
1           Pastor Chris 

    Zvíťaz najprv v duchu... 

 Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora (1.Mojžišova 32:25). 

 Predtým, ako sa tvoje víťazstvo prejaví navonok, musíš zvíťaziť najprv v duchu. Najprv víťazíme 

u Boha, skôr ako zvíťazíme medzi ľuďmi. 

 Toto mi pripomína obraz Jákoba, keď sa chcel vrátiť do svojho rodiska so všetkým, čím ho Boh 

požehnal. Ale spomenul si, že je tam problém. Pred niekoľkými rokmi oklamal svojho brata, čo malo za 

následok to, že hľadal útočisko v inej krajine. Jeho brat Ezav, ktorý sa stal veľmi silným mužom, prisahal, 

že sa mu pomstí. A tak mal Jákob všetky dôvody na to, aby sa bál. 

 Keď Ezav počul, že Jákob prichádza domov, pripravil svoju armádu, aby Jákoba napadla. Jákob 

vedel, že má problém a môže stratiť všetko, vrátane svojho života, ak ohľadom tejto situácie nič neurobí. 

Rozhodol sa, že túto záležitosť „urovná“ s Bohom. Vedel, že musí najskôr presvedčiť Boha, aby mal 

prevahu nad svojím bratom Ezavom. Biblia nám hovorí, že anjel Pánov sa zjavil Jákobovi a Jákob zápasil 

s anjelom celú noc (1.Mojžišova 32:25). 

 Je mnoho výkladov ohľadom tohto popisu, ale najdôležitejšia vec ohľadom tohto zážitku, ktorý 

mal Jákob s Pánom, je lekcia o modlitbe: „Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná 

zora.“ Anjel povedal: „Pusť ma, lebo vychádza ranná zora!“ Ale Jákob vyhlásil: „Nepustím ťa, iba ak ma 

požehnáš“ (1.Mojžišova 32:27). Toto bol Jákob víťaziaci v modlitbe. Hozeáš 12:4-6 hovorí: „V materinskom 

lone svojho brata držal za pätu a v dospelosti zápasil s Bohom. Zápasil s anjelom a zvíťazil; plakal a prosil ho o 

zmilovanie. Našiel ho v Bételi, a tam Boh hovoril s ním. Hospodin je Boh mocností, Hospodin je Jeho meno.“ 

 Bolo to počas tohto stretnutia, keď bolo jeho meno zmenené na Izrael, čo viedlo k úplnému 

obratu v jeho živote. Anjel povedal: „Nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom , lebo si bojoval s Bohom aj s 

ľuďmi a zvíťazil si“ (1.Mojžišova 32:29). Vidíš to? Zvíťazil u Boha. 

 Zvíťaziť u Boha neznamená nútiť Ho, aby niečo urobil. Nie! Znamená to zvíťaziť najprv v duchu! 

Je to vtedy, keď pokračuješ v horlivej prímluve, až pokiaľ nezískaš víťazstvo vo svojom duchu; uvidíš 

a uchopíš svoje víťazstvo v duchu. Keď najprv zvíťazíš v duchu, tak nič v tomto svete nebude schopné 

proti tebe obstáť.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ukázal si mi nádheru Tvojej pravice, ktorá pôsobí v môj prospech! Tvoja pravica ma 

pozdvihuje a som odvážne vyzdvihnutý nad okolnosti a vždy víťazím, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 146:3;   Žalm 20:7;   1.Korintským 15:57 

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

2-ročný plán:   Ján 2:12-25;   1.Kráľov 6 



2           Pastor Chris 

      Zbav sa hriechu 

 Keby som nevidel vo svojom srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal (Žalm 66:18). 

 Víťaziť u Boha v modlitbe je posvätná vec a to je naozaj to, čo potrebuješ. Ale vidíš, že ak ideš 

víťaziť u Boha v modlitbe, aby si mal od Neho výsledky, tak pred tým, než začneš takúto modlitbu, či už 

pre seba, niekoho iného alebo ohľadom nejakej situácie, tak prvá vec je, aby si urobil pokánie zo svojich 

hriechov, ak si nežil vždy správne. 

 Sú rôzne druhy hriechov, ktoré ľudia robia. Napríklad môže to byť hriech pýchy a arogancie; ak 

urobíš pokánie, môžeš u Boha zvíťaziť. To isté sa dá použiť na akýkoľvek hriech. Nemôžeš v modlitbe 

u Boha zvíťaziť, pretože ten hriech bude v tvojom srdci a ako Dávid povedal: „Keby som nevidel vo svojom 

srdci neprávosť, Pán by ma nevyslyšal (Žalm 66:18). 

 Izaiáš povedal: „Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať, a Jeho ucho nie je tak 

nedoslýchavé, aby nepočulo. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli 

Jeho tvár pred vami, takže nepočuje“ (Izaiáš 59:1-2). Kresťanstvo znamená kráčať v spravodlivosti. Nemôžeš 

mať spoločenstvo s Bohom napriek svojim hriechom; On je spravodlivý, pravdivý a svätý Boh. 

 „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, 

spravodlivého“ (1.Ján 2:1). Nesmieš mať hriech, ale ak ho máš, urob pokánie čo najskôr, prijmi odpustenie 

a ži správne. 1.Ján 1:9 hovorí: „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil 

hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ Jeho Slovo očisťuje; posväcuje a očisťuje tvoje srdce od hriechu 

a všetkej nespravodlivosti. Vydaj sa Slovu. Jeho Slovo je pravé svetlo, aby ťa vždy viedlo po ceste 

spravodlivosti. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, som Ti vďačný za Tvoju lásku. Očisťuješ moje srdce, aby som chodil s Tebou v spravodlivosti. 

Môj život je na Tvoju slávu a keď prinášam ovocie spravodlivosti, môj život sa Ti páči, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:5-6;   Príslovia 12:28;   1.Ján 1:9 

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

2-ročný plán:   Ján 3:1-8;   1.Kráľov 7 



3           Pastor Chris 

    Reprezentuješ duchovné kráľovstvo 

 „A upriamte svoje mysle (a) držte ich upriamené na to, čo je hore (vyššie veci), nie na veci, ktoré sú na 

zemi“ (Kolosenským 3:2 rozšírený angl. preklad). 

 Uvedomuješ si, že kresťanská služba je duchovná služba? Skutočne je to tak! Božie kráľovstvo je 

duchovné kráľovstvo. Pán Ježiš povedal: „...moje kráľovstvo nie je z tohto sveta...“ (Ján 18:36), čo znamená, 

že On skutočne má kráľovstvo, avšak to nie je z tohto sveta. Na základe nového narodenia sme sa stali 

občanmi tohto duchovného Božieho kráľovstva. To je oblasť, v ktorej Boh očakáva, že budeš pôsobiť. 

Tento svet nie je tvoj trvalý domov; si tu len ako pútnik. Podľa Biblie sme na tomto svete len na 

určité obdobie, pretože jedného dňa celá zem bude nahradená inou (Zjavenie 21:1). Preto musíš svoj 

pohľad zamerať na tie veci, na ktorých naozaj záleží a nie na pominuteľné potešenia tohto súčasného 

sveta. Kolosenským 3:2-4 hovorí: „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život 

je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“ 

 Pokiaľ sa nedostaneš na tú úroveň vo svojom živote, kde bude v strede tvojho záujmu Kristus, 

tak budeš žiť prázdny život. Nech nič iné nezápasí o tvoju lásku k Pánovi. Dostaň sa do takého bodu, že 

všetko, na čom ti bude záležať, bude len láska k Ježišovi a zaujatie pre rozširovanie Jeho kráľovstva. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium a poctu, že môžem byť dôležitým členom Tvojho duchovného 

kráľovstva. Záleží mi len na tom, aby som Ťa miloval a žil pre Teba. Prehlasujem moju oddanosť pre rozširovanie 

kráľovstva, keď propagujem evanjelium, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 2:20 

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

2-ročný plán:   Ján 3:9-21;   1.Kráľov 8 
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   Maj vo svojom živote úprimnosť a jednoduchosť 

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

ani nezanechám; (Židom 13:5). 

 Je niečo, čo musí každé Božie dieťa pochopiť. Nie sme všetci v rovnakom čase na rovnakej 

úrovni. V istom čase môžu byť veci, ktoré si bude môcť dovoliť niekto iný, ktoré si ty nebudeš môcť 

dovoliť na určitom stupni tvojho života. Nie je potrebné zápasiť a pokúšať sa za každú cenu získať tieto 

veci. Maj vo svojom živote jednoduchosť a úprimnosť. Nikdy sa nenačahuj robiť veci, ktoré sú práve 

teraz v skutočnosti „mimo teba“ len preto, aby si sa vyrovnal určitej skupine ľudí.  

 Napríklad sú ľudia, ktorí chcú, aby ich deti boli v istých školách len preto, lebo chcú „byť na 

úrovni“, hoci nie sú schopní dovoliť si v tom čase také poplatky. Dostanú sa do tlaku a zápasia o to, aby 

to vydržali len preto, aby boli ako niekto iný. Nerozťahuj sa príliš finančne do krajnosti, aby si robil veci, 

ktoré by si v tom čase nemal robiť. To nie je múdre. Nedaj sa do pozície takéhoto druhu tlaku. Zjednoduš 

si život. 

 Ak chceš zmerať svoj život tým, že pozeráš na druhých, budeš frustrovaný. Nasleduj vedenie 

Ducha Svätého. Všetko má svoj čas. Čo nie si schopný dovoliť si dnes, nechaj to na budúce. Buď spokojný 

s tým, čo máš. 

 Slovo „správanie“ v našom úvodnom verši v skutočnosti znamená „spôsob života“ alebo 

„cesta života“. Neoddávaj sa extravagantnému životnému štýlu len preto, že chceš, aby si druhí mysleli, 

že si to „dotiahol niekam“. Buď skromný, zdržanlivý, rozumný. Nebaž po niečom, čo majú iní ľudia, 

pretože Boh môže pre teba urobiť čokoľvek, čo od Neho žiadaš, aby urobil. On je  tým, kto uspokojuje 

tvoje požiadavky. Maj vieru v Neho; dôveruj Mu a tvoj život bude slávny. 

     Vyznanie 

 Dobroreč moja duša Pánovi a nezabúdaj na všetky Jeho dobrodenia! Korunuje môj život milosťou 

a zľutovaním a napĺňa môj život dobrými vecami! Môj život je oslobodený od zápasov, pretože Pán je mojím 

uspokojením! On je všetko, po čom túžim a som vždy vedený a poháňaný Jeho múdrosťou. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 6:6;   Lukáš 12:15;   Príslovia 16:18 

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

2-ročný plán:   Ján 3:22-36;   1.Kráľov 9 



5           Pastor Chris 

    Naša spravodlivosť je z Neho 

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

súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov 

(Izaiáš 54:17). 

