
1           Pastor Chris 

    Smelo hlásaj evanjelium 

 Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi je v srdci, akoby bol 

žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale nevládzem (Jeremiáš 20:9). 

 Jeremiáš 20:10 nám hovorí o tom, ako prorok Jeremiáš čelil ťažkému obdobiu v istom bode svojho 

života. Jeho priatelia ho zradili; a niektorí ľudia, ktorí nenávideli jeho odvahu, čakali na to, pokiaľ 

neurobí nejakú chybu, aby sa mu pomstili. Bol to čas obrovského tlaku, ale nemohol zostať ticho. Znova 

si prečítaj jeho inšpirujúce slová v našom úvodnom verši o oddanosti Pánovi. 

 Jeremiáš nemohol zostať ticho; musel hovoriť. Musel prehlasovať Božie posolstvo. Nič nemohlo 

uhasiť jeho vášeň pre Pána! Mal by si sa pozrieť na tvoje okolie, možno doma, v práci, v tvojom meste 

alebo krajine a povedať si: „Prinesiem Božiu slávu na toto miesto; budem hlásať evanjelium a starať sa 

o to, aby bolo v srdciach ľudí ustanovené Božie kráľovstvo. Potom prepukne zrazu problém 

a prenasledovanie z každej strany. Vieš čo? Zostávaj silný. Necúvni zbabelo! Smelo hlásaj evanjelium. 

 Apoštol Pavol bol v podobnej situácii, ale prečítajme si, čo povedal: „Ale mne život nestojí za reč, 

len nech [s radosťou] dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej“ 

(Skutky 20:24). Aké požehnané slová! 

 Jeremiáš sa navzdory všetkému teroru a problémom okolo neho postavil za Pána, pretože 

porozumel, že Ten s ním je väčší, ako  všetky problémy okolo neho. Smelo prehlásil: „...Ale Hospodin je so 

mnou ako mocný hrdina, preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Vyjdú úplne na hanbu, lebo nebudú 

mať úspech; večná a nezabudnuteľná bude ich potupa“ (Jeremiáš 20:11). 

 Pán pre teba vytvoril príležitosti v tvojej rodine, meste, pracovisku, aby si ho zasiahol pre Boha 

evanjeliom. Nezostávaj ticho. Tento rok viac, než predtým a bez ohľadu na okolnosti nech je získavanie 

duší tvojou najvyššou prioritou. Nech je tvojou najväčšou túžbou a úsilím, aby si priniesol chválu 

Pánovmu menu a aby si oznamoval Jeho slávu.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš príležitosti, aby som všade zasahoval ľudí Tvojím evanjeliom. 

Nehanbím sa za evanjelium Kristovo, lebo rozpoznávam, že je Tvojou mocou na spasenie každému, kto verí. Preto 

som odovzdaný tomu, aby som rozširoval evanjelium, a tým robím známou Tvoju slávu po celom svete, v mene 

Ježiš. Amen. 

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

1-ročný plán:   Matúš 1;   1.Mojžišova 1-2 

2-ročný plán:   Skutky 5:33-42;   Nehemiáš 3 
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    Zanietenie pre Pána a Jeho cirkev! 

 Lebo horlenie za Tvoj dom ma strávilo... (Žalm 69:9). 

 Každé Božie dieťa musí byť zanietené pre Kristovu cirkev. Dávid povedal: „Radoval som sa, keď mi 

hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!“ (Žalm 122:1). Bol nadšený z domu Hospodinovho! Niet divu, že 

ho Boh opisuje ako človeka podľa svojho srdca (Skutky 13:22). Jedného dňa, keď sedel vo svojom dome, 

cítil znepokojenie, že ako Izraelský kráľ má palác, v ktorom žije, zatiaľ čo Boží ľud môže uctievať Pána 

len v stane. A tak prehlásil: „Idem postaviť Bohu dom.“ Aké mal len srdce! 

 Židia boli tiež nadšení ohľadom Božieho mesta. Žalm 137:1 hovorí: „Pri riekach babylonských, tam 

sme sedávali a plakávali, keď sme sa rozpomínali na Sion.“ Všimni si, že Biblia hovorí, že sa rozpomínali na 

Sion. Toto nájdeme tiež v Jeremiášovi 51:50: „Vy, čo ste unikli meču, choďte, neostaňte stáť, zďaleka spomínajte 

na Hospodina, a nech vám Jeruzalem leží na srdci.“ Nech príde Jeruzalem do vašej mysle; inými slovami, 

rozmýšľajte o Jeruzaleme. 

 V Izaiášovi 62:6-7 Biblia hovorí: „Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú 

noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, kým 

neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.“ Pán ustanovil strážcu, aby sa prihováral dňom aj nocou 

s horlivosťou v srdci za Jeruzalem. 

 My sme z Jeruzalema, ktorý je hore (Galatským 4:26). Židom 12:22 hovorí: „Ale pristúpili ste k 

vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému 

zhromaždeniu.“ Pán nás urobil strážcami, aby sme sa prihovárali za cirkev Ježiša Krista. Mal by si sa 

modliť a zotrvávať v modlitbe až dovtedy, pokiaľ cirkev Ježiša Krista nebude chválou v tvojom meste, 

národe aj mimo neho. Staň sa horlivejším v duchu a vášnivejším v rozširovaní evanjelia. Teraz je ten čas! 

Urob rozhodnutie, že budeš zasahovať svoje okolie pre Ježiša Krista a ustanovovať Jeho Kráľovstvo 

v srdciach ľudí. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil občanom Tvojho nebeského Kráľovstva. Moja vášeň je denne 

poháňaná Tvojím Duchom, aby som sa prihováral za rozširovanie evanjelia a vplyv cirkvi Ježiša Krista na zemi, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 122:6-9 

1-ročný plán:   Matúš 2;   1.Mojžišova 3-5 

2-ročný plán:   Skutky 6:1-8;   Nehemiáš 4-5 
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     Buď inšpirujúci 

 Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené (Lukáš 

6:37). 

 Boh od teba očakáva, že si budeš iných ľudí vážiť takým istý spôsobom, ako si On váži teba. Keď 

k tebe prídu ľudia, nemali by sa cítiť nepríjemne, deprimovane, nedokonalo, ostýchavo, bojazlivo alebo 

neisto, čo sa týka ich schopností, ale mali by byť smelí, inšpirovaní, odvážni, silní, plní života 

a oduševnení, aby čelili životu a víťazili. Nespôsobuj, aby sa ľudia cítili zastrašene, nehodne alebo 

beznádejne. 

 Premýšľajme o Pánovi v 1.Mojžišovej 18. Zjavil sa v podobe človeka a povedal Abrahámovi 

v čase, keď mal takmer sto rokov, že bude mať so svojou ženou Sárou syna. Sára, ktorá počula, čo Pán 

povedal, sa v sebe zasmiala a pomyslela si: „Keď som už uvädla, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý“ 

(1.Mojžišova 18:12). 

 Boh reagoval na Sárin smiech nevery a opýtal sa Abraháma: „...prečo sa Sára smeje...?“ 

(1.Mojžišova 18:13). Avšak Biblia hovorí: „Ale Sára zaprela slovami: Nesmiala som sa. Bála sa totiž...“ 

(1.Mojžišova 18:15). Boh ju mohol pokarhať: „Ty sa odvažuješ klamať v mojej prítomnosti?“ Ale nie, 

nebol na ňu rozčúlený. Namiesto toho jej láskavo povedal: „Nie! Veru si sa smiala“ (1.Mojžišova 18:15). 

 Boh neurobil, aby sa Sára cítila menejcennejšia ako predtým; neútočil na jej osobnosť. Bol k nej 

príjemný, milý, pretože vedel, že dôvodom toho, prečo klamala, bol strach a riešením na strach je viera, 

ktorá pôsobí cez lásku. Nech sú si ľudia okolo teba sebaistí. Nech sa  cítia slobodne takými, akí sú. Nech 

cítia, že sa môžu slobodne prejaviť; nemali by sa pri tebe báť toho, že zlyhajú, alebo urobia chybu. 

 Každý človek je kúpený a obmytý krvou Ježiša Krista; sme posvätení Bohom a preto sme pre 

Neho cenní. Keď vidíš, jednáš a hovoríš s ľuďmi s týmto porozumením, budú sa cítiť sebaisto a budú tiež 

poznať, ako ich vidí Boh. A tak namiesto toho, aby od Boha utekali, keď urobia niečo zlé, budú bežať 

k Nemu. 

      Vyznanie 

 Milostivý Otec, ďakujem Ti za to, že ma miluješ a prijímaš; učíš ma prejavovať k druhým takú istú 

láskavosť a prikrývať ich tiež Tvojou láskou. Som si vždy istý Tvojou láskou a som dostatočný v Tvojej 

dostatočnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 6:36;   Matúš 5:7;   1.Peter 4:8 

1-ročný plán:   Matúš 3;   1.Mojžišova 6-8 

2-ročný plán:   Skutky 6:9-15;   Nehemiáš 6 
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     Pozri sa na Neho! 

  Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem 

(Žalm 121:1-2). 

 Ako veľmi dôležité je pre nás často pozdvihnúť svoje oči a pozornosť od nás samotných – kým 

sme, čo sme urobili, kde sme boli, čo sme dostali – a pozreli sa na Pána! V 1.Mojžišovej 15:1 Boh povedal: 

„Neboj sa,... ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.“ Avšak Abrahám sa sťažoval: „Pane, čo mi chceš dať, 

veď som bezdetný... nedal si mi potomstvo...“ (1.Mojžišova 15:2-3). Boh mu predtým zasľúbil syna, ale 

Abrahám stále zápasil s vierou.  

 Boh ho vyviedol von a povedal: „...Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato 

mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva. I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť“ (1.Mojžišova 

15:5-6). A tak uvidel Abrahám svoje potomstvo ako nespočítateľné množstvo hviezd na nebi a uveril. 

Potom sa narodil Izák. 

 Boh musel pomôcť Abrahámovej vízii; priviedol ho k tomu, aby pozeral správnym smerom 

a upriamil jeho pohľad na správne miesto. Pán mu pomohol odvrátiť jeho pohľad, aby nepozeral na svoj 

vek a okolnosti ale pozeral do neba. Nepozeraj do svojho domu alebo na svoj bankový účet, aby si zistil, 

čo máš. Nehovor: „Som na mizine; je tak veľa vecí, ktoré by som chce robiť, ale nemám peniaze.“ Nie! 

Hľaď na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa tvojej viery. Pozeraj smerom k nebu, odkiaľ prichádza tvoja 

pomoc. 

 Toto je jedna z výhod modlitby. Na mieste modlitby môžeme naozaj zamerať svoju pozornosť na 

Pána, Jeho požehnanie, veľkosť a zázraky! Toto sa deje vždy, keď svoj pohľad upriamiš na Neho – 

v modlitbe, meditácii nad Slovom a na Ducha. Uvidíš a zažiješ zázračno! 

