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Pastor Chris
SLÚŽENIE DUCHOM
Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč (Skutky

10:44).
Lukáš, v Skutkoch 10, rozpráva prekrásny príbeh o udalosti v dome rímskeho vojaka s menon
Kornélius. Hoci to bol oddaný muž nebol spasený. V jeden deň sa pred ním zjavil Pánov anjel hovoriac
aby zavolal na Petra a ten mu povie slová cez ktoré bude on sám i ľudia v jeho domácnosti zachránení
(Skutky 11:13 – 14).
Zatiaľ čo Peter v dome Kornélia kázal evanjelium, niečo nadprirodzené sa odohralo: „ … Duch
Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč“ (Skutky 10:44).
Všimni si slovo „zostúpil“ pôvodne preložené z gréckeho „epitiptŌ“ čo znamená – padať ako dážď;
vyliatie obrovského množstva. Takisto to znamená padnúť do objatia niekoho iného. Keď Peter prehovoril
tieto milostivé slová spásy, Duch Svätý v Kornéliovom príbytku každého objal a všetci boli pretvorení a
naplnení s Duchom. Aleluja!
Stane sa to keď slúžime cez Ducha; naši poslucháči ostanú očarení Otcovou láskou! Radujú sa z
objatia Duchom a vo svojich srdciach sa dajú presvedčiť o spáse, lebo naše slová nie sú len také obyčajné.
Svedectvo ktoré máme o Kristovi a Jeho spáse je podobné tomu Petrovmu; z nášho vnútra vytekajú prúdy
živej vody (Ján 7:38). Tvoje slová nebudú viac pôsobiť ako presvedčivá reč ľudskej múdrosti, ale ide o
slová doručené s domonštrovaním Ducha a sily.
Mnohí z tých čo sa zúčastnili Ježišových učení zažili objatie Duchom. Lukáš 5:17 nám hovorí „ …
Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských
mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval.“ Vo vzduchu jednoducho niečo
muselo byť ako Ježiš rozprával; Jeho slová boli nabité s božskou energiou. Sláva Bohu!
Božia moc na záchranu, pomoc, vyslobodenie a požehnanie sa nachádza v evanjeliu, ktoré ty
potrebuješ dopraviť a odkomunikovať mocou Božieho Ducha. Preto musíš byť zakaždým naplnený s
Duchom podobne ako o tom vyzýva Pavol v Efezským 5:18 – 20.
Keď si raz naplnený s Duchom, Jeho božská sláva a prítomnosť vychádzajú von z teba v podobe
vyslovených slov. Tam sa viera i hlboké presvedčenie nabúdza v srdciach tvojich poslucháčov, až nakoniec
sú vyburcovaní k spáse, vyslobodeniu a neopísanému požehnaniu! Aleluja!
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem lebo moje slová sú impregnované s božskou mocou. Do takej miery,
že keď rozprávam moje slová transformujú životy, prinášajú presvedčenie do života hriešnikov a zriaďujú
tvoje nebeské plány a účely v živote mnohých ľudí, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 4:29; 1.Korintským 2:4; Skutky 1:8
1.ročný Biblický plán: Židom 1 & Jeremiáš 34 – 35
2.ročný Biblický plán: Ján 9:1 – 7 & 1.Kronická 1
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JEHO ŽIVÁ SVÄTYŇA
Aké spojenie medzi chrámom Božím a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal
Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom (2.Korintským
6:16).
Hneď potom ako bol Ježiš ukrižovaný, Boh opustil chrám v Jeruzeleme. Pokým ešte stále visel na
kríži po dobu troch hodín, Biblia uvádza ako sa zem zahalila do tmy, skaly začali pukať a nastalo
zemetrasenie.
Božia prítomnosť bola v chráme na Svätom z Najsvätejších, oddelená od Svätého miesta s hrubou
clonou: dlhá 12,2 metra, 6metrov vysoká a 10,1 cm hrubá (čítaj Matúš 27:45 – 51). Potom ako Ježiš visiac
na kríži vyslovil „Je dokončené!“ Biblia hovorí, tá hrubá chrámova opona sa roztrhla od vrchu až dole a
Svätý z Najsvätejších vyšli a Božia prítomnosť sa vytratila z priestorov budovy.