 Tvoja spravodlivosť je od Pána. O tom sa zmieňoval Pavol, keď v liste Filipenským 3:9 

povedal: „...a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v 

Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere.“ Takže ak napríklad stojíš proti diablovi a on ti hovorí: 

„Poznám ťa; nie si spravodlivým, nemôžeš ma vyhnať“; tak všetko, čo potrebuješ urobiť, je povedať mu: 

„Čuš diabol! Som spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi! Odíď v mene Ježiš!“ 

 Avšak ak ignoruješ túto pravdu, diabol ťa môže oklamať a ísť až tak ďaleko, že sa bude 

vyhrážať, pretože nevieš, čo máš. Vedz, kým si a čo máš. Si spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi. Pavol 

povedal: „Nechcem, aby som bol nájdený s mojou vlastnou spravodlivosťou; moja spravodlivosť sa 

nepočíta; chcem Jeho spravodlivosť!“ Toto čítame v liste Filipským 3:9. 

 Je to Jeho spravodlivosť, ktorá sa počíta a to je to, čo máš. Sláva Bohu! Tvoja vlastná ľudská 

spravodlivosť, ktorá je založená na tvojej ľudskej dokonalosti, je ako špinavé rúcho: „Všetci sme boli 

podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho“ (Izaiáš 64:6). Vidíš to? Nepotrebuješ 

svoju vlastnú spravodlivosť; prijmi Jeho spravodlivosť. Ó, vďaka Bohu za Jeho spravodlivosť! Zaplatil 

cenu: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, 

čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rimanom 5:17). 

 Spravodlivosť nie je niečo, o čo sa usiluješ. Je to Boží dar. Keď si sa znovuzrodil, bol si zdarma 

ospravedlnený v Kristovi Ježišovi (Rimanom 3:24), prijal si Božiu spravodlivosť. Sláva Jeho menu 

naveky! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, moja istota je v obeti Ježiša Krista pre mňa, ktorou som sa stal spravodlivým. Teraz môžem 

smelo stáť pred Tebou v láske a spoločenstve bez viny, odsúdenia alebo podradnosti! Milosťou a cez dar 

spravodlivosti, ktorý som prijal, vládnem a kraľujem nad diablom a okolnosťami, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Títovi 3:5;   Efezským 2:5 

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

2-ročný plán:   Ján 4:1-9;   1.Kráľov 10-11 
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    Vyhýbaj sa milovaniu peňazí 

 Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a 

spôsobili si mnoho bolestí (1.Timoteovi 6:10). 

 Pre teba ako kresťana je dôležité, aby si porozumel tomu, kým skutočne si. Nie si z tohto 

sveta. V dnešnom svete je tak veľa ľudí, ktorí proti svojmu svedomiu budú robiť čokoľvek kvôli 

peniazom. Toto sa deje v mnohých spoločnostiach rôznymi formami a zdá sa to byť normálne, ale je to 

zlé. 

 Ty si odlišný, iný. Keď sa druhí ženú za peniazmi a robia hrozné a prehnané veci kvôli 

peniazom, hľadaj Božiu múdrosť: „Prijmite moje napomenutie (inštrukcie - angl.), nie striebro, poznanie radšej 

ako rýdze zlato“ (Príslovie 8:10). Choď za múdrosťou! Nech nie sú tvojou motiváciou peniaze. Peniaze sú 

prostriedkom. Ak pôsobíš a konáš v Božej múdrosti, peniaze k tebe prídu, pretože peniaze reagujú na 

múdrosť. 

 Slovo hovorí: „milovanie peňazí...“ a nie „hojnosť peňazí...“ je koreňom všetkého zla. Niekto 

môže byť chudobný a milovať peniaze. Ako vieš, že miluješ peniaze? Je to určené tým, nakoľko ovládajú 

teba alebo tvoje konanie peniaze, tvoja túžba po nich alebo ich nedostatok. Keď je niekto ochotný urobiť 

niečo zlé kvôli peniazom, je poháňaný láskou k peniazom, pred čím nás Boh varuje. 

 Nebuď kvôli peniazom nespravodlivý. Neodopieraj iným to, čo im spravodlivo patrí preto, 

lebo ty túžiš nahromadiť viac pre seba. Biblia nám dáva vedieť, že pravá prosperita sa bude vyhýbať tým, 

ktorí sa starajú o peniaze namiesto toho, aby hľadali Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť. 

 Zachovávaj si dobré svedomie. Nie to, čo máš v banke sa počíta; ale dôležité je to, kým si 

vnútri. Takže dôsledne rozvíjaj svoju osobnosť prostredníctvom Slova. Pracuj na tvojom „bytí, existencii“ 

a nie na tom „čo máš“. Lebo to, koľko máš, je určené tým, kým si. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, Ty uchovávaš úspech prichystaný pre bezúhonných; si štítom tým, ktorí kráčajú 

bezúhonní. Prosperujem a som úspešný vo všetkom, pretože si vo mne. Som vedený Tvojou múdrosťou a Tvoje 

neomylné pravdy sú mojím potešením a meditáciou! Takže mám všetko, čo potrebujem pre radostný, úspešný 

a víťazný život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovie 3:13-15;   Židom 13:5 

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

2-ročný plán:   Ján 4:10-18;   1.Kráľov 12 
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    Vzdávaj Mu pravé uctievanie 

 Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec 

takýchto ctiteľov chce mať (Ján 4:23). 

 Je niečo na láske k Bohu; to z teba robí uctievača. Láska ťa robí uctievačom, nielen spevákom. 

Boh nehľadá „spevákov“. Hľadá pravých uctievačov. Medzi uctievačom a spevákom je veľký rozdiel. 

Biblia nám hovorí o spevákoch v Izraeli, ale dáva nám vedieť, že Dávid bol uctievač. 

 Niektorí kresťania veria, že Boh ich urobil „modlitebnými bojovníkmi“, a to nie je správne, 

pretože Boh hľadá pravých uctievačov a nie „modlitebných bojovníkov“. Ak by sa stali uctievačmi, 

nemuseli by v modlitbách „bojovať“. Proti čomu v prvom rade „bojujú“? Je to satan? Ten bol porazený. 

Mohol by to byť svet? Ježiš povedal: „Ja som premohol svet“; a urobil to pre nás. 

 Možno teda „bojujú“ proti telu; ale to je tiež zbytočné, lebo Galatským 5:24 hovorí: „A tí, ktorí 

sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami.“ Keď to vieš, nemusíš v modlitbe „bojovať“; 

budeš radšej Pána zo srdca uctievať – v duchu a v pravde – za to, kým je a za to, čo urobil. 

 Uctievanie vytvára atmosféru pre božský dotyk Ducha v tvojom živote. Nepovedal nám, aby 

sme Ho uctievali preto, aby sme od Neho niečo „dostali“, alebo aby z toho získal nejakú slávu. Nie! Chce, 

aby sme Ho uctievali, pretože keď to budeme robiť, tak sa naše duchovné oči otvoria, aby sme videli Jeho 

slávu. V tej chvíli zabudneš na seba a budeš zameraný len na Neho. Jeho sláva pokryje celú tvoju bytosť 

a v Jeho prítomnosti budeš premenený a pozdvihnutý na vyššie úrovne! Svet sa ti stratí pred očami 

a budeš vidieť len Pána, ako si pohltený Jeho láskou. Tak Mu dnes vzdaj pravú úctu a kráčaj v Slove 

v ustavičnom víťazstve. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, urobil si môj život krásnym; korunoval si ma Tvojou slávou a naplnil si ma Tvojou 

múdrosťou, spravodlivosťou, milosrdenstvom a milosťou. Preto Ťa, Ó Pane, uctievam; lebo len Ty sám si Boh. Si 

vyvýšený nad nebesia a Tvoja sláva je v mojom živote a je zjavená po celej zemi. Tvoja je česť, majestát a moc na 

veky, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 3:3;   Židom 13:15;   Žalm 29:2 

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

2-ročný plán:   Ján 4:19-29;   1.Kráľov 13 
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     Neizoluj sa 

 A aj vy sami ako živé kamene ste budovaní na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali 

duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista (1.Peter 2:5). 

 Kresťanstvo nie je klub ani spoločenské bratstvo. Patríme do Božej duchovnej rodiny 

a musíme v nej aktívne pôsobiť. Niektorí kresťania sa dostali do vážnych problémov v živote kvôli 

ignorovaniu tejto pravdy. Keď sa satan snaží zaútočiť na kresťana, tak najprv zvádza toho, kto je ďaleko 

od Božej rodiny, izoluje ho, aby ho urobil zraniteľným. Toto je dlhodobá stratégia nepriateľa. 

 To je podobná stratégia, akú používa lev proti svojej koristi. Levy sú považované za 

najsilnejšie a najkrutejšie zo zvierat, ale nie sú najväčšie, ani nie sú nevyhnutne najmúdrejšie. Keď chcú 

napríklad prenasledovať stádo dobytka, tak vedia, že nebudú vážnym problémom pre tie obrovské 

zvieratá s dlhými ostrými rohami. Tak čo urobia? Prenasledujú stádo a snažia sa izolovať jedinca zo stáda 

a vyhľadávajú toho, ktorý sa oddelí.  

 Akonáhle dokážu oddeliť jedinca od stáda alebo nájsť toho, kto zablúdil, zamerajú sa na neho 

a napadnú ho. Levy sa nevrhnú na celé stádo; to by bolo samovražedné. Diabol to vie tiež. On sa ťa bojí 

a nechce zaútočiť na všetkých naraz, ale na toho, kto zblúdil alebo sa izoloval od duchovnej rodiny, 

ochrannej hrádze cirkvi. 

 Preto musíš pristupovať k cirkevným zhromaždeniam a stretnutiam veľmi zodpovedne. Tieto 

stretnutia nám poskytujú príležitosť, aby sme sa posilnili v Pánovej prítomnosti. Keď sa stretávaš s inými 

kresťanmi, ktorí veria v Slovo tak ako ty a zdieľaš sa s nimi, si posilnený a opevnený. 

 Zostávaj v cirkvi; zostávaj v spoločenstve s Božím ľudom. Nikto z nás nie je taký, kto by 

nepotreboval iných. Potrebujeme sa navzájom. Náš úvodný verš hovorí, že sme budovaní Bohom ako 

duchovný dom. Nehovorí sa tu o fyzickej budove; odkazuje to na naše životy ako Božích ľudí. Patríš do 

duchovnej rodiny a tak sa nikdy neizoluj. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma robíš členom Tvojej duchovnej rodiny, kde sa učím Tvojmu Slovu, som 

trénovaný v spravodlivosti a posilňovaný, aby som víťazil nad všetkými životnými výzvami. Dnes i vždy žijem 

víťazne, zdokonaľovaný Tvojím Slovom a Duchom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 10:25;   Efezským 2:19 

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

2-ročný plán:   Ján 4:30-42;   1.Kráľov 14 



9           Pastor Chris 

    „Nebojuj“ s nikým 

 Izraelský kráľ Acháb povedal judskému kráľovi Jóšáfátovi: Pôjdeš so mnou do Rámot-Gileádu? Povedal 

mu: Som ako ty a môj ľud je ako tvoj ľud; budem s tebou v boji. Jóšáfát však povedal izraelskému kráľovi: Opýtaj sa 

ešte dnes na slovo Hospodinovo! (2.Kronická 18:3-4). 