 Takže odmietni byť znepokojený z toho, kto ti pomôže! Pozri sa k nebu! Pozdvihni svoje oči 

k horám; tvoja pomoc prichádza od Pána, stvoriteľa neba a zeme. Sláva Jeho menu naveky! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma priviedol na miesto dokonalosti, úspechu, víťazstva a hojnosti. Som 

inšpirovaný Tvojím Slovom, aby som myslel správne, hovoril správne slová a prijímal dnes výsledky Slova v mojom 

živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 23:7;   Filipským 4:8 

1-ročný plán:   Matúš 4;   1.Mojžišova 9-11 

2-ročný plán:   Skutky 7:1-11;   Nehemiáš 7-8 
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    Priprav ich srdcia v modlitbe 

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

 Posolstvo evanjelia, ktoré nám bolo zverené, je perlou veľkej ceny. Preto musíme vidieť to, že aby 

vyprodukovalo požadovaný výsledok a premieňalo životy tých, ktorým slúžime, musia byť ich srdcia 

pripravené v modlitbe. Najprv musíš pripraviť ich srdcia na to, aby prijali Slovo; inak Slovo, ktoré im 

prinášaš, nebude efektívne. 

 Evanjelium, ktoré nám bolo zverené, aby sme ho kázali a vyučovali, je jedinou nádejou a mocou 

na spasenie ľudstva. Preto správna modlitba je veľmi dôležitá na to, aby posolstvo premieňalo životy. 

V modlitbe musíš zápasiť v bolesti; je to forma agónie duše. V Lukášovi 22:44 sa Ježiš modlil takto: „A On 

v smrteľnej úzkosti modlil sa ešte horlivejšie. I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem.“ 

 Slovo „agónia“ je preložené z gréckeho slova „agonia“, čo znamená boj, zápas; ako keby si sa 

s niekým o niečo hádal. Je to zápasenie, boj viery, súperenie o dušu človeka. V tomto druhu modlitby sa 

doslova snažíš uchvátiť životy zo smrtiaceho zovretia satana. 

 Zober si napríklad prípad kresťana, ktorý sa stal telesným a neberie duchovné aktivity vážne. 

Musíš za neho bojovať a zápasiť v „agónii“, aby sa mohol stať duchovným a horlivým za veci Ducha. 

Možno je mimo cirkvi, ale ty sa rozhodneš, že budeš s ním zdieľať Slovo, aby si ho posilnil a inšpiroval. 

Avšak najskôr musíš jeho srdce pripraviť cez takýto druh modlitby. Inak možno bude počúvať, čo 

hovoríš, ale zostane taký istý. 

 Ale ty to tak nechceš! Chceš zmenu. Preto bojuj o jeho dušu, prihováraj sa v slzách vo svojom 

srdci, aby mu Boh dal pokánie na poznanie pravdy. Keď to budeš robiť, Duch Boží pohne jeho srdce 

a bude uvoľnená milosť v jeho prospech, aby nastala zmena. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti  za moc premáhajúcej modlitby ohľadom tých, ktorých si mi dal na zodpovednosť, 

aby som ich zasiahol evanjeliom. Som dnes pohnutý obnoveným záväzkom, ráznosťou a horlivosťou. Prehlasujem, že 

svetlo Tvojho slávneho evanjelia svieti v ich srdciach a rozháňa temnotu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:18;   Jeremiáš 29:7;   Židom 4:15-16 

1-ročný plán:   Matúš 5:1-20;   1.Mojžišova 12-14 

2-ročný plán:   Skutky 7:12-21;   Nehemiáš 9 
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    Dôveruj Pánovi a zostávaj upriamený 

  Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria (Príslovia 16:3). 

 Keď si určuješ nové ciele a svoje plány, aby si tvoril novú prosperitu a nové úrovne rastu, 

zostávaj upriamený na Slovo. Modli sa a medituj nad Slovom. Urči si pevný čas spoločenstva s Duchom. 

Chvíľami hovor v jazykoch a hovor Pánovi o svojich cieľoch a On ťa ubezpečí, že ich dosiahneš. Žalm 

37:5 hovorí: „Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.“ 

 Izaiáš 26:3 hovorí: „Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa.“ 

Spojenie „v dokonalom pokoji“ v predchádzajúcom verši neznamená len pokojný život, ale je to život 

pokoja v prosperite. Hovorí sa tu: „Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji...“ Musíš 

zostávať svojou mysľou stále pri Pánovi. 

 Zostaň zameraný na Pána. Odvráť svoju myseľ od správ a informácií, ktoré spôsobujú strach, 

depresiu a roztržitosť a zostaň zameraný vo svojej mysli na Pána a Jeho večné Slovo. Kázni svoju 

myseľ jedným smerom - smerom Božieho Slova – a budeš mať veľký úspech; prosperitu s pokojom. 

 Jozue 1:8 hovorí: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, 

aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech (angl. dobrý 

úspech).“ Keď zachovávaš svoju myseľ zameranú na Pána a Jeho Slovo, to je zárukou toho, že tvoj život 

bude úspešný. Možno sa opýtaš: „Aké je spojenie medzi mojou mysľou a mojou prosperitou?“ 

 Vidíš, tvoja myseľ je miesto, kde Boh chce pôsobiť. Ak sa zmocní tvojej mysle, môžeš sa stať tak 

zdravým, prosperujúcim a úspešným, ako chceš byť. Tvoja myseľ je vchodom do tvojho ducha a z tvojho 

ducha pramení život. 

 Nezáleží na tom, ako je niekto finančne zničený, v dlžobách, chorý alebo trpiaci; ak sa Božie Slovo 

dokáže dostať do systému človeka, veci sa môžu v jednom okamihu napraviť. 

 Božie Slovo je Boží návod na božské zdravie, bohatstvo a slávny život. Dôveruj Pánovi a zostávaj 

zameraný na Jeho Slovo. 

      Modlitba 

 Ďakujem Ti dnes, drahý Otec, za Tvoje Slovo pre mňa! Moja myseľ je zameraná na Slovo a odmietam byť 

rozptýlený. A tak je víťazstvo, úspech, prosperita a božské zdravie zjavné v mojom živote, pretože som sa celý oddal 

Slovu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 12:2;   Jozue 1:8 

1-ročný plán:   Matúš 5:21-48;   1.Mojžišova 15-17 

2-ročný plán:   Skutky 7:22-32;   Nehemiáš 10 
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    Ježiš – úplné stelesnenie božstva! 

 On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, 

čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené 

skrze Neho a pre Neho (Kolosenským 1:15,16). 

 Aké je to úžasné a inšpirujúce! Kolosenským 1:15 nám hovorí, že Ježiš je: „...obrazom neviditeľného 

Boha a prvorodený pred všetkým stvorením“ ; to znamená, že je vonkajším vyjadrením neviditeľného Boha. 

Ak si videl Ježiša, videl si Boha. V Jánovi 14:8-9, keď sa Filip pýtal: „...Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám 

to“, Ježiš odpovedal: „...Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?“ 

 Ježiš je presným obrazom Otca. Otec Ho radostne ustanovil, aby bol dedičom všetkého. Biblia 

hovorí, že sa zaľúbilo Otcovi, aby v Ňom (Ježišovi) prebývala všetka plnosť (Kolosenským 1:19). V Ňom 

prebýva všetka plnosť božstva telesne (Kolosenským 2:9). Takže ak si videl Ježiša, videl si Otca. Sláva 

Bohu! 

 Ježiš povedal v Jánovi 10:30: „Ja a môj Otec sme jedno.“ Keď to povedal, Židia nevediac, kým je, 

povedali, že sa rúha a chceli Ho ukameňovať na smrť: „Nato Židia zase zdvihli kamene, aby Ho kameňovali. 

Ježiš im odpovedal: Mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca: pre ktorý z nich ma kameňujete? Odpovedali 

Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš Bohom (Ján 10:31-33). 

Pochopili dôsledky toho, čo povedal.  

 Ježiš je jedno s Otcom; je úplným stelesnením božstva. Je tiež druhým a posledným Adamom 

a Biblia hovorí, že sme narodení na Jeho podobu; čo znamená, že sme ako On. Pán Ježiš je hlavou nového 

rodu supermanov, do ktorého patríme aj my; rodu, ktorý nie je podrobený hriechu ani satanovi, ale 

víťazne vládne vyšším nadprirodzeným životom! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoj život a prirodzenosť spravodlivosti, ktorá bola vložená do môjho ducha. To 

mi dáva schopnosť myslieť, konať a žiť ako odlesk Tvojej slávy a Tvoja dokonalá napodobenina, pretože aký je Ježiš, 

taký som aj ja. Bol som uvedený do toho istého druhu života; mám Jeho charakter a ten istý základ božskosti, pretože 

som s Ním jedno. Halleluja! 

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

1-ročný plán:   Matúš 6:1-18;   1.Mojžišova 18-19 

2-ročný plán:   Skutky 7:33-42;   Nehemiáš 11 



8           Pastor Chris 

     Slobodný od obvinenia! 

 Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril 

so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony 

(Kolosenským 1:21-22). 

 Náš úvodný verš odhaľuje úžasnú skutočnosť. Dáva nám vedieť, že Boh nás zmieril so sebou cez 

smrť Ježiša Krista. Dôvodom toho, prečo to urobil je to, aby nás predstavil svätých, nevinných 

a bezúhonných v Jeho očiach. Toto uskutočnila smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.  

 Nezáleží na tom, čo si kto o tebe myslí! Boh hovorí, že si svätý, nepoškvrnený a bezúhonný. 

Týmto si pre Neho v Ježišovi Kristovi – svätý a slobodný od obvinení. Odtiaľto pochádza naša smelosť 

viery. To je dôvod, prečo sme smelí, aby sme žiadali v Jeho mene a nariaďovali, aby sa ustanovili veci. Je 

to kvôli spravodlivosti, ktorú máme v Ňom! Nie je to kvôli tomu, čo si urobil alebo neurobil; nie! Je to 

kvôli tomu, čo Ježiš urobil pre nás.  

 Dal nám Jeho spravodlivosť: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v 

Ňom spravodlivosťou pred Bohom“ (2.Korintským 5:21). Postav sa pred zrkadlo – Jeho Slovo – a viď sa 

nevinným! Pozri sa do Slova a viď, že si ospravedlnený, bezúhonný a slobodný od odsúdenia! 

 Možno čítaš tieto riadky a myslíš si: „Toto nemôže platiť pre mňa. Bol som zlý a urážlivý 

k druhým. Urobil som tak veľa zlého!“ Nepozeraj sa na to, čo si urobil. Pozeraj na to, čo urobil  On a kým 

urobil teba. Povedz Mu „Áno!“ Vezmi Jeho spravodlivosť a začni sa vidieť inak na základe tejto novej 

informácie. Jeho láska je väčšia a mocnejšia, než najhorší hriech. Si pre Neho cenný a veľmi ťa miluje. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si vložil do mňa Tvoju spravodlivosť, s ktorou môžem smelo stáť pred Tebou 

bez viny, odsúdenia, menejcennosti alebo hanby, ale ako Tvoja spravodlivosť a ako syn v neoddeliteľnej jednote 

s Tebou. Ďakujem Ti za toto úžasné privilégium, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:33-34;   Rimanom 8:1 

1-ročný plán:   Matúš 6:19-7:6;   1.Mojžišova 20-22 

2-ročný plán:   Skutky 7:43-53;   Nehemiáš 12 



9           Pastor Chris 

     Vzkriesený s novým druhom života 

 Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávou Otcovou, 

aj my sme chodili v novote života (Rimanom 6:4). 

