho 

mocou k tomu, aby zachraňovalo, oslobodzovalo, budovalo a premieňalo životy ľudí a robilo z nich 

synov Božích. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za moc evanjelia, cez ktoré si ma uviedol na vzrušujúcu cestu víťazstva a úspechu 

zo slávy do slávy. Žijem nad hriechom, chorobou, nedostatkom, chudobou a nad ekonomickým systémom tohto sveta, 

pretože žijem v Tvojom Slove a pôsobím vždy s božskou múdrosťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   1.Korintským 4:20 

1-ročný plán:   Skutky 28:17-31;   Žalm 30-31 

2-ročný plán:   Lukáš 10:38-42;   Józua 22 



25           Pastor Chris 

    On je veľmi osobný, keď hovorí   

 ...padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, 

Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ (Skutky 9:4-5). 

 Keď Ježiš prehovoril z nebies k Saulovi, ohlásil ho menom a povedal: „...Saul, Saul, prečo ma 

prenasleduješ?“ On je veľmi osobný, keď s tebou hovorí. K Saulovi (ktorého neskôr volali Pavol) 

prehovoril v hebrejskom jazyku (Skutky 26:14), bol to jazyk, ktorému Pavol rozumel. Zaujímavé je, že tí, 

ktorí cestovali s Pavlom, počuli ten istý hlas, ale nerozumeli slovám. Pánov hlas – Jeho posolstvo – bolo 

veľmi špecifické a určené Pavlovi osobne. 

 Boh k nám hovorí každý deň! Keď hovorí s tebou, je veľmi osobný. Hovorí ti dôverne známym 

hlasom a jazykom, ktorému rozumieš. Čím viac študuješ Slovo a medituješ nad ním, tým ľahšie je pre 

tvojho ducha rozoznať Jeho hlas a reagovať na to, keď k tebe hovorí. Pavol nevedel, že to je Pán, ktorý 

k nemu hovorí, až kým nepovedal: „...ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ...“ Musel zjaviť samého seba 

Pavlovi. A to isté robí aj dnes s nami, a to cez Svätého Ducha.  

 Duch Svätý nám zjavuje Slovo a vedie nás v Božej perfektnej vôli. Hovorí k nám každý deň. Ten 

hlas, ktorý sa ťa spýtal: „Už si sa dnes modlil?“, to bol Pán, ktorý k tebe prehovoril cez Ducha Svätého; 

nebola to len tvoja myseľ. Možno ti hovorí: „Neštuduješ Slovo tak, ako by si mal“, alebo „Nehovoríš 

dostatočne v jazykoch.“ Neignoruj to a nemysli si, že to ti len tak niečo preletelo mysľou. Toto je dilemou 

pre mnohých ľudí; nie sú schopní rozlíšiť hlas Ducha od hlasu ich vlastnej mysle, pretože Ho 

v skutočnosti nepoznajú, hoci Ho prijali, aby žil v nich.  

Duch Svätý je tvoj učiteľ (Ján 14:26), a ty sa musíš naučiť počúvať Ho vo všetkom. On sa zaujíma 

o každý detail tvojho života a bude ťa viesť životom v sláve, nadvláde, výnimočnosti a moci, ale za 

podmienky, že budeš počúvať a reagovať na Jeho hlas. 

    Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že si prítomný v mojom živote cez Ducha Svätého, cez 

môjho učiteľa, vodcu a inštruktora v spravodlivosti. Život nie je pre mňa tajomstvom, pretože Duch Svätý ma učí 

všetko. Božie pravdy sú zjavované môjmu duchu a cez ne kráčam v oblastiach slávy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 10:27;   Izaiáš 30:21 

1-ročný plán:   Rimanom 1:1-17;   Žalm 32-34 

2-ročný plán:   Lukáš 11:1-13;   Józua 23 
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    On je všetko, čo potrebuješ! 

 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej 

dostali (1.Korintským 2:12). 

 Duch Svätý vie všetko a je pre nás všetkým. On je všetkým, čo by si kedy mohol potrebovať. 

Napríklad vedel si, že Duch Svätý je uzdravovateľ? Je to On, o ktorom sa hovorí v Rimanom 8:11: „A ak 

prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše 

smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás.“ Ak žije v tebe, tak potom nezáleží, akú chorobu ti 

diagnostikovali, určite sa to zmení. On vypôsobí tvoje uzdravenie. 