 Boj viery je jediný oprávnený boj pre kresťana, a nie je to boj s ľuďmi. Takže nikdy nebojuj 

alebo nechoď do konfliktu s kýmkoľvek o čokoľvek. Boj s ľuďmi je zlý boj. Niekedy sa môže zdať, že je 

to „boj“ za niečo, alebo za nejakú záležitosť, ale hľadaj Pánove vedenie. 

 Napríklad kráľ Achab bol pripravený tvrdo bojovať, aby vymohol zem, o ktorej veril, že mu 

oprávnene patrí a požiadal Jóšafata, Júdskeho kráľa, aby s ním išiel do boja. Avšak Jóšafat mu múdro 

odpovedal a povedal: „...predtým, než čokoľvek urobíš, opýtaj sa Boha na vedenie“ (angl. preklad). 

 Ak si myslíš, že si bol oklamaný bratom alebo sestrou a keď s rozhoduješ riešiť tú záležitosť, 

spomeň si na Písmo. 1.Korintským  6:7 hovorí: „Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo 

netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu?“ Ži vyšší život; nebojuj s ľuďmi. Podobne ako Acháb 

mnoho ľudí dnes bojuje za rôzne „Rámot-Gileády“ bez toho, aby počúvali Pána. Nerob to tak. 

 Pán ťa už postavil na Skalu, Ježiša Krista a nijaký nástroj utvorený proti tebe nemôže byť 

úspešný. Nezáleží na tom, kto je proti tebe; nemôžu od teba zobrať to, čo ti Boh dal. Ty nie si ako niekto 

iný. Si odlišný a nemôžeš byť v nevýhode. 

 Premýšľaj o Abrahámovi: keď mohlo prísť k tomu, aby mal so svojím synovcom Lótom 

ťahanicu o krajinu, vyriešil to bez akejkoľvek hádky. Abrahám s nebeským vedomím povedal svojmu 

synovcovi: „Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní“ 

(1.Mojžišova 13:8). Takýmto spôsobom hovoria nebeskí ľudia. Nerozmýšľajú tak, že by mohli byť 

v nevýhode. Takýmto spôsobom by si mal rozmýšľať aj ty, a  keď tak budeš robiť, nebudeš musieť viac 

bojovať s nikým o nič. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a Ducha Svätého, ktorý ma vždy vedie po ceste pravdy a Tvojej 

dokonalej vôle. Som presvedčený, že moje túžby sú zaručene naplnené, pretože sú v súlade s Tvojou vôľou a všetky 

veci pôsobia spolu pre moje dobré, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 5:19-21 

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

2-ročný plán:   Ján 4:43-54;   1.Kráľov 15 



10           Pastor Chris 

     Dôležitosť, význam Jeho smrti 

 Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek 

budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým 

nepríde! (1.Korintským 11:25-26). 

 Apoštol Pavol vedený Duchom Svätým zachytil pre nás Ježišove slová v noci, keď bol 

zradený. Všimnite si 26. verš, ktorý hovorí: „Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete 

smrť Pánovu, kým nepríde!“ Slovo „zvestujete“ je grécke slovo „kataggello“, čo znamená vyhlasovať, 

deklarovať a urobiť známym; svedčiť! Tak často, ako prijímaš večeru Pánovu, tak oznamuješ, 

proklamuješ, vyhlasuješ a robíš známou Pánovu smrť. Aký je z toho úžitok? 

 Prvým je dôležitosť Jeho krvi, ktorá bola za nás vyliata, o ktorej budeme navždy hovoriť. To je 

krv, ktorá ťa ospravedlňuje, očisťuje a prihovára sa za teba, keď niečo pokazíš. 12.Ján 2:2 hovorí: „On je 

obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ Jeho krv bola božská; je to krv, 

ktorá nás zmierila s Bohom a prostredníctvom ktorej si prijal večný život. Jeho krvou si bol 

ospravedlnený a zachránený od hnevu (Rimanom 5:9). Nech je požehnaný Boh! 

 Keď hovoríme o Jeho krvi, tak v skutočnosti odkazujeme na Jeho smrť. Urobil nový závet – 

Nový Testament. A závet nemá účinok, pokiaľ závetca nezomrie. Takže vyhlasujeme Jeho smrť, pretože 

vieme, že Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, aby sme mohli žiť. Jeho smrť je svedectvom o závete, ktorý bol 

potvrdený, čím sme prijali všetky Abrahámove požehnania. 

 Stoj pevne vo svojej viere v Ježišovu krv. Prostredníctvom Neho sme nielen získali odpustenie 

hriechov, ale sme tiež prijali ospravedlnenie Jeho vzkriesením z mŕtvych. Spasenie človeka bolo 

poskytnuté na základe Jeho vyliatej krvi. Naša viera v Jeho vzkriesenie je absolútna viera a prehlásenie 

o Jeho smrti, pretože ak by nebolo smrti, tak by nebolo žiadne vzkriesenie. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, som Ti navždy vďačný za krv Ježiša Krista, ktorá bola za mňa vyliata a cez ktorú som bol 

zmierený s Tebou a mám teraz večný život. Táto krv ma očisťuje od všetkej nespravodlivosti a hovorí slávne veci 

v môj prospech. Vždy, keď prijímam večeru Pánovu, tak oznamujem, prehlasujem Pánovu smrť, ktorá ma uviedla 

do večného života nekonečného víťazstva, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 26:26-28;   1.Korintským 10:16 

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

2-ročný plán:   Ján 5:1-9;   1.Kráľov 16 



11           Pastor Chris 

     Poznanie je to, na čom záleží    

 Môj národ hynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba... (Hozeáš 4:6). 

 Pred mnohými rokmi sa malárie obávali ako smrteľnej choroby, pretože sa hovorilo, že nie je 

na ňu liek. Ak s ňou prišiel niekto do kontaktu, bolo to ako ortieľ smrti. Mnoho misionárov z Európy, 

ktorí prišil do Afriky, s ňou prišli do kontaktu a neprežili. Ale pretože človek objavil liek, tak keď je 

niekto teraz nakazený maláriou, už to viac nie je považované za smrteľné ochorenie. To isté bolo aj 

s tuberkulózou: tí, ktorí boli nakazení, museli byť v karanténe alebo vylúčení spomedzi ľudí. Ale keď 

človek objavil liek, skončil strach z tuberkulózy. 

 Človek sa bojí toho, čo nepozná. Keď raz tomu porozumie, tak je strach preč. Akonáhle príde 

poznanie, tajomstvo je odstránené. To si isté platí so záležitosťami viery. Keď nerozumieme, ako 

používať našu vieru v určitej situácii, staneme sa skeptickými, posudzujeme, bojíme sa a neveríme. Ale 

akonáhle porozumieme, ako pracuje, zmätok je odstránený a tajomstvo je preč. 

 Všetko, čo potrebuješ, je poznanie Božieho Slova, aby si mohol Slovo uviesť do činnosti.  

Akonáhle máš správne poznanie Slova, nič v tvojom živote nebude tajomstvom alebo zmätkom. Nezáleží 

na tom, aký je problém, ty jednoducho vieš, že vyjdeš z toho víťazne. 

 Tí, ktorí nepoznajú Slovo, sú tí, ktorí sú premožení problémami a porazení krízami života. 

Poznávaj Slovo. Maj nenásytný hlad po Božom Slove. Hozeáš 6:3 hovorí: „Poznávajme, snažme sa poznať 

Hospodina...“ Získavať poznanie Božieho Slova je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré pre seba môžeš 

robiť; to ťa posunie v živote a bude ťa udržiavať v útoku proti nepriateľovi. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma naplňuješ poznaním Tvojho Slova vo všetkej múdrosti 

a duchovnom porozumení. Nič nie je pre mňa tajomstvom, pretože keď meditujem o Tvojom Slove, Duch Svätý mi 

odkrýva duchovné skutočnosti, osvetľuje oči môjho porozumenia poznaním a chápem moje dedičstvo v Kristovi! 

Žijem triumfálne, pretože žijem poznaním Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Peter 1:2-3;   Príslovia 11:9 

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

2-ročný plán:   Ján 5:10-18;   1.Kráľov 17-18 



12           Pastor Chris 

    Prenášaj správne myšlienky 

 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo 

príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (Filipským 4:8). 

 Myšlienky sú mocné. Tvoje myšlienky uvoľňujú signály. Už si niekedy spozoroval, že zatiaľ 

čo rozmýšľaš o niečom alebo niekom, tá osoba začne rozmýšľať o tebe a možno sa objaví? Inokedy 

rozmýšľaš o tom, že niekomu zatelefonuješ a tá osoba začne rozmýšľať o tom, že by ťa chcela počuť alebo 

že ti zavolá. A niekedy možno rozmýšľaš o konkrétnej veci a hoci si o tom nič nehovoril, niekto vedľa 

teba začne rozmýšľať o tej istej veci. 

 Ak porozumieš duchovno tohto a vedecké poznanie, ktoré sa týka týchto vecí, budeš udivený 

a opatrnejší ohľadom myšlienok, ktorým dovolíš, aby ti behali hlavou. Nepripusti len tak nejakú 

myšlienku v tvojej mysli, pretože myšlienky môžu byť vysielané, prenášané. My všetci prenášame 

myšlienky a niekedy môžeme prenášať myšlienky do nášho okolia, ktoré nás napokon negatívne 

ovplyvnia. 

 Napríklad tvoja izba môže zachytávať tvoje myšlienky. Pamätaj si, že všetko v živote má 

inteligenciu. Veci v tvojej izbe majú pamäť; prijímajú informácie od teba a čokoľvek dostanú od teba, 

môže zostať v izbe. Možno si počul výrok: „Steny majú uši“; je to doslovná pravda, vedecká pravda, 

rovnako ako to príslovie. Takže pri uvoľňovaní myšlienok vo svojej mysli buď veľmi opatrný, pretože 

spôsobuješ, že sa niečo začína diať; môže to byť to, čo chceš alebo čo nechceš. Určite čokoľvek spôsobuješ, 

bude v zhode so stavom mysle – tvojich myšlienok. 