 Sú mnohí, ktorí si myslia, že všetko, čo Ježiš prišiel urobiť, bolo to, aby nás spasil od hriechu; ale 

to je len jedna strana príbehu. Áno, spasil nás od hriechu, ale urobil to kvôli nejakému zámeru; aby sme 

sa mohli stať Božími synmi. Jeho konečným cieľom bolo dať nám nový život, Boží život! Nebolo to len to, 

aby nás zachránil od našich hriechov. Spasenie od hriechov bolo prostriedkom k tomu, čo malo 

nasledovať. 

 Porozumej toto: keď visel na kríži a bol ukrižovaný, bol si v Ňom, pretože to urobil pre všetkých 

ľudí; stal sa hriechom za nás; urobil to  za nás. To je zákonnosť vykúpenia. Hoci si sa ešte nenarodil v tom 

čase, keď zomrel, bol si v Ňom. To isté platí pre všetkých, ktorí sa narodil pred tým, ako prišiel – bol 

zástupcom všetkých ľudí. Keď zomrel a bol pochovaný, v Božej mysli sme všetci zomreli a boli 

pochovaní v Ňom. A to bol koniec hriechu. Náš hriech bol pochovaný s Ním.  

 Avšak to nebol koniec Jeho zástupného diela. Boh Ho na tretí deň vzkriesil z mŕtvych. A keď 

vzkriesil Ježiša z mŕtvych, my sme boli vzkriesení spolu s Ním do novoty života. Keď vyšiel z hrobu 

s novým životom – vzkrieseným životom – nie s životom, ktorý má v sebe hriech. A čo viac, odkedy sme 

vyšli z hrobu spolu s Ním, vyšli sme s tým istým vzkrieseným životom. 

 Pamätaj si, že naše hriechy boli pochované s Ním. Naša minulosť so všetkými zlyhaniami, 

slabosťami a porážkami bola pochovaná s Ním. A teraz máš nový život v Kristovi Ježišovi; nie 

pokračovanie tvojho starého života. Si novým stvorením, nadradený diablovi, svetu a jeho systémom. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma oddelil od skazy, ktorá ničí ľudské životy a súdu, ktorý pôsobí 

v životoch ľudí, keď si ma stotožnil s Kristom a Jeho smrťou, pochovaním a vzkriesením. Teraz kráčam v novote 

živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:21;   Rimanom 6:5 

1-ročný plán:   Matúš 7:7-29;   1.Mojžišova 23-24 

2-ročný plán:   Skutky 7:54-60;   Nehemiáš 13 



10           Pastor Chris 

    Rasti, dospievaj a maj veci pod kontrolou 

 Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého; ale je pod 

poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec (Galatským 4:1-2). 

 Všimni si, že úvodný verš nehovorí: „Dedič, keď je dieťa“; ale hovorí: „...kým je dedič maloletý...“ 

Nevzťahuje sa to na dieťa v súvislosti s vekom. Apoštol Pavol tu hovorí o dospelosti. Slovo „dieťa“ je 

preložené z gréckeho slova „népios“, čo znamená niekoho, kto je dieťaťom mentálne a duchovne; 

dieťaťom čo sa týka chápania, múdrosti a predovšetkým v komunikácii. Je to niekto, kto nekomunikuje 

správne.  

 Po druhé slovo „sluha“ znamená „otrok“. Takže pokiaľ je dedič „népios“ (duchovne nedospelý), 

nelíši sa od otroka, hoci je vlastníkom celého dedičstva. Bude bitý krízami a nepriaznivými okolnosťami 

života, až pokiaľ nedospeje a nenaučí sa uplatňovať autoritu nad okolnosťami a negatívnymi silami 

života. 

 Áno, Pán Ježiš nás zachránil a urobil nás jedno s Ním. Sme pripojení k Božiemu druhu života. 

Preniesol nás z temnoty do svojho predivného svetla. Sme dedičmi Božími a spoludedičmi s Kristom 

(Rimanom 8:17).  

 Avšak dovtedy, pokým sa tieto a ostatné výsledky Jeho zástupnej smrti v náš prospech nestanú 

naším súčasným vedomím, dovtedy budeme žiť v živote ako obete. Galatským 4:3 hovorí: „Tak aj my: keď 

sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu.“ Aké je to smutné! Toto sa deje len „népios“. Božia 

vôľa je, aby si žil každý deň víťazne mocou Ducha Svätého.  

 Niet divu, že Pán hovorí: „...ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista...“ 

Chce, aby si dospel a aby si tak mohol skrotiť okolnosti a uplatňovať autoritu nad satanom, chorobou, 

porážkou, hriechom, chudobou a všetkými skutkami temnoty. Chce, aby si prevzal kontrolu nad svojím 

životom  a okolnosťami, prostredníctvom Jeho Slova; to je Jeho vôľa a milosť pre tvoj život. Takže rasti 

a maj veci pod kontrolou! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma vyučuješ, buduješ, posilňuješ a trénuješ v spravodlivosti, aby som žil 

víťazne a v autorite nad živlami tohto sveta, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   Efezským 4:11-14;   Galatským 4:6-7 

1-ročný plán:   Matúš 8:1-27;   1.Mojžišova 25-26 

2-ročný plán:   Skutky 8:1-13;   Ester 1-2 



11           Pastor Chris 

     Zaujímaj sa o siroty 

 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám (Ján 14:18). 

 V Kristovi Ježišovi, máme tešiteľa v sebe vo vnútri. Nenechá nás ako siroty. Inými slovami, 

nezanechá nás bez Otca alebo sprievodcu. Nenechá nás bezbranných: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám 

iného Radcu , aby bol s vami až naveky“ (Ján 14:16). 

 Grécka interpretácia spojenia „iného radcu, tešiteľa“ je „allos paraklétos“, čo znamená niekto iný 

toho istého druhu. Doslova to znamená niekto, kto je povolaný, aby s tebou išiel a kráčal popri tebe. 

Nechce, aby sme boli bezradní. Preto sa stará zvlášť o mladých ľudí, ktorí stratili svojich rodičov.  

 Keď dieťa stratí svojho otca alebo matku a obzvlášť oboch rodičov, toto dieťa je ako pútnik na 

púšti bez sprievodcu a pomocníka. Je tak stratený v mori života bez niekoho, koho by sa mohol opýtať 

prípadné otázky a kto by mu mohol poskytnúť odpovede ohľadom života a budúcnosti. Zostáva 

bezradný. Preto je tak dôležité, aby sme sa modlili za deti, zvlášť za tie, ktoré nemajú rodičov a aby sme 

im boli ochotní vždy pomôcť.  

 Pamätaj si, že každé dieťa je tvoje dieťa. Nemusíš vyrastať ako sirota, aby si vedel precítiť ich 

pocit slabosti. Buď vždy ochotný načiahnuť pomocnú ruku. Je začiatok nového roka; daj si konkrétne 

plány a ciele, čo budeš robiť, aby si zlepšil životy sirôt a trpiacich detí. 

 Mojou modlitbou je, aby ťa Pán zmocnil a uschopnil tak, aby si pomáhal iným deťom tento rok 

viac ako kedykoľvek predtým. Áno, urobíš to! Dokonca aj si schopný pomôcť len jednému človeku, urob 

to, lebo to má cenu. V ten deň, keď budeš stáť pred Pánom, odmení ťa za veľkú a dôležitú prácu. Pamätaj 

ne Jeho slová: „A kto by čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, 

veru, hovorím vám, že ho neminie odmena“ (Matúš 10:42). 

     Modlitba 

Drahý Otec, radujem sa v Tebe za príležitosť, že sa môžem prihovárať a pomáhať deťom, zvlášť sirotám. 

Modlím sa, aby Tvoj pokoj, milosť a múdrosť pokryla ich srdcia a aby zažili svoje sny o prosperujúcej, víťaznej, 

slávnej a výnimočnej budúcnosti, ktorú si pre nich naplánoval, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 127:3-5;   Príslovia 22:6;   Žalm 82:3-4;   Príslovia 23:10-11 

1-ročný plán:   Matúš 8:28-9:17;   1.Mojžišova 27-28 

2-ročný plán:   Skutky 8:14-25;   Ester 3-4 



12           Pastor Chris 

   Tvoja láska k Nemu je to, na čom záleží 

 Láska Kristova totiž spája nás... (2.Korintským 5:14). 

 Každý kresťan je povolaný k tomu, aby napĺňal službu zmierenia. Ak si znovuzrodený, tak ťa 

povolal. Biblia hovorí: „A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu 

zmierenia“ (2.Korintským 5:18).  

Možno povieš: „Ale ja som nikdy nepočul nejaký hlas, ktorý by ma „povolával“ do služby.“ 

Otázka je: „Miluješ Ježiša?“ Ak áno, tak nezáleží na tom, či si počul alebo nepočul hlas. To, na čom záleží, 

je tvoja láska k Ježišovi. Tvoja skutočná a úprimná láska k Ježišovi a to, k čomu ťa táto láska motivuje, 

aby si pre Neho robil, je to, na čom záleží.  

 Diabol sa ti možno vysmieva a hovorí: „Ty nie si  povolaný do služby; prestaň strácať čas.“ Ale ty 

by si mu mal povedať: „Všetko čo robím, robím pre Ježiša, pretože Ho milujem!“ Odpovedal si na 

volanie lásky, keď si dal svoje srdce Kristovi a odovzdal si sa službe evanjelia. Nemôžeš milovať Ježiša 

bez toho, aby si Ho nadšene nenasledoval. 

 Preto nech všetko, čo robíš, je robené z lásky k Nemu. Nech je Jeho láska hnacou silou v tvojom 

živote. Tvoja láska je najväčším darom, ktorý Mu môžeš dať; to je všetko, čo potrebuješ, aby si pred Ním 

prezentoval v nebi.  

 Spomínam si, ako som počúval jednu vzácnu kazateľku pred mnohými rokmi; povedala niečo, čo 

sa ma veľmi hlboko dotklo. Slúžila a zrazu začala hovoriť k Pánovi a urobila vyhlásenie, ktoré odvtedy so 

mnou zostalo. Povedala: „Pane Ježišu, nemám nič, čo Ti môžem dať, len moju lásku.“ Pomyslel som si: 

„Wow! Čo by mohlo byť lepšie?“ Čo iné by sme Mu mohli dať okrem našej lásky! A o to nás žiada. 