Až do toho dňa, iba ten najväčší kňaz mal dovolené vojsť do prítomnosti Boha. Potom ako sa
božská prítomnosť vrátila cez Ducha Svätého, zrodila sa Cirkev; ľudské telo sa stalo živým svätostánkom
Boha! Teraz Hospodin žije v nás. Sláva Bohu!
Ty si chrámom živého Boha. Každý deň ako kráčaš po tejto zemi, maj vedomie o tom ako sa z teba
stala Hospodinova mobilná ústredňa. S takýmto vedomím nebudeš nikdy porazený, pretože pochopíš že
väčší je Ten, ktorý je v tebe ako ten čo je vo svete. Ty si plný života, od hlavy až po päty. Nech je
požehnaný Hospodin!
Byť Božím chrámom znamená že tvoje pľúca, obličky, srdce a každý orgán a systém tvojho tela je
naplnený s Božím Duchom. Bol si zdokonalený v Ňom. Takéto vedomie musíš v sebe stále nosiť, bez
ohľadu aké výzvy prídu do tvojej cesty. 1.Ján 4:4 hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi,
pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.”
VYZNANIE
Väčší je On, ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete! Od hlavy až po päty, som plný života. Žiadna
choroba ani nemoc či infekcia sa neudrží v mojom tele! Kristus vo mne je nádej slávy, sily a víťazstva!
Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:5; 1.Korintským 3:16; Kolosenským 1:26 – 27
1.ročný Biblický plán: Židom 2 & Jeremiáš 36 – 37
2.ročný Biblický plán: Ján 9:8 – 17 & 1.Kronická 2
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BOŽÍ PRINCÍP OCHRANY
Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho (Žalm 91:1).
Biblia nám hovorí ako po narodení Ježiša, Kráľ Herod zrežíroval stíhanie malých detí za účelom
zabiť Ho. Pánov anjel sa vo sne zjavil Jozefovi a prikázal mu zobrať dieťa i jeho matku a utiecť s nimi do
Egypta (Matúš 2:13 – 14).
Jozef urobil tak ako dostal inštrukcie. Chcem aby si na malý moment zastal a uvažoval:
Nehovoríme tu len tak o nejakom dieťati; máme na mysli Ježiša, Spasiteľa (sveta). Možno sa chceš opýtať
„Nemali by Ho predsa ochraňovať anejeli? Prečo utiekli s Ním až do Egypta?“ Ako prvé pochop, že to čo
anjel odkomunikoval Jozefovi nebolo žiaden klam; Ježišov život bol vystavený reálnemu nebezpečenstvu a
ak by Jozef neposlúchol inštrukcie, Herod by dokázal zabiť malého Ježiša.
Takisto si všimni ako Pánov anjel nepovedal „ ... odíď do Sýrie ...“ Inštrukcie boli jasné: „ ... uteč
do Egypta kde ostaneš pokiaľ ti neprinesiem posolstvo.“ Ak by Jozef odišiel do Sýrie, postretol by ho tam
ďaľší problém. Je dôležité, aby sme boli tam kde nás Boh chce mať. Jeho ochrana nie je všade; Jeho
ochrana spočíva v Jeho inštrukciách určených pre nás.
Podobný príklad nachádzame v knihe Exodus 12. Výsledkom Faraónovho vytrvalého vzdoru a
zatvrdlého srdca nenechať odísť Božích ľudí, bol anjel smrti so zadaním vykonať ničivú spúšť naprieč
Egyptom. Pán vydal pokyn pre každú domácnosť Izraelitov zabiť jahňa a poznačiť vchod do príbytku
krvou zabitého zvieraťa. Takisto mali ostať za dverami a nenvychádzať von!