 Pán nám vždy hovorí: „Neboj sa!“ Je to preto, lebo ak pripustíš myšlienky strachu, budú ťa 

ovplyvňovať negatívne a ochromia tvoju vieru; strach zastaví Božiu moc v tom, aby tiekla tvojím 

smerom. Takže cvič svoju myseľ a používaj ju správne. Rozmýšľaj o dobrých a dokonalých myšlienkach. 

Keď prídu k tebe negatívne myšlienky, myšlienky nepokoja, sklamania, depresie, hnevu, nedostatku 

a pod., odmietni ich! Povedz: „Nie!“ Potom namiesto toho vyslov slová viery, vďačnosti a chvály Pánovi. 

 Svoju myseľ môžeš používať na to, aby nasmerovala dobré veci smerom k tebe a zabránila 

tomu, aby sa stali zlé veci. Študuj znova úvodný verš a medituj o takom druhu myšlienok, ktoré by si mal 

mať a ktoré by si mal vysielať. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré má schopnosť produkovať vo mne Tvoje myšlienky – 

myšlienky hojnosti, sily, víťazstva, úspechu, viery a dobrého života. Keď študujem Tvoje Slovo a meditujem nad 

ním, moja myseľ sa obnovuje, premieňa a je nasmerovaná na vyšší život úspechu, slávy a nekončiaceho víťazstva, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 2:12-16 

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

2-ročný plán:   Ján 5:19-27;   1.Kráľov 19 



13           Pastor Chris 

     Rozmýšľaj o žatve! 

 A zase iné padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a vydali úrodu; niektoré vydali tridsaťnásobnú, iné 

šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú (Marek 4:8). 

 Keď dávaš Pánovi, nerob to s pocitom mentality nedostatku alebo straty, nerozmýšľaj v sebe 

„kalkulujúc“, čo zostane. Napríklad ak si mal desaťtisíc dolárov a chcel si dať dvetisíc, tak nezačni 

rozmýšľať: „Ale zostane mi len osemtisíc dolárov, čo by nemuselo byť dosť na všetky moje ostatné 

výdavky!“ Toto nie je vedomie kráľovstva! Takáto mentalita by mohla brzdiť tvoju žatvu. Radšej sa 

spýtaj sám seba: „Aké je zasľúbenie o týchto dvetisíc dolároch, ktoré idem dať?“ 

 Môžeš mať tridsaťnásobný, šesťdesiatnásobný alebo stonásobný výnos! Takže to, o čom by si 

mal rozmýšľať, je žatva. Ak si mal desať a dal si dva Pánovi, tak tridsaťnásobok bude šesťdesiat. Takže to 

je šesťdesiat vrátane prídavku osem, ktoré stále máš pri sebe, to je spolu šesťdesiatosem! Toto by mala 

byť tvoja mentalita. Takto dávaš do pohybu zázraky konajúcu Božiu moc pre veľkú žatvu. To je určitý 

spôsob myslenia, určitá mentalita, trénuj sa v nej; buď pozitívny a očakávajúci, keď dávaš Pánovi. 

 Pre zaujímavosť: zasľúbenie tridsaťnásobnej žatvy je najmenšie. Existuje šesťdesiat ale aj 

stonásobná žatva. Záleží to na tom, na aký druh žatvy máš vieru. Predstav si, že si dostal 

šesťdesiatnásobný výnos, tak súčet je stodvadsaťosem! A čo stonásobná úroda? To bude dvestoosem – po 

dvoch, ktoré si dal z desiatich. 

 Niekto sa môže čudovať: „Čo je to za počítanie?“ Je to kráľovská matematika! Pre ľudí sveta je 

to tajomstvo, ale v Kráľovstve je to niečo skutočné a použiteľné. Takže keď nabudúce budeš dávať do 

zbierky alebo siať Pánovi, rob to s kráľovským vedomím vediac, že pôsobíš v iných zákonoch. Keď 

dávaš, tak mysli na zasľúbenie. Okrem toho existuje ďaleko viac, než okamžitý finančný výsledok. 

Existujú ďalšie Božie požehnania, ktoré Boh spôsobí, aby sa udiali v tvojom živote, ktoré sú mimo oblasti 

peňazí. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi zjavuješ, ako zažívať nárast na všetky strany. Mám dnes veľkú žatvu 

požehnaní a zázrakov. Sprístupnil si mi všetku milosť, aby som mal dostatok vo všetkých veciach, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 9:6-8;   Lukáš 6:38 

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

2-ročný plán:   Ján 5:28-32;   1.Kráľov 20 



14           Pastor Chris 

    Narodený do jeho slávy 

 Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, 

aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu 

(2.Mojžišova 13:21-22). 

 Keď Izraelci vyšli z Egypta, niesli so sebou vlastnú atmosféru, keď prechádzali púšťou 

štyridsať rokov. Horúčava ich nespaľovala cez deň ani nemrzli na smrť v treskúcej zime cez noc. Cez noc 

boli prikrytí ohnivým stĺpom, ktorý ich zohrieval, zatiaľčo oblakový stĺp bol prítomný cez deň, aby 

zabraňoval horúčave. Toto bolo výnimočné! 

 To urobil pre nich Duch Svätý a robí to isté pre nás aj dnes. Keď si sa znovuzrodil, narodil si 

sa do Božej slávy, Božieho Duchovného oblaku, kde teraz žiješ. 

 Biblia hovorí: „...ak je niekto v Kristovi...“; to je to miesto, je to prostredie slávy! Kristus je miesto 

a tiež osoba. V Ňom (Kristovi) si; prišiel si tam, si tam doma! Tvoja radosť a spokojnosť preteká. Keď čelíš 

problémom, iní ti nemôžu pomôcť, ale čudujú sa, ako si prešiel nezranený. Sú udivení, ako môžeš byť 

šťastný, v pokoji, radosti a prekypujúci chválou Pánovi uprostred protivenstiev. Je to preto, lebo si „v 

Kristovi“. Je to zvláštne prostredie, kde je tvoja radosť nezávislá od okolností. Nech je požehnaný Boh! 

      Vyznanie 

 Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, narodený zhora so životom a prirodzenosťou Otca. Som 

obrazom a podobou vzkrieseného Krista, preto žijem tu na zemi nebeský život. Prejavujem Jeho lásku, dobrotu, 

slávu, dokonalosť a milosť  všade a naplňujem svet Jeho slávou! Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Nehemiáš 9:12;   1.Korintským 10:1-4 

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

2-ročný plán:   Ján 5:33-47;   1.Kráľov 21 



15           Pastor Chris 

Veľkosť je tvojím dedičstvom 

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

Boh povedal Abrahámovi: „...Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do 

krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš 

požehnaním“ (1.Mojžišova 12:1-2). A Židom 11:8 nám hovorí: „Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) 

povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide.“ Abrahám 

poslúchol Boha a zdedil zasľúbenie. 

Zasľúbenie sa netýkalo len Abraháma, ale aj jeho semena a tým semenom je Kristus. Ak patríš 

Kristovi, si semeno Abrahámove a preto si aj dedičom podľa zasľúbenia. Keď si sa znovu narodil, 

semeno veľkosti bolo vštepené do teba - do tvojho ducha. Veľkosť je tvojím dedičstvom. 

Je to niečo podobné, ako keď dnes mnohí hovoria o Židoch, že sú  bezpochyby najúspešnejšími 

ľuďmi na tejto zemi - a to je fakt. Dôvod ich úspechu súvisí s tým, kým sú, súvisí s ich pôvodom. Sú si 

vedomí svojho vzťahu k Abrahámovej zmluve. Priemerný žid si je vedomý Božieho zasľúbenia k ním 

ako k národu, a preto má v sebe mentalitu: „Nech príde hocičo, ja budem úspešný.“ 

A Biblia ešte hovorí: „Nie je Žid ten, kto je ním navonok; ale Žid je ten, kto je ním v skrytosti.“ 

(Rímskym 2:28-29). To nás niečo môže naučiť. Cirkev je vyvolenou rasou. Všetko, čo bolo zasľúbené 

Židom v Starej Zmluve, a ešte oveľa viac, bolo dané nám ako novému stvoreniu.  

Nová Zmluva, ktorej sme súčasťou, je postavená na ešte lepších zasľúbeniach (Židom 8:6).Takže 

nie ako u Izraelcov, kde ich veľkosť bola založená na ich poslušnosti  Zákonu, my ako nové stvorenie 

v Kristovi sme sa narodili ako veľkí, je to naše dedičstvo. 

     Vyznanie 

Patrím Kristovi, a preto som semenom Abrahámovým, dedičom podľa zasľúbenia. Semeno veľkosti je 

v mojom duchu. Môj život je svedectvom o Božej múdrosti a spravodlivosti! Kristus je dnes vyvýšený a oslávený vo 

mne. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Mojžišova 15:5;   2.Korintským 5:7 

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

2-ročný plán:   Ján 6:1-14;   1.Kráľov 22 



16           Pastor Chris 

„Obnoviť, aktualizovať sa“ Slovom 

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

slovo pravdy“ (2.Timoteovi2:15). 

Biblia hovorí: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v 

spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré“ (2.Timoteovi3:16-17). Dovoľ mi 

vysvetliť stručne podčiarknuté slovo „dokonalý“. V Novej Zmluve je niekoľko gréckych slov, ktoré 

prekladáme ako „dokonalý“. Jedno z takýchto slov je aj slovo „artios“ v úvodnom verši, ktoré presne 

znamená „novota v kompletnosti, úplnosti“.  

 Napríklad môžeš povedať: „úplne čerstvé“ alebo „kompletne vynovené“; oba tieto výrazy sú 

príbuzné slovu „obnoviť, aktualizovať“. Je to podobné, ako keď hovoríš v počítačovom slangu: „Mám tu  

poslednú aktualizáciu (update) či verziu určitej  aplikácie, alebo programu.“ 2.Timoteovi 3:16-17 hovorí, 

že kresťan by mal mať svoj život cez Slovo „obnovený“ a „zlepšený“ (update and upgrade) celý čas. Mal 

by mať tie najnovšie duchovné informácie  a mal by byť naozaj po celý čas  v zhode s Duchom.  

 Kresťania, ktorí neštudujú Slovo, nie sú „obnovovaní“, sú akousi „starou verziou“ kresťanov. 

Preklad King James používa výraz „dokonalý“, ale znamená to „dokonalý teraz“, „čerstvý“ a to práve 

teraz. „Obnovený“ kresťan je taký, ktorý je dôkladne vystrojený pre všetky dobré skutky, pretože jeho 

poznanie je „úplné“. V Matúšovi 13:52 čítame: „A On im povedal: Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu 

nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré.“ 

 Obnovený kresťan vynáša zo svojej pokladnice oboje nové aj staré, má obnovené a najnovšie 

informácie, plus aj všetky staré! Boh od teba očakáva, že budeš neustále zväčšovať svoje poznanie 

a porozumenie Slova, pretože: „Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú“ (Židom 11:6). Podčiarknutá fráza 

neznamená doslova hľadať Ho, ale znamená to študovať Slovo, poznávať a objavovať o Ňom viac. Čím 

viac študuješ Slovo, tým viac sa dozvedáš o Jeho podstate a On sa môže prejavovať v tebe cez narastajúcu 

slávu.  