 Povedal: „Môj syn, daj mi svoje srdce“ (Príslovia 23:26). Roznecuj vždy svoju lásku k Nemu; 

udržuj ju horiacu. Ak si poháňaný svojou láskou k Pánovi, tak vždy zvíťazíš; Jeho sláva bude vždy 

zjavená v tebe a cez teba. Pamätaj si, čo povedal: „...Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj 

Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho“ (Ján 14:23). 

     Modlitba 

 Požehnaný Pán Ježiš, veľmi si cením hĺbku a rozsah Tvojej lásky ku mne! Som poháňaný Tvojou láskou vo 

všetkom, čo robím. Som navždy vďačný, že som objektom Tvojej veľkej a večnej lásky; ďakujem Ti za požehnanie 

a príležitosť, že Ti môžem túto lásku vrátiť. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 20:9;   Marek 12:30 

1-ročný plán:   Matúš 9:18-38;   1.Mojžišova 29-30 

2-ročný plán:   Skutky 8:26-40;   Ester 5-6 



13           Pastor Chris 

     Vládnutie v živote 

 Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú vládnuť v živote tí, 

čo dostávajú (prijímajú) hojnosť milosti a dar spravodlivosti (Rimanom 5:17 angl. preklad). 

 Každé Božie dieťa je v tomto živote kráľom a je povolané k tomu, aby v živote vládlo 

v spravodlivosti. Narodili sme sa na to, aby sme uplatňovali autoritu nad satanom a okolnosťami života. 

Ty nie si obeť, si víťaz v Kristovi Ježišovi. Ján to o nás vedel a prehlásil: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste 

nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4). 

 V tebe žije Ten Väčší! Boh vložil do teba svoju prirodzenosť spravodlivosti a to spôsobuje, že si 

podobný ako On. Táto prirodzenosť v tebe spôsobuje, že rozmýšľaš, vidíš a hovoríš ako On. Si 

vyzdvihnutý; preniesol ťa na Jeho úroveň. Náš úvodný verš hovorí: „...tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti 

a dar spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze Ježiša Krista“ Prijal si milosť, aby si vládol nad okolnosťami 

a kráčal v autorite nad satanom a živlami tohto sveta. 

 Nezáleží na tom, ako hrozne vyzerá tvoja situácia; to nezmení tvoje postavenie, pretože pre Božie 

dieťa neexistuje nevýhoda. V tvojom živote je milosť. Rozpoznaj ju. Niekto, kto nie je znovuzrodený, 

môže povedať: „Bol som v takej a takej situácii a nemohol som nájsť východisko“, ale to neplatí pre teba. 

Nie sme v pasci! Kresťan má vždy východisko! V skutočnosti on je východiskom. 

 Vládneš cez prehlasovanie Slova! Nech čokoľvek prichádza proti tebe v živote, prevezmi vedenie 

a vládni nad tým cez vierou naplnené prehlásenia. 

      Vyznanie 

 Tak ako Pán vládne na nebi a je odetý majestátom, tak aj ja vládnem v tomto živote v spravodlivosti! Pán 

ma odial a opásal ma silou! Skutočne slová mojich úst sú pevne ustanovené! Kráčam v nepretržitom víťazstve 

a zjavujem Božiu slávu na každom mieste, cez schopnosti Ducha! Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:20-21 

1-ročný plán:   Matúš 10:1-23;   1.Mojžišova 31-33 

2-ročný plán:   Skutky 9:1-9;   Ester 7-8 



14           Pastor Chris 

     Satan stratil svoju moc! 

 Potom sa navrátili tí sedemdesiati s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene 

(Lukáš 10:17). 

 V knihe Júdu v 9.verši je napísané niečo veľmi poučné. Hovorí sa tam: „A archanjel Michal, keď v 

spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neopovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal: Nech ťa potresce 

Pán!“ To bolo potom, čo zomrel Mojžiš. Archanjel Michal prišiel pre jeho telo. Avšak keď tam prišiel, tak 

diabol chcel tiež Mojžišove telo, pretože mal právo nad každým, kto zomrel v tomto svete, až pokiaľ 

neprišiel Ježiš. 

 Satan mal Adamovu autoritu, ktorú dostal od Adama v záhrade Eden; v tom čase bol vyššie ako 

Michal. Takže čo Michal urobil? Povedal: „Nech ťa potresce Pán.“ Hovoril k satanovi v mene Pána, aby 

mohol dostať Mojžišove telo. V Matúšovi 16:19 Ježiš povedal: „Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek 

zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.“ Toto je 

súčasná pravda! Satan bol zbavený všetkej moci. 

 Ježiš povedal: „...Videl som satana ako blesk padať z neba“ (Lukáš 10:18). Potom v Lukášovi 10:19 

povedal: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič 

na svete vám neuškodí.“ My máme autoritu nad satanom a zástupmi temnoty. Boli všetky úplne  a totálne 

porazené a my sme povinní vykonávať proti ním súd: „...aby vykonali na nich súd, ako bolo napísané. Pre 

všetkých zbožných je to na slávu. Halleluja! (Žalm 149:9). 

 Satan stratil svoje právo na tento svet! Nikdy s ním nemusíš bojovať alebo zápasiť! Keď sa ukáže 

alebo vnímaš, že začína robiť problémy okolo teba, vyžeň ho! Jakub 4:7 hovorí: „Poddajte sa teda Bohu, ale 

vzoprite sa diablovi - a utečie od vás.“ Ako sa mu vzoprieš? Urobíš to Slovom. Keď hovoríš Slovo, satan sa 

skloní: „Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie“ (Efezským 6:17). 

     Vyznanie 

 Pane, udelil si mi autoritu, aby som šliapal po hadoch a škorpiónoch a nad každou mocou diabla! V mene 

Ježiš sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán! Vládnem nad satanom cez moje vierou naplnené 

prehlásenia! 

Rozšírené štúdium:   Zjavenie 12:11;   1.Ján 4:4 

1-ročný plán:   Matúš 10:24-42;   1.Mojžišova 34-35 

2-ročný plán:   Skutky 9:10-20;   Ester 9-10 



15           Pastor Chris 

     Pozeraj do Slova 

 Dôveru Pánovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju vlastnú rozumnosť (Príslovie 3:5). 

 Existujú ľudia, ktorí sa rozhodli, že kvôli určitým zlým skúsenostiam, ktoré zažili, nebudú 

šťastní. A čo je zaujímavé, snažia sa urobiť iných zodpovednými za svoju zlú náladu a rozladenosť alebo 

sa ich snažia obviňovať za svoj zlý osud. Ale v živote to takto nefunguje. Nikto nenesie zodpovednosť za 

to, aby ťa urobil šťastným. Ty si ten, ktorý sa musí rozhodnúť, že bude šťastný a že sa bude tešiť zo 

života, a to bez ohľadu na okolnosti. 

 Biblia nám hovorí, aby sme považovali za veľkú radosť, keď prechádzame rozličnými skúškami 

(Jakub 1:2). Musíš sa naučiť byť závislý na Slove a používať ho. Božie Slovo zabezpečuje riešenie pre 

každý problém. Dôveruj Slovu. Keď máš plnú hlavu otázok, keď čelíš ťažkostiam, tak to, čo potrebuješ, je 

Slovo.  

 Niektorí ľudia, keď čelia ťažkým situáciám, tak si niekde sadnú do kútika a ponoria sa do 

sebaľútosti, alebo vyžadujú ľútosť od iných ľudí. To nefunguje. Keď sa ocitneš v nepriaznivej situácii, 

choď do Slova a skúmaj Písma, aby si našiel odpovede. Boh chce od teba, aby Slovo bolo v tvojom duchu 

a vyprodukovalo v tebe víťaznú mentalitu. Niet divu, že Boh hovorí: „Nech Slovo Kristovo prebýva vo vás 

bohato vo všetkej múdrosti...“ (Kolosenským 3:16). 

 Slovo v tebe urobí to, o čom hovorí! Neustále študuj Slovo a medituj nad ním. Počúvaj Božie 

posolstvá znova a znova. Prijímaj Slovo, „stráv“ ho, nech sa premieša s tvojím duchom! Počúvaj, čo ti 

Duch Svätý povie, aby ťa povzbudil alebo aby ti dal nasmerovanie. Neexistuje problém, ktorý nemá 

riešenie. Cez Písma prijímaš svetlo; Božie Slovo má schopnosť priniesť do tvojho ducha osvietenie a dať ti 

vhľad do skutočnosti. 

 Cez Slovo zistíš, že neexistuje nič, čo by si nedokázal urobiť a neexistuje nič, čo by si nemohol 

mať. Božie Slovo je pravé svetlo (Ján 1:9), ktoré odhaľuje, kým skutočne si a čo je tvoje dedičstvo 

v Kristovi; umožni tomuto svetlu, aby ťa viedlo vo všetkom. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za dar Tvojho Slova, ktoré je v mojom srdci a v mojich ústach. Ty si slávou môjho 

života a dnes zažívam moc a vplyv Tvojho Slova vo všetkom, čo robím. Som občerstvený a naplnený energiou pre 

nadprirodzený život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 26:3;   Efezským 3:4 

1-ročný plán:   Matúš 11:1-30;   1.Mojžišova 36-37 

2-ročný plán:   Skutky 9:21-31;   Jób 1-2 



16           Pastor Chris 

     Zdedená veľkosť! 

 Ale ak ste Kristovi, tak ste Abrahámovo semeno, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29). 

 Budem vždy úspešný, pretože vo mne žije Kristus a som Abrahámovo semeno. Toto by mala byť 

aj tvoja mentalita. Bol si navrhnutý a stvorený tak, aby si bol v živote úspešný. Si výnimočný a Boh od 

teba očakáva, že budeš robiť výnimočné veci. Ale okrem výnimočnosti si tiež veľký. 

 Existujú tri spôsoby, ako sa stať veľkým. Prvým je to, že sa tak narodíš, ďalším je to, že veľkosť 

získaš a tretím je to, že ti veľkosť bude udelená. Úžasné na tomto je to, že Boh odovzdal celú Jeho veľkosť 

nám! To je pozoruhodné. Narodili sme sa veľkými – a to v Kristovi Ježišovi! Preto je v tebe veľkosť. 

 Všetko, čo robíš, by malo byť veľké, výnimočné, pretože si zdedil veľkosť! Buď si vedomý toho, 

kto si v Kristovi a neustále kráčaj po cestách, ktoré ti Boh ukazuje v Jeho Slove, pretože sú to cesty 

veľkosti, výnimočnosti. Keď si sa narodil znova, semeno veľkosti bolo zasiate do tvojho ducha. Boh 

povedal Abrahámovi v 1.Mojžišovej 12:2: „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím 

(angl. urobím tvoje meno veľkým), tak sa staneš požehnaním.“ 

 Boh ďalej sľúbil, že Abrahámovi dá celý svet, a aj to urobil. Biblia hovorí, že Abrahám poslúchol 

Boha a zdedil zasľúbenie. Ale zasľúbenie nebolo len pre Abraháma, ale bolo dané Abrahámovi a jeho 

semenu (potomstvu) a Biblia hovorí, že tým semenom je Kristus: „A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho 

potomkovi (semenu). Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a 

tým je Kristus“ (Galatským 3:16). 