 Ak si študent, On je jediným, ktorého potrebuješ, aby si dosiahol výnimočné výsledky a bol 

úspešný v svojom štúdiu. Vie všetko a naučí ťa všetkému, čo potrebuješ vedieť o živote. Ježiš o Ňom 

povedal: „On ma oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám.“ (Ján 16:14). Duch Svätý vezme to, čo patrí 

Ježišovi; Jeho múdrosť a poznanie a zjaví to tebe. Ježiš je stelesnením všetkej múdrosti a poznania 

(Kolosenským 2:3), ale Duch Svätý vezme zo všetkého, čo Ježiš má a poslúži ti tým, že to vloží do tvojho 

ducha. Rozmýšľaj nad tým! 

 Keď poznáš Ducha Svätého a kráčaš s Ním, urobí tvoj život krásnym, výnimočným a plným 

slávy. Niektorí o Ňom „kážu“, ale v skutočnosti Ho nepoznajú. Miluj Ho vrúcne. Nech je najsilnejšou 

túžbou tvojho srdca želanie poznávať Ho viac a viac a to, aby sa ti odhalil viac a viac v tvojom živote. To 

je pravé kresťanstvo: Kristus – Jeho pomazanie, osoba, charakter a spravodlivosť – zjavený v tebe! 

 Preto Mu otvor svoje srdce. Poddaj sa Mu úplne v láske a spoločenstve a On ti ukáže nové 

hranice. Odstráni obmedzenia a nasmeruje ťa na nekončiace víťazstvá a na to, aby si mal trvalý dopad na 

Kráľovstvo. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju večnú lásku voči mne, ktorá sa prejavila tak, že si mi udelil 

Ducha Svätého, aby žil vo mne a viedol ma do všetkej pravdy. Nielenže som Ho prijal do svojho ducha, ale 

nepretržite mám s Ním spoločenstvo v pravde a láske. Preto vkladá do mňa poznanie, múdrosť a vedenie pre všetky 

moje záležitosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:12-13;   Ján 14:16;   Ján 16:13 

1-ročný plán:   Rimanom 1:18-32;   Žalm 35-37 

2-ročný plán:   Lukáš 11:14-26;   Józua 24 
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     Úspech cez Ducha! 

 ... Toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi: Nie mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin 

mocností (Zachariáš 4:6). 

 Existujú ľudia, ktorí sa pokúšajú s veľkou námahou byť úspešnými cez ich vlastnú silu 

a prirodzenú múdrosť; majú naštudované množstvo poznatkov, prešli mnohými školami, a predsa sa im 

úspech vyhýba. Je to preto, lebo pôsobia zo svojej mysle, z oblasti zmyslov, ktorá je veľmi obmedzená. 

Myseľ nikdy nestačí, pravý úspech prichádza cez Ducha. 

 Možno, že ťa svet označuje ako niekoho, komu to „výnimočne páli“, ako jedného 

z najinteligentnejších ľudí, ale na tom nezáleží. Svetská múdrosť nič neosoží. Úspech neprichádza ani 

mocou ani silou, ale Božím Duchom. Ak si bol vycvičený v tom, aby si bol úspešný svojou silu alebo 

schopnosťami, tak je čas, aby si skončil s týmto zápasením. Nastal čas, aby si začal závisieť na stratégii 

Ducha a na Jeho múdrosti, aby ťa viedol. 

 2.Korintským 3:5 hovorí: „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, 

ale naša schopnosť je z Boha.“ Naša spôsobilosť, schopnosť, múdrosť a poznanie, cez ktoré pôsobíme, sú od 

Boha; preto sa nespoliehaj na svoju fyzickú silu alebo prirodzenú inteligenciu. Spoliehaj sa na Pána. Ako 

chceš viesť svoju skupinku v cirkvi, aby rástla? Ako chceš rozmnožiť svoje financie? Ako chceš budovať 

svoje podnikanie? Pán hovorí: „Je to mojím Duchom!“ Úspech prichádza cez Ducha Svätého. 