     Modlitba 

 Tvoje Slovo je sviecou pre moje nohy, svetlom môjmu chodníku. Prostredníctvom Tvojho Slova je moja 

viera pevná a môj život je postavený na vyššiu úroveň! Oči môjho porozumenia sú osvetlené, moja myseľ je 

obnovovaná a vyzdvihnutá, aby myslela na Tvojej úrovni. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Hozeáš 6:3;   1.Timoteovi 4:15-16 

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

2-ročný plán:   Ján 6:15-21;   2.Kráľov 1-2 



17           Pastor Chris 

Zdržať sa! 

 „tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu 

zdržanlivosť...“ (2.Petrova1:5-6). 

 „Zdržanlivosť“ je z gréckeho slova „egkrateia“, čo v preklade znamená sebakontrolu, schopnosť 

udržať sám seba, sebaovládanie. Pre teba ako dieťa Božie, sa toto týka každej oblasti tvojho života 

a úžasné na tom je, že sa nemusíš modliť, aby ti Boh dal schopnosť sebaovládania, lebo je to ovocie znovu 

stvoreného ľudského ducha.  

 Naše dnešné Slovo nás jasne učí, že nie si „nedostatočný“ v sebaovládaní, lebo je tu použité 

sloveso „pridávajte“, a hovorí tu, že by si mal pridávať k poznávaniu zdržanlivosť. Nemohol by si to  

pridať, ak by si to nemal! Je to v tvojom duchu! Ak kresťan povie: „Ja neviem, ako sa mám ovládať,“ tak on 

či ona odmietajú prijať pravdu Božieho Slova. Keď si prijal Krista do svojho života, tvoj duch bol 

uschopnený na sebakontrolu. Preto sa musíš naučiť prevziať kontrolu nad svojim životom zo svojho 

ducha! 

 Biblia hovorí: „Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb“ (Príslovia 25:28). 

Odmietni, aby ťa  čokoľvek  rozrušilo, podráždilo, či rozčúlilo!  Uč sa cene trpezlivosti. V situáciách, kde 

ostatní očakávajú, že budeš zúriť, ty sa zdrž. Cvič sa v zdržanlivosti. Môžeš vládnuť nad svojim duchom; 

keď si vyprovokovaný, tak zrazu môžeš nasadiť úsmev a zostať kľudný.  

 A čo ak máš sklony vybuchnúť? Sebaovládanie je v tebe, aby si prekonal prekážky. Biblia hovorí: 

„Hriech totiž nebude panovať nad vami“ (Rímskym 6:14). Povedz si: „Nebudem robiť tieto veci, lebo hriech 

nemôže vládnuť nado mnou.“ Hovor to sebe, hovor to svojmu duchu. Týmto spôsobom oslobodíš samého 

seba od čohokoľvek, čo je z tela, lebo budeš mať nad tým kontrolu z vnútra.  

     Vyznanie 

 Nepodlieham svetským túžbam, lebo mám moc nad hriechom! Som zdržanlivý, dôstojný, zdravý vo viere; 

svojím duchom, dušou a telom som podaný Pánovi ako nástroj spravodlivosti pre Jeho slávu. Halleluja.  

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 9:27;   Rímskym 8:13;   Rímskym 13:14 

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

2-ročný plán:   Ján 6:22-29;   2.Kráľov 3 



18          Pastor Chris 

Duch modlitby 

 „Neprestajne sa modlite!“ (1.Tesalonickým 5:17). 

 Existuje niečo ako „duch modlitby“, a tým neopisujem nevyhnutne určitého anjela, či ducha, 

ktorý sa volá „modlitba“. Nie. Hovorím o tom, keď Duch Svätý prinesie premáhajúcu atmosféru a vplyv 

modlitby do tvojho života tak, že nutnosť a potreba modlitby je tak nekontrolovateľná, že nemôžeš nič 

iné, len sa modliť. Toto pomazanie na tebe spočíva a neustále ťa ovplyvňuje. Modlitba bude všetkým, na 

čo budeš myslieť a jej účinok môže na tebe ostať mesiace, roky a ešte dlhšie.  

 To nie je niečo, čo sa udeje, keď si to zvolí Boh. Ty to pozývaš svojou túžbou. Biblia hovorí, že On  

nasycuje smädnú dušu (Žalm 107:9). Takže keď si smädný po Bohu, a začneš mať s Ním vzťah na 

modlitbe, netrvá dlho, kým príde „duch modlitby“ a stvorí v tebe vášeň a naliehavú túžbu na prímluvnú 

modlitbu. Zistíš, že sa neustále modlíš. Niekedy bude Duch priťahovať tvoje srdce k Jeho myšlienkam - 

Jeho motívom, víziám, plánom a úmyslom – a tak sa prejaví cez teba v modlitbe. A ako je to dôležité!   

 Cez ten čas, keď Duch Svätý bude konať v tebe a skrze teba, budeš jednoducho vedieť, že je 

niečo, čo má byť uvoľnené, niečo, čo sa má zrodiť. Sláva Bohu! Tak pozvi tohto ducha modlitby tým, že 

sa ponoríš do Neho skrze svoju silnú túžbu a potom zmeň svoj život a aj životy iných. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, otváram si dnes svoje srdce na Tvoju milosť a lásku v spoločenstve s Tebou! Dôverujem Ti, že 

ma povedieš, aby som vo všetkom vynikal, vo viere, poznaní, múdrosti, a vo všetkej horlivosti, ako aj v láske voči 

Tebe. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 18:1;   Lukáš 11:9;   Rímskym 8:26 

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

2-ročný plán:   Ján 6:30-40;   2.Kráľov 4 



19          Pastor Chris 

Maj silnú túžbu po Bohu 

 „Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť - znie výrok 

Hospodinov ...“ (Jeremiáš 29:13-14). 

 Ježiš hovorí v Matúšovi 7:7 : „...Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené....“ 

Ako Božie dieťa máš mať silnú túžbu za Bohom. To je to, čo hovorí v dnešnom úvodnom slove. Povedal: 

„Ak ma budete hľadať, nájdete ma.“ To, že máme hľadať Boha, neznamená, že sa stratil, alebo, že Ho máš 

niekde hľadať. Odkazuje to na silnú túžbu po Bohu, po Jeho prítomnosti; silnú túžbu mať s Ním vzťah.  

 Je to niečo, čo v tvojom živote kresťana musí byť zrejmé, a to je silná túžba po Bohu, Jeho Slove 

a vplyve na tvoj život. Keď to máš, je potom ľahké mať vplyv na ostatných okolo teba. Tak si to pestuj. 

Nepríde to len tak samé. Božou časťou práce je pohnúť k tomu tvoju myseľ. Ale je to tvoja zodpovednosť  

udržať si nadšenie, lásku a vášeň pre Neho na bode varu. On vždy bude volať po tvojej pozornosti, lebo 

ťa miluje a chce mať s tebou vzťah.   

 Už teraz volá po tvojej pozornosti, aby si chodil s Ním na vyššej úrovni. To je to, po čom Boh túži 

a vie, že ty chceš to isté. Tak všetko, čo musíš urobiť, je povedať Mu „Áno“ a konať podľa toho. Takáto 

silná túžba z teba vytvorí prímluvcu. 

 Sú mnohí kresťania, ktorí povedia: „Dobre, ale problémom je, že som lenivý sa modliť.“ Nemá to 

však nič dočinenia s tým, či si silný, alebo lenivý sa modliť. Záleží to na bremene. Ak je niečo, čo ťa ťaží, 

tak sa za to určite budeš modliť. Ak skutočne niečo chceš a vieš, že ti v tom môže pomôcť jedine Boh, tak 

to v tvojom srdci vytvorí silnú túžbu hľadať Ho.  

 Ale nemusíš čakať, kým budeš dosť pevný. Buď ako Dávid, ktorý bol ovplyvnený silnou túžbou 

po Bohu a tak vyznával: „Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo 

ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá“  (Žalm 63:2). 

     Modlitba 

 Ako túži jeleň po vodných bystrinách, tak túži moja duša po tebe, Ó Bože. Si môj život, moja radosť, moje 

uspokojenie! V Tebe mám uspokojenie! Ďakujem za Tvoju slávu, ktorá naplňuje moje srdce, Tvoju lásku, ktorá 

zaplavuje moju dušu! Dnes žijem pre Teba a vždy konám Tvoju vôľu a prinášam Ti slávu. V mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 6:18;   Kolosenským 4:2;   Žalm 63:8 

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

2-ročný plán:   Ján 6:41-51;   2.Kráľov 5 



20           Pastor Chris 

     Si božsky ochraňovaný 

 „On mu povedal: Neboj sa, lebo tých, čo sú s nami, je viac ako tých, čo sú s nimi.“ (2. Kráľov 6:16). 

 V 6. kapitole 2. knihy Kráľov je veľmi inšpirujúci príbeh. Sýrsky kráľ chcel zatknúť Elizea, 

Božieho proroka. Biblia hovorí: „Preto ta poslal kone a vozy a veľké vojsko. A prijdúc v noci obkolesili mesto“ (2. 

Kráľov 6:14). Keď sa Elizeov sluha zobudil, zistil, že on a Elizeus boli úplne obkolesení a zostal vydesený: 

„...Ach, môj pane, čo budeme robiť?“ (2. Kráľov 6:15). Bedákal! 

 Mal to byť čas paniky a úzkosti; ale Elizeus, človek Ducha, povedal svojmu sluhovi: „Neboj sa, 

lebo je viacej tých, ktorí sú s nami, ako je tých, ktorí sú s nimi“ (2. Kráľov 6:16). Aké inšpirujúce! Videl vojakov 

na koňoch a vozoch nesúcich zbrane a napriek tomu nebol rozrušený. Vedel, že nebeských vojakov, ktorí 

ho ochraňovali, bolo ďaleko viac než tých, ktorí boli poslaní, aby ho zatkli; bol si vedomý jeho božskej 

ochrany. 

 Avšak jeho sluha mal ešte len prísť na túto úroveň duchovného porozumenia. Takže Elizeus sa 

modlil a povedal: „Pane, prosím, otvor jeho oči, aby videl! A Pán otvoril oči mladého muža; a prezrel: a hľa uvidel, 

že hora bola plná koní a ohnivých vozov okolo Elizea“ (2. Kráľov 6:17). Mladý muž nevedel, že on a jeho pán 

sú božsky chránení množstvom neviditeľných anjelov. Ale vďaka Bohu jeho pán to vedel lepšie. 