 Náš úvodný verš hovorí, že ak patríme Kristovi, tak sme Abrahámovo semeno a dedičia podľa 

zasľúbenia. Zasľúbenie dané Abrahámovi ohľadom veľkosti je naše súčasné dedičstvo v Kristovi 

Ježišovi. 

      Vyznanie 

 Narodil som sa veľkým! Som určený pre veľkosť, preto robím všetko v Kristovi Ježišovi. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 4:13;   1.Peter 1:3-4 

1-ročný plán:   Matúš 12:1-21;   1.Mojžišova 38-39 

2-ročný plán:   Skutky 9:32-43;   Jób 3-4 



17           Pastor Chris 

     Svetlo a príklad, vzor 

 Ako si mňa poslal do sveta, aj ja som ich poslal do sveta.  A ja sa pre nich posväcujem, aby aj oni boli 

posvätení v pravde (Ján 17:18-19). 

 Pán Ježiš v rozhovore so svojim učeníkmi povedal: „Vy ste svetlo sveta...“ (Matúš 5:14). Toto je to, 

kým sme; sme svetlo sveta, a viete, čo to znamená? Svetlo ukazuje smer. Takže ako kresťania by sme 

nemali žiť ako zvyšok sveta. Musíme žiť ako príklad a viesť tak aj iných ako svetlo. 

 Pavol povedal Timoteovi: „Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v 

reči, správaní, láske [v duchu], vo viere a v mravnej čistote“ (1.Timoteovi 4:12). Sú určité veci, ktoré by si 

nemal robiť a ktoré nesmieš robiť, pretože si listom Kristovým, si svetlom, ktoré má ukazovať smer. Preto 

sa musíš posväcovať. Kvôli učeníkom sa Ježiš oddelil od svetskosti. Posvätil sa. Urobil to kvôli nim, ako 

sme čítali v úvodnom verši. 

 Boh od teba očakáva, že sa posvätíš kvôli neveriacim okolo teba. Očakáva od teba, že sa oddelíš 

od čohokoľvek a od všetkého, čo neoslavuje Krista. Ježiš povedal: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby 

videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16). Nech tvoje svetlo svieti na tvojom 

pracovisku. Ak si študentom buď žiariacim a horiacim svetlom v tvojej škole. Ak si podnikateľ, politik 

alebo športovec, nech tvoje svetlo svieti tak jasne, že ľudia môžu vidieť tvoje dobré skutky a budú nimi 

provokovaní k spravodlivosti. 

 Nech sa Kristov život odráža v tebe a z teba. Toto by mal byť tvoj cieľ; mysli, hovor a konaj ako 

Kristus. Nech si kdekoľvek a nech robíš čokoľvek, buď vzorom. Buď jasným žiariacim svetlom. Prinášaj 

slávu Pánovmu menu, lebo na to je určený tvoj život. 

     Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvojho Ducha, ktorý pôsobí vo mne, aby som chcel aj konal podľa Tvojej 

dobrej vôle. Tvoja láska napĺňa moje srdce. Upriamujem celú moju pozornosť na Teba samotného, aby som Ťa po 

všetky dni môjho života miloval a ctil. Môj život je dnes a navždy na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 2:15-16;   Titovi 2:12-13 

1-ročný plán:   Matúš 12:22-50;   1.Mojžišova 40-41 

2-ročný plán:   Skutky 10:1-8;   Jób 5-6 



18           Pastor Chris 

     Účinok modlitby 

 A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale 

sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným (Rimanom 8:26). 

 Jedným z mnohých požehnaní modlitby je to, že nám pomáha oddeliť sa od sveta, aby sme sa 

zamerali na Pána a na veci Jeho Kráľovstva. Nezáleží len na tom, čo hovoríme v čase modlitby, pretože 

modlitba sa netýka len obsahu slov, ktoré hovoríme, ale aj našej meditácie v čase modlitby. Dokonca aj to, 

že sme osamote, je veľmi dôležité; dáva to Duchu Svätému príležitosť, aby nám slúžil počas toho, ako 

slúžime my Jemu. 

 V časoch modlitby môže Duch Svätý otvárať naše oči. Keď sa otvoríš a máš s Ním spoločenstvo, 

otvára tvoje oči pre duchovné skutočnosti a odkrýva tvojmu duchu Jeho myšlienky. Máme tri dni 

v týždni, kedy sa spoločne modlievame dvakrát denne po pätnásť minút, a to o dvanástej napoludnie 

a o desiatej večer (miestne/GMT časové pásmo). Buď v tomto vytrvalý. Pre niektorých sa pätnásť minút 

zdá byť dlhý čas na modlitbu, ale v skutočnosti je to málo. 

 Ber vážne aj naše modlitby na sociálnej sieti Yookos a budeš užasnutý, ako sa zmení tvoj život. 

Vždy, keď máš príležitosť oddeliť sa od všetkého, aby si sa modlil, rob to. Ale čo robiť napríklad vtedy, 

ak cítiš naliehavé nutkanie na modlitbu práve počas toho, ako šoféruješ? Hovor v jazykoch počas 

šoférovania. Počas týchto časov modlitieb môžeš práve vykonávať dôležitú úlohu v práci; neprestávaj 

vykonávať ju, ale počas toho sa modli v jazykoch. Pochop, že život je duchovný a ak nebudeš pôsobiť 

z oblasti Ducha, tak môžeš byť frustrovaný. 

 Náš úvodný verš nás oboznamuje s tým, ako dostať veci pod kontrolu z oblasti Ducha. Keď sa 

modlíme v jazykoch, tak sám Duch sa prihovára za nás! Keď sa dostaneš v modlitbe na takú úroveň, kde 

to prevezme Duch so stenaním a hlbokým vzdychaním, tak budeš jednoducho vedieť, že všetko spolu 

pôsobí pre tvoje dobré! Bez ohľadu na okolnosti v tebe vytryskne smelosť a budeš si istý v tom, že nech 

sa deje, čo sa deje, v Kristovi Ježišovi si víťaz! Nikdy nemôžeš byť znevýhodnený. Sláva Bohu! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za príležitosť mať spoločenstvo s Tebou v modlitbe. Neustále postupujem vpred, 

pretože som vždy vedený a nasmerovaný Tvojím Duchom, ktorý môjmu duchu zjavuje skutočnosti Kráľovstva, keď 

s Ním trávim čas v spoločenstve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 18:1;   Filipským 4:6;   1.Korintským 14:15 

1-ročný plán:   Matúš 13:1-23;   1.Mojžišova 42-43 

2-ročný plán:   Skutky 10:9-20;   Jób 7-8 



19           Pastor Chris 

    Získali sme to zdedením    

 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). 

 Tento verš je najinšpirujúcejším veršom! Hovorí sa tu, že si vyvolený, kráľovský, zvláštny, 

osobitý. Nie si obyčajným človekom, patríš do inej skupiny. Všimni si, že hovorí: „Vy ste vyvoleným 

rodom“ a nesľubuje: „Vy budete...“ Aj zasľúbenie by bolo úžasné, ale toto je súčasná realita. Mne sa 

osobne páči tento preklad: „Ale vy ste vyvolenou rasou, kráľovským kňazstvom, zasväteným národom, Božím 

vlastníctvom, zvláštnym ľudom...“ My sme vyvolenou rasou! 

 V Kristovi Ježišovi neexistuje ani beloch ani černoch; jediné, na čom záleží, je nové stvorenie: 

„Lebo (v Kristovi Ježišovi) ani na obriezke ani na neobriezke nezáleží, ale na novom stvorení“ (Galatským 6:15). 

V Kristovi Ježišovi existuje len jedna rasa, vyvolená rasa, ktorá zahŕňa každého z nás. Sme Boží osobitý 

poklad, Jeho kráľovský a vyvolený druh ľudí, povolaný prejavovať Jeho spravodlivosť, zjavovať Jeho 

krásu, výnimočnosť a múdrosť.  

 Sme viac než víťazi (Rimanom 8:37); pochádzame z línie šampiónov a víťazov. Sme nadradení 

satanovi. Toto o nás hovorí Biblia. Sme Boží svätí a časťou nášho povolania je vykonávať súd nad 

satanom a jeho zástupmi temnoty (Žalm 149:5-9). Nemôžeš toto všetko vedieť a pritom nepovažovať 

samého seba za obzvlášť požehnaného a privilegovaného od Boha; si veľmi špeciálny. Nikdy nedovoľ 

nikomu, aby spôsobil, že si o sebe budeš myslieť menej než to, kým si v Kristovi, pretože ty si Božím 

uskutočneným snom.  

 V Starom Zákone Boh povedal ľuďom: „Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju 

zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským 

kráľovstvom a svätým národom...“ (2.Mojžišova 19:5-6). Teraz sme my naplnením Božieho sna a nemuseli 

sme pre to nič urobiť. Nežobrali sme o to, ani sme neurobili nič, aby sme si to zaslúžili; bola to milosť 

Ježiša Krista, ktorá nám to všetko udelila. Získali sme to zdedením! Nech je požehnaný Boh! 

     Vyznanie 

 Som vyvolenou rasou, kráľovským kňazstvom, svätým národom, unikátnym stvorením, povolaným 

z temnoty do Božieho úžasného svetla, aby som prejavoval výnimočnosť a dokonalosť božskosti! Toto je mojím 

dedičstvom a mojou spravodlivosťou od Neho, ktorý ma urobil viac než víťazom a účastníkom božstva! Sláva Jeho 

menu navždy!  

Rozšírené štúdium:   Galatským 2:20;   1.Ján 4:17 

1-ročný plán:   Matúš 13:24-43;   1.Mojžišova 44-45 

2-ročný plán:   Skutky 10:21-33;   Jób 9-10 



20           Pastor Chris 

     Slovo čistí a obnovuje 

 „...zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa na 

duchu svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.“ (Efezským 

4:22-24). 

 Sú časy, kedy sú z niekoho vyhnaní démoni, ale po nejakom čase títo démoni stále nachádzajú 

cestu späť do tejto osoby. Niektorí ľudia majú ohľadne tohto zmätok; ale to vôbec nie je záhada. 

 Keď vyháňaš démonov, treba viac, ako len povedať: „Vyjdi von!“ Áno, je potrebné urobiť viac. 

Ježiš povedal, že keď diabol vyjde s človeka, chodí po suchých miestach a hľadá odpočinok. Keď ho 

nenájde, povie si: „Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho prázdny, vymetený a 

vyzdobený. Vtedy odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je on sám, a vojdúc, prebývajú tam. A tak 

sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé...“ (Matúš 12:44-45). 