 Keď budeš kráčať s Duchom a necháš Ho viesť ťa vo všetkom, čo robíš, tak sa staneš pre ľudí 

okolo teba veľkým tajomstvom a divom pre tvoju generáciu. Ber službu Ducha Svätého vážne, pretože 

neexistuje nijaké kresťanstvo bez Ducha Svätého. Ak sa chceš dostať ďalej, než len k náboženstvu, ak 

chceš poznať realitu Božieho Kráľovstva a realitu Božej slávy, musíš poznať Ducha Svätého ako osobu 

a mať s Ním aj taký vzťah ako s osobou. On je kľúčom k výnimočnému úspechu. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, rozpoznávam a oceňujem službu Svätého Ducha v mojom živote. On ma učí 

všetkému a pripomína mi všetko, čo potrebujem, aby som žil božský život. Cez moje spoločenstvo s Duchom je 

zjavovaná realita a sláva Kráľovstva v mojom živote a zažívam prejavy Ducha každý deň. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 1:8;   Rimanom 8:26-27 

1-ročný plán:   Rimanom 2;   Žalm 38-41 

2-ročný plán:   Lukáš 11:27-36;   Sudcov 1 



28           Pastor Chris 

     Naša „výnimočnosť“ 

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

zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla (1.Peter 2:9). 

 Sú ľudia, ktorí neveria, že je na nich niečo výnimočné, milujú „obyčajnosť“. Niekedy dokonca 

hovoria: „Len sa nesprávajme tak, akoby sme boli nejakí špeciálni.“ Možno sú dokonca kresťanmi, sú 

s vami v jednej cirkvi a predsa sa pýtajú: „Prečo sa správame tak, akoby sme boli nejakí špeciálni?“ 

Nemajú radi, keď prejavujeme našu výnimočnosť, alebo o nej hovoríme.  

 Rozmýšľaj o tom, čo hovorí Biblia v 1.Mojžišovej 12:1: „Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej 

krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“ Abrahám mal rodinu a tiež 

aj príbuzných. Ale Boh prehovoril len k nemu samotnému a povedal mu niečo, čo bolo určené len pre 

jeho uši. Komu by povedal o inštrukciách, ktoré dostal od Pána? Kto by mu uveril? 

 Môžeš si byť istý, že všetci okolo neho si mysleli, že mu trošku preskočilo a hovorili: „Ako môže 

tvrdiť, že ho Boh požiadal, aby opustil otcovskú zem a vydal sa na cestu bez toho, aby vedel, kam ide?“ 

Ale história ukazuje, že Abrahám mal pravdu. Sláva Bohu! Toto nám začína objasňovať niečo 

o Abrahámovej výnimočnosti, z ktorej kus je aj v nás, pretože my sme semeno Abrahámovo. Čo je to tá 

„výnimočnosť“? 

 Je to teória alebo idea, že si unikátny, odlišný určitým spôsobom. Môže sa to týkať národa, 

spoločnosti, hnutia, inštitúcie, rodiny alebo aj jednotlivca. Znamená to zvrchovanosť ideológie, čo 

znamená, že veríš tomu, že tvoje presvedčenie a idey sú tak dôležité a lepšie než iných, čo ťa potom 

inšpiruje k zodpovednosti vo vodcovstve. 

 Takže ako kresťania vieme, že sme špeciálni, že máme najväčšie a najvznešenejšie dedičstvo. Táto 

idea nás motivuje k tomu, aby sme získavali duše, aby sa aj iní mohli stať účastníkmi toho istého 

slávneho dedičstva a občanmi nášho veľkého duchovného národa. Sme odlišní a mali by sme myslieť 

a žiť podľa toho. 

      Modlitba 

 Moja mentalita je nastavená tak, aby zmýšľala, hovorila a konala v súlade s tým, kým som – semenom 

Abrahámovým – tým, ktorý bol oddelený pre Tvoju slávu a česť. Som si vedomý toho, že som unikátne odlišný kvôli 

Tvojej prítomnosti a sláve v mojom živote. Vždy triumfujem, vládnem a víťazím v živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 3:7;   Jakub 2:23;   1.Peter 2:9 

1-ročný plán:   Rimanom 3;   Žalm 42-44 

2-ročný plán:   Lukáš 11:37-44;   Sudcov 2-3 
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     Povolanie k vodcovstvu 

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

 V predchádzajúcom článku sme zistili, že „výnimočnosť“ označuje presvedčenie, že si unikátne 

odlišný. Je spojená s predstavou, že máš ideológiu, ktorá je výnimočná, čo na teba kladie zodpovednosť 

vodcovstva. 

 Napríklad Nehemiáš nebol jediným Židom, ktorý v jeho čase žil mimo Izraela. Nebol jediný, 

ktorý počul o tom, ako sú múry Jeruzalema zvalené. Ale ihneď, ako mu to povedali, bol pripravený niečo 

urobiť, aj keď bol otrokom v cudzej krajine. Bol hnaný do akcie kvôli tomu, ako to vyzeralo v jeho rodnej 

zemi. Vedel, že je odlišný a že to musí doviezť do víťazného konca. 

 Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.“ Ty si tým mestom 

na vrchu, tak čo s tým? Si určený na to, aby si viedol. Očakáva sa od teba, že budeš ukazovať cestu, 

pretože svetlo ukazuje smer. To je dôvod, prečo musíš robiť niečo pre to, aby si zlepšil svet,  v ktorom 

žiješ. Boh ťa urobil oázou v suchom, ustatom a krutom svete. Biblia hovorí v Žalme 74:20 (angl. preklad): 

„...temné miesta zeme sú plné obydlí krutosti,“ ale ty si jeden z tých, ktorý to majú zvrátiť. Si ten, ktorý má 

zažať svetlo Božej spravodlivosti a postarať sa o to, aby Božie Kráľovstvo bolo ustanovené na zemi, a to 

kázaním evanjelia. 

 Z tohto istého dôvodu sa tak veľmi snažíme o to, aby Kristovo evanjelium prišlo do každého 

národa sveta. Vedomie výnimočnosti nášho posolstva nás ženie k tomu, aby sme ho rozšírili do celého 

sveta všetkými možnými spôsobmi. Boh nám dal unikátne zjavenie Jeho Slova, aby sme zmenili svet 

a my plníme naše povolanie tým, že pokrývame zem poznaním Jeho Slova tak, ako vody pokrývajú 

moria. 

      Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti, že si si ma oddelil pre seba, pre svoje posvätné účely a že si ma urobil požehnaním 

svetu okolo mňa. Som tým, kto zabezpečuje riešenia, dvíha ľudí, slúži im Tvojou milosťou, výnimočnosťou, 

spravodlivosťou a múdrosťou! Ďakujem Ti za to, že si ma určil k tomu, aby som viedol mnohých a ukazoval im cestu 

božského života cez evanjelium, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 9:16;   Rimanom 1:1;   Skutky 9:15 

1-ročný plán:   Rimanom 4;   Žalm 45-48 

2-ročný plán:   Lukáš 11:45-54;   Sudcov 4 
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     Nová sebahodnota 

 Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že 

nepoznal Jeho (1.Ján 3:1). 

 Ak by si bol jediným človekom na zemi, aj tak by Ježiš musel prísť, aby zomrel za teba.  Zomrel 

za teba ako za jedinca. Nie je mnoho ľudí, ktorí nad týmto premýšľali. Väčšina si myslí, že Ježiš zomrel za 

svet a pre nich slovo svet znamená prírodu a veci, ktoré sú na svete. On zomrel za teba! Privlastni si to 

a hlboko nad tým medituj. Stalo sa to pred dvetisíc rokmi, ale nech je to dnes v tvojom vedomí čerstvé 

a potom to vyprodukuje v tebe výsledky. 

 Bol si kúpený za určitú cenu. Si pre Boha cenný. Nie si „nikto“! Nezáleží na tom, že sa zdá, že si 

práve teraz v živote na dne, nezáleží na tom, čím ťa spoločnosť urobila, nezáleží na tom, že si 

vydedencom spoločnosti. Najlepším hodnotením teba samého nie je to, čo o tebe hovoria ľudia; to, na 

čom skutočne záleží je, ako o tebe hovorí nebo. 

 Si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi (2.Korintským 5:21). Bol si obmytý, posvätený 

a ospravedlnený v mene Pána Ježiša cez Božieho Ducha (1.Korintským 6:11). Si tým najlepším, čo nebo 

má: „Zo svojej vlastnej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). Si 

zvláštny, člen kráľovského rodu, výnimočný a plný slávy; si NIEKTO ŠPECIÁLNY! Kvôli tomu Ježiš 

zomrel za teba, On ťa miluje. 

 Prečítaj si úvodný verš znova a všimni si, ako cenný si pre Boha. Mám veľmi rád prvé slovo 

v 1.Jánovi 3:2. Píše sa tam: „Milovaní, teraz sme synmi Božími...“ Si Boží milovaný. Prestaň sa trápiť nad 

tým, že ťa nikto nemá rád. Miluj druhých, lebo Boh miluje teba. 

 Možno si si neuvedomil, ako si milovaný Bohom a aký špeciálny si pre Neho. Teraz, keď to už 

vieš, prijmi to a hlás sa k tomu. Dá ti to novú sebahodnotu. 