 Rovnako ako Elizeus aj ty by si mal mať vždy na pamäti tvoju božskú ochranu, pretože: „Ako sú 

vôkol Jeruzalema vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu a bude od tohto času až na veky“ (Žalm 125:2). Takže 

sa neboj! Keď nepriateľ príde na teba ako povodeň, Duch Pánov pozdvihne voči nemu bojovú zastavu 

(Izaiáš 59:19). Niet divu, že hovorí: „neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stanu. Lebo 

prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil 

svojej nohy o kameň“ (Žalm 91:10-12). 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za množstvo anjelov, ktorých si poslal, aby ma strážili. Neprihodí sa nič zlé mne 

ani mojim blízkym, ani nijaká rana sa nepriblíži ku môjmu príbytku. Som chránený, keď vychádzam aj keď 

prichádzam, pretože prebývam na Tvojom tajnom mieste. Dnes chodím v Tvojej sláve a božskej ochrane, v Ježišovom 

mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 43:1-2;   Žalm 34:7 

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

2-ročný plán:   Ján 6:52-60;   2.Kráľov 6 



21           Pastor Chris 

     Nové srdce 

 „A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a 

dám vám srdce z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach a 

ostríhali moje súdy a činili ich“ (Ezechiel 36:26-27). 

 Ak si znovu narodený, tak Božie Slovo v našom úvodnom verši povedané cez proroka Ezechiela 

je pre teba mimoriadnym požehnaním. Boh ti dal mäkké a poddajné srdce; srdce, ktoré sa ľahko poddáva 

Slovu a je ním ľahko ovlyvňované. Máš mäkké srdce voči Bohu; poslušné srdce. Niet divu, že ťa nazýva 

poslušným dieťaťom (1. Petra 1:14). Máš srdce, ktoré miluje počúvať o Bohu a čítať o Ňom. 

 Ľudia s „kamennými srdcami“ sa neradi počúvajú alebo čítajú o Bohu; nie sú ovplyvňovaní 

duchovnými vecami. Ale s tebou to takto nie je; tak ako Dávid si vždy nadšený z každej príležitosti mať 

spoločenstvo s Pánom; si potešovaný žitím v Jeho prítomnosti. Je pre teba ľahké sa modliť; je pre teba 

ľahké uctievať Pána, pretože máš nové srdce; srdce, ktoré neustále hľadá Boha. To prináša do mysle slová 

žalmistu: „Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!“ (Žalm 42:1). 

 Pre Pána je jednoduché viesť a usmerňovať ťa po chodníkoch spravodlivosti, keď Ho tvoje srdce 

nasleduje. Bude spôsobovať, že budeš robiť správne veci, robiť správne rozhodnutia, budeš na správnych 

miestach v správny čas, pre správny cieľ a správnym spôsobom. Halleluja! 

 Ak toto čítaš a nie si znovuzrodený, toto je tvoj moment; toto je tvoja príležitosť. Boh dnes hovorí 

k tebe! Chce zmeniť tvoj život a dať ti nové srdce! Nemôžeš to urobiť sám. Jedine On ti môže dať toto 

nové srdce s mocou nad hriechom; mocou žiť pre Neho a páčiť sa Mu. Prejdi na stránku „Modlitba 

spasenia“ na našej web stránke a urob práve teraz život premieňajúce vyznanie. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš nové srdce; srdce, ktoré hľadá spravodlivosť a ktoré Ťa vášnivo 

miluje. Budem Ti navždy slúžiť a ctiť si Ťa s pevným duchom a úprimnou oddanosťou, dôverujúc Ti vo vedení 

a usmerňovaní v Tvojej dokonalej vôli v každý čas, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Korintským 3:18;   Rímskym 12:2 

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

2-ročný plán:   Ján 6:61-71;   2.Kráľov 7-8 



22           Pastor Chris 

     Musíš chodiť do cirkvi! 

 „aby si, ak sa oneskorím, vedel, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, (tento) 

stĺp a základ pravdy.“ (1. Timoteovi 3:15). 

 Môžeš sa spýtať niektorých ľudí: „Veríš v Ježiša Krista?“ a oni povedia: „Áno“; ale napodiv 

nechodia do cirkvi. Samozrejme, že majú veľa výhovoriek. Niektorí môžu povedať, že jednoducho 

neveria v žiadnu cirkev, zatiaľ čo iní hovoria, že sú rôzne druhy cirkví a tak nechcú mať zmätok. Sú tiež 

takí, ktorí prestali chodiť do cirkvi, pretože sa urazili. Avšak tu nemôže byť žiadna výhovorka dosť dobrá 

na to, aby ospravedlnila nechodenie do cirkvi. 

 Obecenstvo s ostatnými veriacimi je kľúčovou časťou tvojho chodenia s Pánom. Musí to byť 

prioritou. Náš úvodný verš hovorí: „...cirkev živého Boha, stĺp a základ pravdy.“ To nám dáva vedieť o 

službe Ducha Svätého, ktorá sa koná v cirkvi. 

 Tvoj život v cirkvi umožňuje Duchu Svätému prinášať do tvojho života poznanie, porozumenie 

a zdravý úsudok. 

 Je  mi ľúto každého, kto si myslí, že chodenie do cirkvi nie je dôležité. Dávid povedal: „Skôr, ako 

som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč“ (Žalm 119:67). Mnohí kresťania pred tým, ako začali 

trpieť vo svojom zamestnaní, zdraví a ostatných oblastiach života, zblúdili od cirkvi. Nedostáva sa im 

náprava ich chýb; neuvedomujú si problém. V druhej časti verša Dávid povedal: „...teraz však zachovávam 

Tvoju reč.“ Napravil samého seba. Duch Svätý je Pánom cirkvi; v Ňom si oddelený od utrpenia. 

 Ježiš povedal: „a poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32). Ako sa chceš učiť Slovo, pravdu, 

ak nechceš chodiť do cirkvi? Ak tomuto porozumieš, mal by si byť pripravený opustiť akúkoľvek prácu, 

ktorá ti bráni chodiť do cirkvi. Cirkev je základom a pilierom pravdy; nikdy na to nezabúdaj! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, môj duch je otvorený prijímať poučenie a múdrosť zakaždým, keď prichádzam pod vplyv 

a službu Slova v cirkvi. V Kristovi rastiem v dokonalého človeka, dosahujúc mieru dospelosti plnosti Kristovej. 

Ďakujem Ti, že ma učíš dôležitosti chodenia do cirkvi a bytia v prostredí viery, kde sa trénujem, aby som bol 

efektívnejší v práci Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 2:42;   Židom 10:25 

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

2-ročný plán:   Ján 7:1-10;   2.Kráľov 9 



23           Pastor Chris 

     Sláva nášho Kráľovstva 

 „Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci uverili v neho“ (Ján 

2:11). 

 Sláva je to, čo inšpiruje, produkuje alebo spôsobuje česť. Ak dávaš niekomu česť, obdiv a rešpekt 

kvôli niečomu, čo sa udialo, tak tá záležitosť má slávu, pretože ťa inšpirovala k tomu, aby si si uctil toho 

človeka. Napríklad keď niekto povie: „To stretnutie bolo slávne“, čo presne to stretnutie urobilo 

slávnym? Bolo to slávne, pretože sme boli inšpirovaní k tomu, aby sme uctili, chválili a oslavovali Pána, 

a tak zjavovali slávu Jeho Kráľovstva. 

 Náš úvodný verš nám hovorí: „Tento počiatok divov učinil Ježiš v Galilejskej Káne a zjavil svoju slávu, 

a jeho učeníci uverili v neho.“ Keď ľudia videli, čo Ježiš urobil – keď zmenil vodu na víno – boli ohromení; 

dôverovali Mu a mali Ho v úcte. Biblia hovorí, že jeho učeníci v Neho uverili. 

 Žalm 145:11-12 hovorí: „Vravieť budú o sláve tvojho kráľovstva a hovoriť o tvojej hrdinskej sile. To 

všetko nato, aby oznámili synom človeka jeho hrdinskú silu a slávu nádhery jeho kráľovstva.“ Toto hovorí 

o skvelosti a nádhere Božieho Kráľovstva, ktorého sme sa stali súčasťou; je to kráľovstvo, kde choroba, 

porážka, zlyhanie a smrť nie sú skutočné! 

Rozmýšľaj o Izraelcoch a Božích zasľúbeniach pre nich! Povedal im, že nikdy nebudú porazení 

svojimi nepriateľmi. Povedal im: „Odstránim od vás nemoci a choroby“ (2. Mojžišova 15:25-26). Potom 

im v Žalme 91:16 povedal: „Dlhým životom ťa nasýtim.“ Všetky tieto a niekoľko ďalších požehnaní 

v Starom zákone boli adresované synom Izraelovým. 

A teraz si predstavte slávu, do ktorej sme boli povolaní ako nové stvorenia, žijúce v Kráľovstve 

Jeho milovaného Syna. Biblia hovorí, že sme získali lepšiu zmluvu, ustanovenú na lepších zasľúbeniach 

(Židom 8:6). Premýšľaj o tom! Sláva Nového zákona, nášho duchovného Kráľovstva, má oveľa 

výnimočnejšiu slávu; prekonáva to, čo zažili Izraelci: „A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je 

služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď 

je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva“ (2. Korintským 3:9-11). 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za slávu, ktorá je vo mne vidieť a je cezo mňa zjavovaná. Oznamujem Tvoje 

nádherné činy a vždy na každom mieste zobrazujem Tvoje cnosti a dokonalosti. Zažívam a prejavujem Tvoju 

prosperitu, milosť, múdrosť a spravodlivosť v stále rastúcej miere, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1. Petra 2:9;   1. Petra 1:11 

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

2-ročný plán:   Ján 7:11-19;   2.Kráľov 10 



24           Pastor Chris 

    On je Ten, ktorý ruší limity 

 Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: u ľudí je to nemožné, ale u Boha (s Bohom) je všetko možné (Matúš 

19:26 angl. preklad). 

 Je dôležité aby si poznal a výhodne využíval službu Ducha Svätého vo svojom kresťanskom 

živote. Bez Ducha Svätého môžeš robiť len to, čo môže robiť človek; inými slovami - budeš limitovaný. 

S Ním je možné všetko! Tvoje možnosti sú obmedzené, pretože tvoja dostatočnosť je v Jeho dostatočnosti. 

 Keď Biblia hovorí: „... u Boha je všetko možné,“ tak nám nutne nehovorí, že Boh môže všetko; to nie 

je novinka. Ak je Boh v nebi, tak potom musí byť všemohúci a schopný urobiť všetko; to sa očakáva. 