 Toto je niečo, čomu mnohí ľudia nerozumejú. Nestačí vyháňať démonov; musíš ich nahradiť 

anjelmi; musíš nahradiť zlo, ktoré až doteraz bolo v srdci osoby, láskou Božou! Musíš tohto jednotlivca 

učiť a slúžiť mu Slovom. Slovo je to, ktoré ho teraz umývaním čistí a premieňa jeho život. 

 Je to rovnaké, ako keď jednáš s niektorými návykmi vo svojom živote. Časť nášho úvodného 

verša hovorí: „obnovte sa na duchu svojej mysle.“ Hovorí sa tu o obnovení charakteru tvojej mysle. Keď má 

kresťan určitý zvyk a hovorí: „Nemôžem to zastaviť; snažil som sa“, tak je jasné, že sa úplne nevydal 

Slovu. Rímskym 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby 

ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ 

 Prostredníctvom Slova budeš schopný nahradiť strach vierou a slabosť silou. S Božím Slovom 

môžeš robiť čokoľvek a byť všetkým, čo Boh chce, aby si bol. Daj Bohu vo svojom živote prvé miesto; 

úplne sa poddaj panstvu Slova. 

     Vyznanie 

 Skrze Slovo som obnovovaný na duchu svojej mysle! Spravodlivosť Božia zaplavuje môj život! Satan nemá 

nič na mne, pretože mám oblečeného nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy; 

a podľa toho žijem. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:22-25 

1-ročný plán:   Matúš 13:44-14:12;   1.Mojžišova 46-48 

2-ročný plán:   Skutky 10:34-43;   Jób 11-12 



21           Pastor Chris 

     Pravda je realita  

 „aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho“ 

(Efezským 1:17). 

 V kresťanstve, na rozdiel od náboženstva, sa zaoberáme absolútnymi pravdami a nie 

predpokladmi. Pravda je realita! Nazýva sa to absolútne poznanie (grécky „epignosis“) Boha. V oblasti 

pravdy boli všetky pochybnosti rozpustené; jednoducho vieš; a takéto zjavenie je odovzdané do tvojho 

ducha. 

 Napríklad neboli sme tam, keď sa Ježiš narodil. Ale veríme a sme si úplne istí, že sa narodil 

z panny! Jednoducho to vieme v našom duchu. Usídlilo sa to v našom duchu. Je to rovnaké, ako vieme 

s istotou, Ježiš Kristus je Syn Boží! Nie je to predpoklad, ktorý žijeme, ale zjavenie v našich duchoch. 

 Ďalej, nemáme žiadne pochybnosti ohľadne Jeho smrti a vzkriesenia z mŕtvych! Boh ho vzkriesil 

z mŕtvych a my podľa toho svedčíme. Nie preto, že sme boli pri tom, keď sa to stalo, ale pretože nám je 

dané poznanie. Nesnažíme sa, alebo nebojujeme o to, aby sme tomu verili. Už sme prešli „verením“; teraz 

je to zjavenie, ktoré žijeme a dáva nám určitý druh mentality. 

 Biblia hovorí: „Kto verí v Syna, má večný život...“ (Ján 3:36). Keď sme uverili, večný život bol 

vložený do nášho ducha a uvedomili sme si Božie otcovstvo! Boli sme posunutí od „veriacich“ do 

„poznajúcich.“ Kresťanstvo nie je nejaký predpoklad. Nie je to dohad, špekulácia. Nie je nič špekulatívne 

na tom, čo sa týka nás a toho, čomu sme uverili! 

 V kresťanstve si prenesený do arény reality; nebeského poznania! Niet divu, že sa skrze apoštola 

Pavla Duch modlí: „aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v 

poznávaní Jeho“. On chce zjavením – pravdou o tvojom dedičstve a pôvode v Kristovi Ježišovi, o tvojej 

jednote s Ním - zaplaviť tvoje srdce a tvoju myseľ. Toto nie je náboženstvo. Toto je pravda. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, verím v Tvojho Syna, ktorého si poslal sňať hriechy sveta. Verím z celého svojho srdca, že bol 

vzkriesený z mŕtvych pre moje ospravedlnenie. Ďakujem Ti Pane za vloženie večného života do môjho ducha; Tvoja 

sláva napĺňa moje srdce a je to skrze mňa zjavované vždy a na každom mieste, v Ježišovom mene. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:18,   2. Tesalonickým 2:13 

1-ročný plán:   Matúš 14:13-36;   1.Mojžišova 49-50 

2-ročný plán:   Skutky 10:44-11:3;   Jób 13-14 



22           Pastor Chris 

     Máš česť a kráľovskú vznešenosť 

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

oslávil“ (Rímskym 8:30). 

 Každý, kto sa narodil znova, bol oslávený. Nie je to niečo, v čo dúfame, alebo očakávame, že sa 

uskutoční; už sa to stalo. Máš Jeho slávu vo svojom živote a dôsledkom toho je, že si plný cti a kráľovskej 

vznešenosti! Nemôžeš byť zneuctený, pretože Jeho česť je na tebe! 

 Niet divu, že dokonca aj uprostred protivenstiev máme nevýslovnú radosť a plnosť slávy! Niet 

divu, že sme tak vášniví pre evanjelium; nemôžeme byť prenasledovaní tak, aby sme sa tohto vzdali. 

Máme život meniace posolstvo pre tento svet. Keď vidíme, ako muži a ženy na svete žijú neúspešný 

život, vnímame to, pretože vieme, že držíme kľúč k ich záchrane. Sme nútení zobrať k nim evanjelium, 

pretože vieme, že ten, kto má Krista, je prenesený do života cti, slávy a vznešenosti. 

 To, že niektorí ľudia tebou pohŕdajú, nenávidia ťa a prenasledujú, by pre teba nemalo nič 

znamenať! Nikdy sa necíť urazený ohľadom takýchto vecí. Boh ťa sám oslávi. Nikto to nemôže zmeniť. 

Ak si v v cirkvi vodca, alebo služobník evanjelia, sú tam takí (možno aj v tvojej skupine), ktorí majú 

tendenciu ťa znevažovať alebo zneuctievať, odmietni starať sa o to. Bol si oslávený. 

 Ak si čokoľvek utrpel kvôli evanjeliu, neboj sa; Pán ťa odmení v pravý čas. Čím viac hanby je na 

teba položené, tým slávnejšie tvoje svetlo svieti pred Pánom. Si vyzdobený zakaždým, keď si 

prenasledovaný kvôli Jeho Menu; sláva na tebe sa zväčšuje. Anjeli môžu vidieť slávu. Démoni to môžu 

vidieť tiež. A keby Boh otvoril tvoje oči do duchovnej oblasti, bol by si prekvapený, akým slávnym si sa 

stal kvôli veciam, ktoré si pretrpel kvôli evanjeliu. 

 Takže nikdy nezúfaj. V tom všetkom, čo robíš pre Pána, pokračuj s väčšou horlivosťou 

a neutíchajúcou vášňou. Zapamätaj si toto: Jeho sláva je na tebe a nijaké množstvo prenasledovania 

a zneuctenia od ľudí ju nemôže odstrániť. Halleluja! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju slávu v mojom živote, ktorá ma postavila na cestu cti a kráľovskej 

dôstojnosti. Som si toho vedomý a ďakujem za narastajúcu slávu a česť v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:10,   Rímskym 8:17 

1-ročný plán:   Matúš 15:1-28;   2.Mojžišova 1-2 

2-ročný plán:   Skutky 11:4-14;   Jób 15-16 



23           Pastor Chris 

     Viera v Slovo 

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

predne i Grékovi.“ (Rímskym 1:16). 

 V našom úvodnom verši Pavol hovoril o evanjeliu Ježiša Krista a v ďalšom verši nám dáva 

poznať, že skrze evanjelium je zjavovaná spravodlivosť Božia od viery k viere: „Lebo spravodlivosť Božia sa 

v ňom zjavuje z viery k viere, ako je napísané: Ale spravodlivý bude žiť z viery.“ (Rímskym 1:17 angl. preklad). 

 Čo to znamená? Znamená to žitie mimo vonkajšieho človeka, pretože viera je reakcia ľudského 

ducha na Slovo Božie. Život skrze vieru znamená život z tvojho ducha ako odpoveď na Boha. To 

znamená žitie v Slove a na Slove Majstra. Ježiš povedal, že človek nebude žiť na samotnom chlebe, ale 

každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst (Matúš 4:4). 

 Slovo Božie je tvoj život. To je to, čo potrebuješ pre vyvážený duchovný život. Biblia Hovorí: „ako 

priam teraz zrodené nemluvniatka žiadostiví buďte mlieka bezo ľsti, Božieho slova“ (1. Petra 2:2). Dokonca aj 

Žalmista v Starom zákone pochopil dôležitosť žitia podľa Slova a preto prehlásil: „Ó, ako milujem Tvoj 

zákon! Celý deň o ňom premýšľam.“ (Žalm 119:97). 

 Nech Slovo Božie prebýva v tebe bohato. Slovo v tebe je to, čo potrebuješ na posun na ďalšiu 

úroveň v tvojom kresťanskom živote; buď viac zakorenený a ukotvený v Slove. Kŕm svojho ducha 

neustále Slovom. Sila a účinnosť Božieho Slova je nespochybniteľná. Jeho Slovo je absolútna realita 

a všetko, čo potrebuješ k zažívaniu víťazstva a povýšenia v živote, je žitie Slova! 

     Vyznanie 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za život viery, do ktorého si ma povolal. Pôsobím v duchovných realitách nášho 

nebeského kráľovstva. Chodím v božskom zdraví, absolútnej prosperite, nekončiacom úspechu, v hojnosti radosti 

a neopísateľnom pokoji dnes a zakaždým, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Korintským 5:7,   Židom 11:1 

1-ročný plán:   Matúš 15:29-16:12;   2.Mojžišova 3-5 

2-ročný plán:   Skutky 11:15-30;   Jób 17 



24           Pastor Chris 

    Nesieš Jeho prítomnosť 

 Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? (1.Korintským 3:16). 

 Je dôležité pre nás ako kresťanov, aby sme si boli vedomí toho, kým sme a čo máme. Vieš, že 

ľudia prichádzajú do cirkvi a hovoria: „Pane, prichádzame dnes do Tvojej prítomnosti.“ A keď 

odchádzajú, cítia, že opustili Božiu prítomnosť. Niektorí sa dokonca modlia, aby Božia prítomnosť 

zostúpila. Ale pravda je, že ako Božie dieťa nemusíš „prichádzať“ do Božej prítomnosti. Ty si v nej 

a prichádzaš s Jeho prítomnosťou! Nesieš Jeho prítomnosť! Keď ideš do cirkvi, ideš tam s Jeho 

prítomnosťou v sebe. 

 Si chrámom živého Boha, ktorý prebýva v tebe cez Ducha Svätého. Keď si sa znovuzrodil, Kristus  

si urobil svoj príbytok v tvojom srdci. On je teraz v tebe a ty si v Ňom. Nevstúpil do teba, aby ťa z času 

načas opustil; nie! Je s tebou a v tebe navždy! Žiaľ mnoho kresťanov to nevie. Ale vďaka Bohu, že vieme, 

koho nesieme! Toto nie je fantázia!  Nie je to bájka. Boží Duch prebýva v tebe a je sprostredkovateľom 

Božej prítomnosti, požehnania a všetkého, čo nám bolo dané v Ježišovi Kristovi. 