      Modlitba 

 Drahý Pane, moje srdce je plné vďačnosti, pretože si ma predurčil k tomu, aby som sa nazýval Tvojím 

synom cez Ježiša Krista na základe rozhodnutia Tvojej vôle, na chválu Tvojej slávnej milosti. Ďakujem Ti, že ma 

miluješ večnou láskou a inšpiruješ ma načahovať sa vždy s Tvojou láskou k druhým, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 43:4;   Efezským 2:10;   Žalm 100:3 

1-ročný plán:   Rimanom 5:1-11;   Žalm 49-51 

2-ročný plán:   Lukáš 12:1-12;   Sudcov 5 
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     Pokor sa 

 Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil (1.Peter 5:6). 

 Biblia hovorí, že Boh zdvíha a povyšuje pokorných a vzdoruje pyšným. Pred mnohými rokmi 

som urobil rozhodnutie, že budem pokorným človekom. Jediný spôsob, ako byť naozaj pokorným, je 

dovoliť Božiemu Slovu, aby ti ukázalo, čo to je byť pokorným. Musíš v Božom Slove študovať o pokore 

a podľa toho jednať. Pokora je podriadiť samého seba vláde Božieho Slova. 

 To, že si pokorný, neznamená, že si slabý, naivný, alebo ponížený; nie. Keď si pokorný, nič 

a nikto ťa nemôže ponížiť. Je to skoro ako v jednom starom prísloví: „Ten, čo je dole, sa nepotrebuje báť 

žiadneho pádu; ten, kto je nízko, sa nebojí pýchy.“ Toto jednoducho znamená, že iných považuješ za 

vyšších od seba, a to aj vtedy, keď ťa Boh povyšuje. Keď sa ocitneš na pozícii autority, a to či už v cirkvi, 

na pracovisku alebo inde, buď pokorný. Keď jednáš s inými, starostlivo váž svoje slová, používaj správne 

a najvhodnejšie slová. Nehovor slová pýchy. 

 Keď vedome praktizuješ postoj pokory, Pán ťa bude neustále povyšovať. Nikdy sa v živote 

nedostaň do toho bodu, keď začneš s inými jednať s pohŕdaním. Toto je veľmi nebezpečné, pretože to 

znamená, že si o sebe myslíš príliš veľa. Biblia v liste Rimanom 12:10 hovorí: „Naklonení v bratskej láske, 

predbiehajte sa navzájom v úctivosti.“ Filipským 2:3 hovorí: „nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale 

radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba.“ Nikdy nedovoľ ničomu, aby spôsobilo, že budeš 

jednať v pýche. 

 Náš úvodný verš hovorí: „Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.“ Všimni si, 

že sa tam hovorí, aby si sa ty pokoril. Nenechaj Boha, aby ťa On musel pokoriť, lebo to bude pre teba 

znamenať problémy. Biblia hovorí, že Boh vzdoruje pyšným a dáva milosť pokorným (1.Peter 5:5). 

 Tvoja pokora môže byť testovaná rozličnými spôsobmi. Napríklad v zamestnaní to môže 

vyzerať, že všetci tvoji kolegovia a dokonca aj mladší zamestnanci, než si ty, sú povýšení skôr, než ty, 

a pritom ty si bol usilovný. Netráp sa tým. Jednoducho zostaň pokorným, lebo príde pravý čas na tvoje 

povýšenie. A keď sa tak stane, tak to, čo získaš, bude omnoho väčšie, než by si si dokázal predstaviť. Ak 

chceš, aby ťa Pán dostával vyššie a vyššie v živote, tak zostávať v pokore je k tomu kľúč. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za službu Tvojho Slova a za vplyv Ducha Svätého na môj život! Vždy prejavujem 

svoju pokoru, a to v komunikovaní s ľuďmi, v skutkoch, v charaktere, postojoch a vo všetkom, čo robím. Ďakujem Ti 

za to, že ma privádzaš na miesto cti a povýšenia, na základe Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 4:2;   Jakub 4:6;   Rimanom 12:3 

1-ročný plán:   Rimanom 5:12-21;   Žalm 52-55 

2-ročný plán:   Lukáš 12:13-21;   Sudcov 6 



Júl 2015 svedectvo 

Rapsódia reality zmenila môj život mnohými spôsobmi. Predovšetkým nikdy som nerozumel Biblii, ani 

knihám, ktoré o nej písali. Potom ma môj priateľ zoznámil s Rapsódiou. Keď som ju začal čítať, zmenila 

môj život a teraz už viem, ako študovať Bibliu a rozumieť jej!  

N.Trevor, Kamerun 