Preto keď hovorí, že u Boha je všetko možné, je to o tom, kto je s tebou alebo v tebe. Ak je Boh s tebou, 

všetko je možné. 

 Keď si prijal Ducha Svätého, stal si sa mužom alebo ženou, v ktorom prebýva Boh, a preto si 

nepremožiteľný, s neobmedzenými schopnosťami a možnosťami. Toto vedomie inšpirovalo Pavla, aby 

povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 4:13). Maj túto mentalitu „všetko 

môžem“. Môžeš vyzerať málo významný, ale s Duchom Svätým si väčší než svet! Odmietni byť 

limitovaný čímkoľvek vrátane peňazí. Biblia nehovorí: „S peniazmi je všetko možné.“ Hovorí: „S 

Bohom...“ 

 Žije v tebe? To je to, čo je dôležité! Ak sa poddávaš Duchu a nasleduješ Jeho múdrosť a vedenie, 

nikdy nebudeš v živote usadený, uviaznutý alebo bezmocný. Spomeň si na zážitok Petra a Jána pri 

Krásnej bráne. Povedal chromému mužovi: „Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam...“  (Skutky 3:6). 

Peter vedel, že nie je limitovaný. Vedel, že má niečo väčšie ako sú peniaze! 

 Nikdy nemeraj svoj život peniazmi alebo pozemskými parametrami. Ten, ktorý v tebe žije, robí 

pre teba všetky veci možnými; On je Ten, ktorý ruší limity. 

     Vyznanie 

 Všetko môžem cez Krista, ktorý ma posilňuje! Bol som vybavený mocou zhora, aby som víťazil a vládol 

v živote ako kráľ. Som viac ako víťaz, pretože Ten, ktorý je vo mne je väčší než ten, ktorý je vo svete! Môj život je na 

Božiu slávu! 

Rozšírené štúdium:   Efezským 3:20;   Marek 9:23 

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

2-ročný plán:   Ján 7:20-31;   2.Kráľov 11-12 



25           Pastor Chris 

     Posolstvo o zmierení! 

 A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol 

v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia 

(2.Korintským 5:18-19). 

 Posolstvo, ktorým nás Boh poveril, aby sme ho kázali a vyučovali, je slovo zmierenia a nie 

odsúdenia. Pán Ježiš nám povedal, aby sme kázali „evanjelium“, čo je „dobrá správa“ o Jeho smrti, 

pochovaní a vzkriesení vykonanom  pre ľudstvo. Nestačí, že kážeš posolstvo o Ježišovi Kristovi; musí to 

byť „dobrá správa“, inak to nie je evanjelium. 

 Evanjelium pre hriešnika je to, že večný život od Boha je pre neho teraz dostupný a nemusí viac 

pokračovať v hriechu, vine a odsúdení. Tvoje posolstvo by malo rozochvieť srdce hriešnika a ukázať mu, 

že Boh ho miluje napriek zlým veciam, ktoré urobil a že Ježiš už niesol trest za jeho hriechy. Ján 3:16 

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

kto verí v Neho.“ 

 Boh nariadil, inštruoval, vyhlásil a ustanovil zákon, že ktokoľvek, kto uverí v Ježiša, nezahynie, 

ale má večný život; je to zvrchované, suverénne prehlásenie všemohúceho Boha. Preto by malo byť tvoje 

posolstvo ľuďom takéto: „Počúvaj, ak uveríš v Ježiša Krista, prijmeš večný život a zároveň budeš 

zachránený od zahynutia! Temnota odíde a staneš sa novým stvorením a spravodlivosťou Božou 

v Kristovi Ježišovi!“ 

 Pavol povedal: „...to je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené“ (1.Timoteovi 

1:11). Musíš osobne spoznať, že ti bolo zverené evanjelium. Ty si ohlasovateľ posolstva Kristovho 

spasenia a toto posolstvo je posolstvom zmierenia a nie odsúdenia. Vykonávaj službu zmierenia. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za posolstvo zmierenia, ktoré si mi zveril. Cezo mňa mnohí v mojom okolí i mimo 

neho prichádzajú k poznaniu Boha a sú prenesení z kráľovstva temnoty do Kráľovstva Tvojho drahého Syna, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   1.Korintským 4:1;   Efezským 3:8-9 

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

2-ročný plán:   Ján 7:32-44;   2.Kráľov 13-14 



26           Pastor Chris 

    Slovo v tebe - vnútorná sila 

 Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jakub 1:22). 

 Božie Slovo nám nebolo dané len na to, aby nám zjavilo nejaké veci o Bohu. Slovo nám bolo dané 

na to, aby sme ním žili. Niektorí ľudia Slovu len veria, ale „verenie“ nestačí; ver a potom podľa toho 

konaj! V skutočnosti si Slovu neuveril, ak si nebol nútený podľa neho konať, pretože keď veríš, si nútený 

k akcii. Veríme na to, aby sme konali! Neveríme len tak pre nič. 

 V Starom Zákone bolo povedané, aby poslúchali Božie Slovo. V Novom Zákone nejde o to, aby 

sme poslúchali Božie Slovo, ale aby sme konali Božie Slovo. Medzi tým je veľký rozdiel. V Starom 

Zákone bolo pre nich Slovo vonkajšou silou. V Novom Zákone je vnútornou silou. V nás dnes Slovo žije, 

my sme narodení zo Slova, a tak sme jedno so Slovom. Niet divu, že sme nazvaní „listom“ Kristovým 

(2.Korintským 3:3). 

 Dovoľte mi vysvetliť niečo iné o Slove, ktoré je tak mocné; a je dôležité, aby si to pochopil. Možno 

si počul frázu: „Si to, čo ješ!“ Znamená to, že čokoľvek ješ, ide do tvojho fyzického tela a stáva sa 

súčasťou tvojho systému. Inými slovami: keď ješ fyzickú potravu, vojde do tvojho systému, stáva sa 

jedno s tvojím telom a ako to robí, buduje ho a spôsobuje jeho rast a udržovanie. 

 Tým istým spôsobom keď „ješ“ Slovo prostredníctvom štúdia a meditácie, Slovo vchádza do 

tvojho systému a stáva sa súčasťou tvojho ducha! Stávaš sa „Slovom“, ktoré ješ. Toto „Slovo“ sa stáva 

silou – energiou, ktorá ťa ženie, aby si podľa neho konal. 

 Slovo v tebe bude riadiť tvoje myšlienky a skutky a spôsobí, že budeš chodiť v spravodlivosti. 

Skutky 20:32 hovoria, že Slovo je schopné vybudovať ťa. 

     Modlitba 

 Božie Slovo je môj život a moja potrava; ustavične rastiem prostredníctvom Slova do dospelého muža 

v Kristovi, som odvážny a smelý, aby som naplnil Božie povolanie a žil víťazne pre Krista! Môj duch, duša a každé 

vlákno mojej bytosti sú úplne zaplavené živým Božím Slovom a som vždy vedený vo víťazstve a triumfe, 

udržiavaný, chránený a vyživovaný Slovom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 2:2;   2.Korintským 3:1-3 

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

2-ročný plán:   Ján 7:45-53;   2.Kráľov 15-16 



27           Pastor Chris 

    Existuje pre teba nádej 

 Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu 

Písem mali nádej (Rimanom 15:4). 

 Žalm 30:6 (angl. preklad) hovorí: „...plač môže trvať celú noc, ale ráno príde radosť.“ Tá bolesť, ten 

problém, je tu len na chvíľu; preto nehovor o tom, ale hovor k tomu; prehlasuj svoje víťazstvo. Mnohí 

radi rozprávajú a dávajú druhým vedieť, cez čo v živote prechádzajú. Nemusíš oznamovať svoje 

problémy. Oznamuj svoje spasenie; ohlasuj svoje triumfy a úspechy. 

 Uč sa pozerať správnym smerom. Pozeraj na požehnanú nádej. Tá požehnaná nádej je Pán Ježiš 

Kristus. Už nie je viac pre teba cudzincom. Je tvoj Pán a Spasiteľ! Takže drž sa svojej nádeje, lebo On je 

kotvou tvojej duše. Dovoľ mu, aby menil tvoje myšlienky, pretože prostredníctvom nádeje sa tvoja viera 

rozvíja, povstáva a rastie, pretože len keď v niečo dúfaš, tak si schopný mať na to vieru. Najprv musíš 

mať nádej, musíš mať očakávanie. 

 Biblia hovorí, že očakávanie spravodlivého nebude vyťaté (Príslovie 23:18). Tvoje očakávanie je 

pre Boha jedinečné. Takže vždy očakávaj a buď nadšený pre väčšiu slávu. Ak máš problémy v nejakej 

oblasti, možno v práci, vo svojich financiách, rodine, zdraví a pod., tak to nie je pre teba koniec, lebo ešte 

existuje nádej. Kristus v tebe je nádej slávy. Existuje pre teba sláva v tej situácii. Preto buď pozitívny, čo 

sa týka života a kráčaj s posvätenou mysľou. Pozeraj sa vždy cez Slovo a teš sa v eufórii tvojej nádeje 

v Pánovi. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za požehnanú nádej, ktorú mám v Kristovi. Tvoja milosť je pre mňa 

dostatočná vo všetkom; pozerám sa cez Slovo a pôsobím s mentalitou spravodlivého. Ďakujem Ti, že ma robíš 

vyjadrením Tvojej spravodlivosti a odrazom Tvojej slávy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 15:13;   Príslovia 24:14;   Jeremiáš 29:11 

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

2-ročný plán:   Ján 8:1-11;   2.Kráľov 17-18 



28           Pastor Chris 

     Kristove listy! 

 ... Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste 

listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na 

kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc. (2.Korintským 3:1-3). 

 Keď študuješ Božie Slovo, tak je dôležité, aby si nevynechal pozoruhodné body, ktoré chce Duch 

Svätý, aby si uchopil. Príkladom takejto mocnej a dôležitej pravdy je to, čo apoštol Pavol oznamuje 

v našom úvodom verši. Hovorí, že sme listom Kristovým. Čo to znamená? Znamená to, že sme Božím 

posolstvom; Jeho Slovom! Halleluja! 

 Pavol povedal: „Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie 

černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc“ (2.Korintským 3:3). Tu nám 

dáva vedieť, prečo sme Kristovými listami. Kristus je Božie Slovo; Pavol hovorí, že my sme Božie Slovo. 

Ty si posolstvo. Niet divu, že Pán hovorí, že si svetlo sveta. Boh ťa používa na to, aby odovzdal každý 

deň svetu posolstvo; o tebe je verejne vyhlásené, že si Kristovým listom, napísaným Duchom živého 

Boha! A preto si tak špeciálny! 