 Moc Božieho Slova pôsobí cez poznanie a vyznanie. Ak to nevieš, nebude to pôsobiť. Dokonca aj 

keď je to v Biblii a aj keď si to čítal. Ak nie si si toho vedomý, nebude to pracovať. Musíš si byť vedomý, 

že si nádobou, ktorá nesie Boha. Nesieš v sebe všade Jeho prítomnosť. Keď prichádzaš, tak Boh 

prichádza. Sláva Jeho menu naveky! 

      Vyznanie 

 Kristus vo mne je nádej slávy, prosperity a sily! Mám sa dobre! Som zdravý, pretože Boh ozdobil môj život 

Jeho slávou, Jeho prítomnosťou a sebou samým! Kdekoľvek som, tam je Boh, pretože nosím Jeho božskú prítomnosť. 

Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:14;   Židom 3:6 

1-ročný plán:   Matúš 16:13-17:13;   2.Mojžišova 6-7 

2-ročný plán:   Skutky 12:1-10;   Jób 18-19 



25           Pastor Chris 

     Stvorení pre výnimočnosť 

 Veď sme Jeho dielo (angl. majstrovský kus), stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh 

už prv uspôsobil chodiť (Efezským 2:10). 

 Uvedený verš nám pripomína, kto sme; sme Božím dielom, stvorení v Kristovi Ježišovi pre 

výnimočnosť. Nehovorí sa tu, že budeme Božím dielom, nie! Už SME! Toto je suverénne prehlásenie 

Všemohúceho Boha! Takéto vyhlásenie je duchovným zákonom! To znamená, že v mysli božskej 

spravodlivosti je to takto! 

 Toto je zverejnenie Božieho poznania! Je to poznanie Ducha. Si Božie dielo! On to tak prehlásil! 

Čo iné by si si mal myslieť, ak nie to, čo je v súlade s Ním! Keď sa toto stane tvojou mentalitou, tak všetci 

okolo teba, ktorí sú nevedomí, môžu o tebe hovoriť, že sa chvastáš. Môžu sa ti vysmievať a hovoriť: 

„Nemyslíš si o sebe príliš veľa?“ Nenechaj sa znepokojiť, pretože rozmýšľajú nábožensky. 

 Čítajme náš úvodný verš znova v rozšírenom anglickom preklade Biblie: „Lebo sme Boží (vlastný) 

osobný výtvor (Jeho majstrovské dielo) znovustvorení v Kristovi Ježišovi, (narodení znova), aby sme mohli robiť tie 

dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás...“  Napríklad iPad alebo iPhone je dielom, 

produktom firmy Apple. Možno máš telefón alebo zariadenie, ktoré je výrobkom firmy Samsung; ale my 

sme Božím vlastným osobným výrobkom, vytvorení v Kristovi Ježišovi, aby sme mohli robiť tie dobré 

skutky, ktoré Boh predurčil pre nás. Nie sme „opravení“ alebo obnovení. Sme vytvorení pre výnimočnosť 

a nadprirodzený život. 

 Toto je nový superman! Toto je to, kým si ty. Predtým, ako si prišiel na svet, Boh už písomne 

potvrdil, že si úspešný. Dal na teba svoju pečať, ktorá hovorí: „Zhotovený pre výnimočnosť!" Toto je 

Božie svedectvo o tebe, On ťa utvoril, preto ťa pozná viac, ako ty poznáš sám seba. Chce, aby si mal toto 

vedomie, že si Jeho výnimočné dielo. Si duchovný stroj, navrhnutý a vytvorený Bohom na to, aby si 

produkoval dobré skutky! Preto rob výnimočné veci. 

      Modlitba 

 Drahý Pane, aké je to privilégium byť Tvojím obrazom, dokonalým odrazom a žiarou Tvojej múdrosti, 

spravodlivosti a slávy! Urobil si môj život krásnym a výnimočným a uschopnil si ma, aby som bol efektívnym 

svedkom a reprezentantom Tvojho Kráľovstva, a tak zvestoval Tvoju chválu  a osvetľoval tmavé miesta zeme Tvojím 

svetlom slávneho evanjelia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 29:11;   Jeremiáš 1:5 

1-ročný plán:   Matúš 17:14-18:14;   2.Mojžišova 8-9 

2-ročný plán:   Skutky 12:11-19;   Jób 20-21 



26           Pastor Chris 

     Dal nám svoju slávu! 

A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im...“ (Ján 17:22). 

 Sú ľudia, ktorí hovoria: „Boh nikdy nezdieľa svoju slávu s nikým...“ Áno, On by nezdieľal svoju 

slávu s pohanskými bohmi. Ale čo sa týka nás, Jeho detí, tak urobil viac, než len zdieľanie svojej slávy 

s nami – dal nám Jeho slávu a učinil nás Jeho slávou. Keď povedal v Izaiášovi 42:8: „...svoju slávu inému 

nedám, ani svoju chválu modlám,...“ tak nehovoril o tom, že nebude zdieľať svoju slávu s Jeho deťmi. 

Hovoril tam o modlách. Urobil nás účastníkmi Jeho slávy! 

 Znovu si prečítajme Pánove slová v úvodnom verši: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im...“  

Ježiš sa tu modlil k Otcovi. Ale všimni si, že nepovedal: „Slávu, ktorú si dal mne, ja dám im, keď prídu do 

neba.“ Povedal, že slávu, ktorú Boh dal Jemu, On následne dal nám. Je to fakt, ktorý platí v súčasnosti. 

  Pánovi Ježišovi nevadí, že sa podieľaš na Jeho sláve, pretože ti ju daroval. Keď tomu neveríš 

alebo to neprijímaš, tak to nie je pokora, ale ignorancia. Okrem toho Biblia hovorí, že tých, ktorých Boh 

povolal, „...tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil“ (Rimanom 8:30). Boli sme oslávení! 

Ježiš Kristus je zjaveným obrazom osobnosti Boha. On je odbleskom, vonkajšou žiarou Božej slávy. Biblia 

hovorí, že od Boha dostal česť a slávu (2.Peter 1:17). A teraz tá istá sláva, ktorú Otec dal Jemu, je to, čo 

bolo zdarma darované tebe.  

 Nečudo, že hovorí: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza 

nad tebou“ (Izaiáš 60:1). Si stelesnením Božej slávy. Apoštol Pavol toto pochopil a vyhlásil: „My všetci 

akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do 

slávy“ (2.Korintským 3:18). 

 Zrkadlá odrážajú len to, čo je pred nimi. To znamená, že keď stojíš pred Božím zrkadlom (Jeho 

Slovom), tak to, čo vidíš, je Božia sláva – a to si predsa ty, lebo vidíš seba. A tak nielenže nám dal svoju 

slávu, urobil nás svojou slávou! Ty si dnes prejavom, zjavením Božej slávy!  

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma oslávil slávou svojho Syna Ježiša Krista! Táto sláva je zjavná v mojom 

fyzickom tele, v mojej rodine, zamestnaní a vo všetkých oblastiach môjho života, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:17-19 

1-ročný plán:   Matúš 18:15-35;   2.Mojžišova 10-12 

2-ročný plán:   Skutky 12:20-25;   Jób 22-23 



27           Pastor Chris 

     On je tvojou silou a štítom 

 ... Hospodin mi je pevnosťou žitia (angl. silou môjho života), koho sa mám ľakať? (Žalm 27:1). 

 V tomto verši Dávid nežiadal Pána o silu. Je to znakom duchovnej nevedomosti, ak sa dokola 

modlíme a prosíme Pána o to, aby nám dal silu, keď On už je silou nášho života. Ak je Pán silou tvojho 

života, tak Ho nepotrebuješ žiadať o silu, pretože ak máš Jeho, tak máš aj silu, a tak v tvojom živote nie je 

žiadny priestor pre slabosť.  

 Apoštol Pavol dobre tomuto rozumejúc urobil v 2:Korintským 12:10 neobyčajné vyhlásenie. 

Povedal: „...pretože keď som slabý, vtedy som silný.“ Vedel, že jeho silou bol Duch Svätý, ktorý prebýval 

v ňom. Niet divu, že povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 4:13).  

 Duch Svätý je zdrojom pravej sily, a On žije v tebe. Preto nikdy nevyznávaj slabosť. Vždy 

vyhlasuj, že si posilnený Pánom a že ti úžasne pomáha. Rimanom 8:26 hovorí: „...a tak aj Duch pomáha 

našim slabostiam...“ Inak povedané, Jeho sila je dostupná tebe a pre teba, keď si myslíš, že si so silou úplne 

na dne. 

 Okrem toho On je tvojou obranou a štítom. Keď ľudia hovoria zlé slová k tebe, o tebe alebo proti 

tebe, tak sa tým netráp, pretože ich slová sú prázdne. Toto je niečo, čo si musíš uvedomiť a byť za to 

vďačný Pánovi, pretože On je nielen tvojou silou, ale aj tvojou ochranou. Biblia hovorí: „Kto povedal kedy 

niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu?“ (Plač Jeremiášov 3:37). Nemal by si sa vôbec báť. Neboj sa 

ničoho a nikoho.  

 Keď sa ti ľudia vyhrážajú, tak by si si ani nemal všímať ich vyhrážky, pretože Izaiáš 54:17 hovorí: 

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

zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich spása odo mňa - znie výrok Hospodinov.“ Aká úžasná istota! Ži 

s takýmto vedomím a buď víťazný každý deň. 

      Modlitba 

 Pán je silou môjho žitia, a preto v mojom živote nie je žiadny priestor pre slabosť. Som dostatočný 

v Kristovej dostatočnosti a nič nie je pre mňa nemožné. Pán ma usadil na výšinách, v Jeho prítomnosti je sláva 

a česť, v Jeho blízkosti je sila a šťastie! Áno, aj keby som kráčal údolím tieňa smrti, nebojím sa zlého, pretože On je 

mojím štítom a večnou ochranou. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Žalm 23:4;   Žalm 27:1-3;   2.Korintský 3:5-6 

1-ročný plán:   Matúš 19:1-15;   2.Mojžišova 13-14 

2-ročný plán:   Skutky 13:1-12;   Jób 24-25 



28           Pastor Chris 

   Môžeš byť úspešný – skutočne úspešný! 

 Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a 

uzdravením (angl. zdravím) pre celé ich telo (Príslovia 4:20,22). 

 Získanie dobrého vzdelania je dôležité, ale pre život je potrebné viac. Je niečo omnoho 

dôležitejšie, než vzdelanie, ktoré získaš medzi štyrmi múrmi akademických inštitúcií; je to duchovné 

vzdelanie. Niektorí ľudia si myslia, že keď získajú akademický titul, tak to je všetko, čo potrebujú. Aj keď 

je dobré byť vzdelaným, skutočný úspech pochádza z Ducha.  

 To je dôvod, prečo mnoho vzdelaných, inteligentných ľudí vo svete žije život, ktorý je pravým 

opakom skutočného úspechu. Niektorí ľudia získali v škole samé jednotky, ale život žijú na „päťku“.  

 Napríklad máme lekára, ktorý po tom, čo vyliečil tak veľa ľudí, ochorie nevyliečiteľnou 

chorobou. A tak nedokáže pomôcť samému sebe. Aké smutné. Život má duchovnú podstatu. A skutočný 

úspech sa dá dosiahnuť len vtedy, keď aplikuješ princípy Božieho Slova. Božie Slovo zaručuje všestrannú 

prosperitu, a tak mu daj prvé miesto v svojom živote. 

 Nech ťa nikto neoklame tým, keď ti bude hovoriť, že celý život si raz hore a raz dole; môžeš byť 

úspešný – skutočne úspešný. Jozue 1:8 nám hovorí, ako: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, 

ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a 

budeš mať úspech.“  

 Príslovie 3:5 hovorí: „Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju vlastnú 

rozumnosť.“ Nechaj Slovo, nech ťa vedie vo všetkom, čo robíš v živote; študuj Slovo a rob to, čo hovorí, 

a tak budeš vždy úspešný. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš porozumieť tajomstvám nebeského kráľovstva. Poddávam sa Ti, aby 

som bol nepretržite vychovávaný Tvojím Slovom, a tak vyhlasujem, že môj život je produktom Tvojho Slova, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 119:105;   Kolosenským 1:9 

1-ročný plán:   Matúš 19:16-20:16;   2.Mojžišova 15 

2-ročný plán:   Skutky 13:13-25;   Jób 26-27 



29           Pastor Chris 

    Rob to, čo ti hovorí 

 Ja za nich prosím, nie za svet prosím (angl. nemodlím sa za svet), ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú 

Tvoji (Ján 17:9). 

 Tento verš je súčasťou Ježišovej modlitby za Jeho učeníkov, keď končil svoju pozemskú službu. 

Povedal: „...nemodlím sa za svet.“ Ako to, že sa nemodlil za svet? Vedel, že to nebolo potrebné, pretože 

vedel, čo chcel Otec a išiel presne to aj urobiť namiesto toho, aby sa za to modlil. 

 Tento príklad máme nasledovať aj my. Nemodlievaj sa za niečo, čo vieš, že je v Otcovom srdci. 

Napríklad Židom 10:25 hovorí: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme 

sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ Toto je Božia inštrukcia pre Jeho deti, aby 

nezanedbávali cirkevné zhromaždenia. Keď toto vieš, tak by bolo veľmi nedbanlivé modliť sa k Bohu 

takto: „Ó Pane, prosím ťa, pohni ma do cirkvi.“ Takáto modlitba je úplne od veci, pretože Boh ti už 

povedal, aby si takého stretnutia bral vážne! 

 Rovnaké je to aj so získavaním duší. Je nezmyselné, aby sa kresťan modlil takto: „Otec, urob, aby 

som získaval duše pre Tvoje Kráľovstvo.“ Jednoducho rob, čo ti povedal, aby si robil. On už povedal: 

„Choďte do celého sveta a kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Toto je Jeho inštrukcia pre teba 

a keď ti dáva inštrukciu, tak s tým príkazom prichádza aj schopnosť urobiť to. Mal by si jednoducho 

robiť to, čo hovorí.  

 Ježiš poznal Otcovu vôľu ohľadom sveta. Svet potreboval obeť, ľudia potrebovali spasenie. Preto 

sa Ježiš nepotreboval modliť za svet. Modlil sa len za svojich učeníkov. A krátko po tejto modlitbe bol 

uväznený a bol na ceste ku krížu, aby zomrel za svet. Sláva Bohu! Nech už máš od Boha akúkoľvek 

inštrukciu, neváhaj, pretože už si uschopnený a vystrojený na produkovanie výsledkov. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré osvecuje môj chodník a vedie ma cestou, ktorou mám ísť. 

Duch Svätý býva vo mne, vedie ma a dáva mi inštrukcie zvnútra; vedie ma po cestách spravodlivosti, poháňa ma 

k tomu, aby som robil správne veci a naplnil v svojom živote Božiu vôľu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 2:13;   Židom 13:20-21 

1-ročný plán:   Matúš 20:17-34;   2.Mojžišova 16-17 

2-ročný plán:   Skutky 13:26-41;   Jób 28-29 



30           Pastor Chris 

     Kráčaj v božskom zdraví 

 Ale On jej povedal: Nech sa najprv deti najedia; lebo nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteňatám 

(Marek 7:27).  

 Niekedy kresťania hovoria: „Pane, uzdrav ma, nárokujem si svoje uzdravenie.“ Keď sa jedná 

o kresťanské bábätko a nevedomého kresťana, Boh takúto modlitbu určitý čas prijíma. Ale príde čas, keď 

povie: „Poďme, narasti už!“ A takéto modlitby potom už viac nefungujú. 

 Niektorí ľudia sa ma pýtali: „Pastor, modlieval som sa za ľudí a boli uzdravení, a tiež som sa 

modlieval za seba a bol som uzdravený. Avšak keď sa teraz modlím za seba, nič sa nedeje, hoci keď sa 

modlím za iných, tak tí sú uzdravení. Čo robím zle?“ 

 Problém je jednoduchý. Boh ti nikdy nepovedal, aby si sa modlil za seba, aby si bol uzdravený. 

Len preto, že ti to fungovalo, keď si bol kresťanské bábätko, neznamená to, že by si to mal takto stále 

robiť. Biblia hovorí: „...a na časy tejto nevedomosti Boh nehľadí, ale teraz prikazuje všetkým ľuďom, aby robili 

pokánie“ (Skutky 17:30). Božie najlepšie pre teba nie je to, aby si bol uzdravený, ale aby si chodil 

v božskom zdraví. Keď si už duchovne dospel, nežiadaj Boha, aby ťa uzdravil, pretože uzdravenie je 

chlebom pre deti. Uzdravenie nie je pre kráľov. 

 Na prvej úrovni duchovného rastu keď ochorieš, potom sa uzdravíš a takýto cyklus pokračuje; 

vždy „veríš“ Bohu za uzdravenie. Na druhej a vyššej úrovni vyhlasuješ: „Božie zdravie je moje!“ Nepýtaš 

si uzdravenie, tvoja viera pôsobí božské zdravie. Keď vo svojom tele cítiš symptómy choroby, tak 

vyhlasuješ: „V mene Ježiš prikazujem bolesti, aby prestala!“ a ono sa to stane! 

 Takže na ktorej úrovni sa nachádzaš? Je čas prejsť na vyššiu úroveň, kde nie sú žiadne bolesti 

hlavy, horúčky ani žiadna iná forma choroby a nemoci! Biblia hovorí, že tí, čo prebývajú na Sione, 

nebudú hovoriť: „Som chorý“ (Izaiáš 33:24). Dôvod, prečo to nehovoria, je to, že nebývajú chorí.  

 Sme účastníkmi božstva, máme v sebe nezničiteľný, „nenakaziteľný“ život Boží. Takže odkiaľ by 

potom mala prísť nemoc? Dokonca aj keď cítiš nejaké symptómy choroby, je to prelud; stras to zo seba 

v mene Ježiš! Kráčaj v božskom zdraví a odmietaj byť chorý. 

      Vyznanie 

 Žijem nadprirodzeným životom! Mám v sebe božské zdravie, ktoré pôsobí v každom vlákne mojej bytosti, 

v každej bunke mojej krvi a v každej kosti môjho tela! Žijem nadprirodzený život od vrchu mojej hlavy až po prsty 

na mojich nohách! Slovo Božie a Duch Svätý oživujú moje smrteľné telo skrz naskrz, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 13:11;   1.Peter 2:24 

1-ročný plán:   Matúš 21:1-32;   2.Mojžišova 18-19 

2-ročný plán:   Skutky 13:42-52;   Jób 30-31 



31           Pastor Chris 

     Ostávaj zapálený pre Pána 

 A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša 

námaha nie je márna v Pánovi (1.Korintským 15:58). 

 Žijeme v posledných časoch. Vo svete je dnes množstvo nepokojov. Je ich dosť na to, aby odviedli 

tvoju pozornosť od Pána a Jeho kráľovstva. Sú ľudia, ktorí sú horliví v službe Pánovi len vtedy, keď je 

všetko v pokoji a kľude, keď ich podnikanie prekvitá, keď sú povýšení v práci a pod. V takomto období 

sú plní svedectiev o Božej dobrote, milujú Pána a prejavujú Jeho lásku voči svetu. Ale akonáhle nastanú 

ťažkosti, tak rýchlo strácajú nadšenie. Ich vyznania sa zrazu zmenia a ich oddanosť Pánovi začína 

blednúť. Nebuď takýto, buď vždy zapálený pre Pána, v dobrom i zlom.  

 Iní zase slúžia Pánovi len vtedy, keď majú problémy. Chcú len „využiť“ Pána na to, aby ich 

dostal z problémov. Spomenú si na Pána len vtedy, keď sú v ťažkostiach. Ale hneď na to, ako im Pán 

pomôže v ich situácii, tak zrazu sú preč! Musíš ich vyhľadávať, aby svedčili. Teraz už nemajú viac času 

pre Pána, lebo sú príliš zaneprázdnení. Aké smutné.  

 Nezáleží na tom, čo sa deje v tvojom živote. Nikdy nedovoľ ničomu, aby ťa odviedlo alebo 

utlmilo tvoje nadšenie a oddanosť Pánovi. Ak dovolíš čomukoľvek odviesť tvoju pozornosť od služby 

Pánovi, tak potom nie si pevný, stal si sa klátivým, ale Písmo hovorí: „Buďte pevní, neklátiví...“ Keď 

zostávaš pevný v službe Pánovi, nepriateľ na teba vystrelí svoje šípy; ale odmietni pohnúť sa zo svojej 

pozície. 

Biblia hovorí: „Ak si malátny v deň súženia, tvoja sila je malá“ (Príslovia 24:10). Keď všetko ide 

hladko, buď pevný; a keď nastane čas súženia, tak zostaň stále takým istým, pretože bez ohľadu na to, čo 

sa ti deje, bol si predurčený na víťazstvo: „Vy dietky ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, 

ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete“ (1.Ján 4:4). 

    Modlitba 

Drahý Pane, celým srdcom Ti slúžim v pravde, pretože si bol úžasný v mojom živote! Zostávam pevný 

a nepohnuteľný. Som vrúci v duchu, slúžim Ti s radosťou a prinášam slávu Tvojmu vzácnemu menu. Ďakujem Ti 

za to, že som na veky triumfujúci, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:23-24;   Rimanom 12:11-12 

1-ročný plán:   Matúš 21:33-22:14;   2.Mojžišova 20-21 

2-ročný plán:   Skutky 14:1-7;   Jób 32-33 

 