 Ján napísal ohľadom Ježiš: „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho 

slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy“ (Ján 1:14). Keď videli v tých dňoch 

Ježiša, videli Slovo; On bol Slovo, ktoré hovorilo, kráčalo a žilo medzi nimi. Niet divu, že Ho volali 

„Emmanuel“, čo znamená „Boh s nami!“ 

 Avšak dnes, v čase Nového Zákone, by každý, kto chce vidieť Božie Slovo, mal hľadieť na teba! 

Ty si dnes Kristovým listom. Takže keď študuješ Nový Zákon, pozeráš sa na seba. Niekto môže povedať: 

„Nie, to tak nemôže byť. Len Ježiš je oprávnený na to, aby tak bol opísaný.“ Nie! Jakub 1:18 hovorí: „Zo 

svojej vôle splodil nás slovom pravdy...“, čo znamená, že si sa narodil z Božieho Slova. Ak si sa narodil 

z Božieho Slova, potom si jedno so Slovom. Ježiš je Božie Slovo, ktoré sa stalo telom. My sme potomkovia 

Božieho Slova. Takže kto sme? Slovo – Jeho listy! Sláva Bohu! 

     Vyznanie 

 Nie som obyčajný človek; som listom Kristovým. Keď na mňa ľudia pozerajú, vidia prejavovanie sa Božieho 

Slova. Som posolstvom, ktoré čítajú všetci ľudia a cez ktoré mnohí prichádzajú k poznaniu Krista! Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   5.Mojžišova 28:13;   2.Korintským 3:18 

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

2-ročný plán:   Ján 8:12-21;   2.Kráľov 19-20 



29           Pastor Chris 

     Zostávaj pozitívny 

 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo 

príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (Filipským 4:8). 

 Jednou z mnohých krásnych vlastností Božieho druhu lásky je, že verí o iných len to najlepšie. 

Niektorí ľudia sa dostávajú do problémov preto, že veria všetkým zlým a negatívnym veciam, ktoré 

počujú o iných. Nikdy nedovoľ nikomu, aby priniesol nejaké negatívne informácie do tvojho života, a tak 

aby pošpinil čistotu tvojho ducha. Netráv čas rozmýšľaním o negatívnych veciach, vrátane negatívnych 

informácií o iných ľuďoch. 

 Existujú ľudia, ktorí v sebe rozvíjajú nenávisť k iným kvôli tomu, čo o nich počuli. Keď vidíš 

iných tak, ako ich vidí Boh, nikdy nebudeš negatívne ovplyvnený akoukoľvek domnelou negatívnou 

informáciou o nich. Najlepšie je vidieť ľudí a jednať s nimi z perspektívy Božej lásky. Nedovoľ, aby 

ktokoľvek podnecoval v tebe voči komukoľvek odpor. Zostaň pozitívny. Zostávaj s dobrými 

myšlienkami o každom. 

 Duch Boží nám ukazuje v našom úvodnom verši druh myšlienok, aké by sme mali mať; veci, 

ktoré by si mal mať vo svojej mysli. Nehovorí nám, aby sme sa zaoberali obvineniami voči ľuďom. To je 

Božie Slovo. Praktizuj ho. Staneš sa odrazom svojich myšlienok. Biblia hovorí, že ako človek rozmýšľa vo 

svojom srdci, taký je (Príslovie 23:7). Predstav si, že tvoj život je odrazom vecí uvedených v liste 

Filipským 4:8. Aký úžasný život to bude! 

 Týmto istým spôsobom sa od teba očakáva, aby si bol pozitívny ohľadom iných ľudí a mal by si 

mať tiež pozitívny pohľad na život; pozitívnu mentalitu. Keď príde situácia, ktorú máš riešiť, možno 

v tvojom zdraví, alebo tvojich financiách, čokoľvek to môže byť, buď plný radosti, pretože vieš, že všetko 

je možné. Slovo hovorí: „Radostné srdce je dobrým liekom...“ (Príslovie 17:22). Jakub 1:2 hovorí, aby si 

považoval za každú radosť, keď prechádzaš cez rôzne skúšky. Prečo? Preto, lebo tvoje víťazstvo je 

neodvratné! 

 Odmietni dovoliť komukoľvek alebo čomukoľvek, aby ťa vyradilo z radosti. Výzvy sú pre teba 

povýšením. Tak buď šťastný zo života, šťastný z každého a zo všetkého! Sláva Bohu! 

     Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré prináša do môjho srdca čistotu. Som dnes premieňaný 

a budovaný Tvojím Slovom, pozdvihnutý na vyššiu úroveň slávy, keď rozmýšľam o Tvojom Slove; som radostný 

a nadšený ohľadom môjho života a Tvojho požehnania, z ktorého sa teším, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesalonickým 5:16-19;   Ján 14:27;   Rimanom 12:12 

1-ročný plán:   Titovi 1-2;   Náhum  

2-ročný plán:   Ján 8:22-32;   2.Kráľov 21-22 



30           Pastor Chris 

     Jeho Slovo je svetlo 

 Som len hosťom na zemi; príkazy svoje neskrývaj predo mnou (Žalm 119:19). 

 Úvodný verš je rečou kráľa Dávida a ten bol dosť múdry na to, aby vedel, že je na zemi len 

hosťom, pútnikom. Jeho záver hovorí niečo pozoruhodné o jeho túžbe, keď povedal Bohu: „...príkazy svoje 

neskrývaj predo mnou.“ To znamená: „Neskrývaj predo mnou Tvoje Slovo“. 

 Prečo bol Dávid tak nadšený Božím Slovom? Čítajme Žalm 119:105: „Sviecou mojim nohám je Tvoje 

slovo a svetlo mojim chodníkom.“ Porozumel moci a vplyvu Božieho Slova. Vedel, že Slovo mu pomôže; 

bolo sviecou, ktoré dáva svetlo a svetlo osvetľuje cestu. Vedel, že to nie je „kúpenie“ Biblie, ktoré dáva 

svetlo alebo počúvanie alebo kázanie, ktoré dáva svetlo, ale je to vstup, príchod Božieho Slova. To je to, 

čo dáva porozumenie prostým (Žalm 119:130). Takže nie je to počúvanie kázní za kázňami, lebo ak Slovo 

nevstúpi do svojho ducha, tak ti nedá svetlo. 

 Zem je pokrytá duchovnou temnotou, ale potrebuješ svetlo, svetlo Božieho Slova, aby ťa 

navigovalo po tvojej ceste a viedlo tvoje kroky! Božie Slovo je svetlom, ktoré ti ukazuje, čo je skutočnosť 

(pravda); a zjavuje ti aj to, kým v skutočnosti si. Prostredníctvom svetla Božieho Slova uvidíš krásne veci, 

ktoré Boh vložil do tvojho vnútra. Pod Jeho svetlom budeš vidieť, že si viac ako víťaz a nič nie je pre teba 

nemožné. 

 Vo vnútri v tebe existuje tak veľa slávy a krásy, ale tieto dobré veci môžeš vidieť len pod svetlom 

Božieho Slova. Božie Slovo je pravé svetlo. Keď ho študuješ a medituješ nad ním, tvoja cesta v živote 

bude zaplavená svetlom a budeš stále rásť zo slávy do slávy. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za slávu Tvojho Slova. Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom, ktoré 

osvecuje moju cestu, takže vidím a vnímam vyššie úrovne slávy, ktoré si pre mňa určil, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:2;   Ján 8:12 

1-ročný plán:   Titovi 3;   Habakuk 

2-ročný plán:   Ján 8:33-43;   2.Kráľov 23 



31           Pastor Chris 

     Život je niečo viac 

 Tvoj vnútorný život je oveľa viac, než len jedlo, ktoré dávaš do svojho žalúdka; viac, než tvoj vonkajší výzor 

a než šaty, ktoré si dávaš na seba (Lukáš 12:23 angl. preklad). 

 Aby si žil spokojný život, to neznamená, že máš krásny nábytok, riadiš veľké auto, že máš veľký 

dom alebo v ňom, alebo vlastníš svoju jachtu a pod. Môžeš mať všetky tieto veci a nebudeš mať vo vnútri 

pokoj. Zatiaľčo niekto môže byť v jame, vo väznici alebo kobke a bude plný radosti. 

 Toto sa stalo mnohým z apoštolov. Niektorí boli uväznení a iní boli vylúčení zo spoločnosti, ale 

všetci boli plní radosti. Dávni proroci mali tie isté skúsenosti. Boli potrestaní za to, že hovorili pravdu 

a za to, že robili to, čo bolo správne, ale boli plní radosti. Takže radosť je v tvojom duchu; skutočné 

uspokojenie je v tvojom duchu. 

 Život je viac než svetské symboly prosperity. Skutočná prosperita nie je to, koľko máš áut, alebo 

koľko domov si postavil. Skutočná prosperita je o triumfe Božieho Slova v tvojom živote. Víťazí v tvojom 

živote Božie Slovo? Získalo Slovo vládu nad tvojím životom? Na tom záleží. 

 Ako chceš byť prosperujúci? Aký slávny chceš svoj život? Ak budeš meditovať o Slove, budeš 

mať všestrannú prosperitu! Budeš ako strom zasadený pri vodách, ktorý prináša ovocie v pravom čase; 

tvoje listy neoschnú a čokoľvek budeš robiť, podarí sa. Urob Slovo svojím potešením a meditáciou a tvoj 

život bude plný slávy. 

 Skutočná, pravá prosperita je, že na tvojom živote je Božia milosť, ktorá spôsobuje, že do 

čohokoľvek si zapojený, sa neobyčajne podarí. Skutočná, pravá prosperita prichádza so spokojnosťou, 

pokojom v mysli a naplnením. Pravá prosperita sa týka Kristovho života zjaveného v tebe. Pravá 

prosperita znamená mať úplnosť Božieho požehnania a milosti a zmocnenie odovzdávať to isté tiež 

iným. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že mi ukazuješ, čo je skutočná prosperita. Tvoje Slovo zaujíma 

ústredné miesto a neustále v mojom živote triumfuje. Som vždy závislý jedine na Tvojom povýšení, prosperite 

a zaopatrení. Ďakujem Ti, že ma privádzaš na miesto úcty, dokonalosti a slávy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 1:7-8;   Jakub 1:17;   Žalm 23:1 

1-ročný plán:   Filemonovi;   Sofoniáš 

2-ročný plán:   Ján 8:44-59;   2.Kráľov 24-25 



Októbrové svedectvo 2015 

Rapsódia reality ma tak veľmi požehnala a úplne zmenila môj život. Toto denné čítanie mi dalo novú 

mentalitu a urobilo ma smelým, keď študujem a aplikujem Božie Slovo do svojho života. Stal som sa 

iným a odkedy som stretol tohto anjelského posla, môj život je výborný. Ďakujem veľmi pekne pastor 

Chris Oyakhilome, PhD. za požehnanie Božím Slovom. Mám vás veľmi rád. 

K.Apaalse; Ghana 