Obydlia Egypťanov neboli poznačené a tak mohol anjel smrti strmhlav zaútočiť a zasiahnuť
každého prvorodeného na území Egypta, či už išlo o človeka alebo zviera. Ako však vidíme, v Egypte boli
aj iní cudzinci, ktorí neboli Židia, vedeli o tom a nechali si poznačiť svoje domácnosti. Podobne ako v
prípade Izraelitov, aj táto skupina ľudí ostala ochránená. Vieme, že to tak bolo, lebo Biblia hovorí keď
Izrael vyšiel z Egypta „ .... mnoho iného ľudu šlo s nimi ...“ (Exodus 12:38). Táto skupina ľudí sa vyhla
pohrome, lebo poslúchli Boží princíp ochrany. Niektorí ľudia majú pocit, že môžu robiť čo sa im zachce,
vybrať sa kamkoľvek a potom si myslia, že Boh by sa mal postarať o ich štít ochrany od zla. Nie je to tak.
Boh vydáva pokyny a usmernenie; ty ostaneš nebesky ochránený pokiaľ nasleduješ smerovanie
akého sa ti dostane od Hospodina. V takom prípade pokiaľ ostaneš v Jeho Slove máš štít ochrany od
všetkých útokov a zla čo ničí ostatných. On je šéf; keď ti raz povie čo urobiť a kam isť, poddaj sa. Keď sa
usporiadaš podľa Jeho dokonalej vôle, budeš natrvalo prebývať v bezpečí. Aleluja!
VYZNANIE
Prebývam v Kristovi a tak som navždy v bezpečí; štítený od všetkých útokov a zla čo ničí ostatných.
Žiadna zbraň zhotovená proti mne nebude úspešná, lebo Božie Slovo je môj život. V Kristovi žijem, hýbem
sa a mám svoje bytie. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 54:17; Žalm 91:11
1.ročný Biblický plán: Židom 3 & Jeremiáš 38 – 40
2.ročný Biblický plán: Ján 9:18 – 27 & 1.Kronická 3
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ŽIADNA DOVOLENKA OD ZÍSKAVANIA DUŠÍ
zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a
poučovaním (2.Timoteovi 4:2).
Počas kalendárneho roka je mnoho dovoleniek, ktoré si ľudia zvyčajne doprajú. Keď však príde na
získavanie duší, tu nechodíme na žiadnu dovolenku. Satan nedovolenkuje a ničí životy ľudí stále; pekelne
sa snaží a je podlý viac ako kedykoľvek predtým vo svojej snahe zastaviť ľudí aby počuli pravdu úžasného
evanjelia. Avšak naša vášeň pre ich spásu je väčšia a mocnejšia.
Využi každú príležitosť akú máš k dispozícii na získanie duší a privedenie hriešnikov ku Kristovi.
Nech sa počíta každý moment; maximalizuj svoj čas. Ty si Bohom určený agent spásy na obrátenie
hriešnikov z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu! Pamätaj si toto úžasné evanjelium požehnaného
Hospodina bolo zverené do našej dôvery (1.Timoteovi 1:11). Preto ho musíme kázať s urgenciou a vášňou
aká mu náleží. Samotná myšlienka toho, že my sme strážcami Jeho posolstva spásy je tak vznešená; je to
čosi nad čím sa čudujú aj samotní anjeli. Také je naše volanie.
Ukazuje to ako veľmi nám Boh verí, pretože hodnota dôvery spočíva v zodpovednosti aká je
zverená do rúk človeka. Dôveroval nám s tým najdôležitejším posolstvom a správou pre celý svet a pre
každú generáciu: evanejelium Ježiša Krista. Aká je to požehnanie!
Nech každý deň vášnivo horí oheň evanjelia v tvojom srdci. Rozhodni sa bez ohľadu aké sú
náklady, byť vpredu s propagovaním tohto učenia a dopravení stratených duší do Kráľovstva.
Jeho posolstvo, ktoré my nesieme má potenciu, je naplnené s božskou energiou pre záchranu a
transformáciu životov ľudí. Preto káždý deň za dňom: „Káž slovo; buď pripravený v sezóne aj mimo
sezóny; vyhreš, pokarhaj a vyzývaj s kompletnou trpezlivosťou a učením“ (2.Timoteovi 4:2 ang ESV).
MODLITBA
Som posilnený, nabitý energiou a povzbudený kázať evanjelium. Robím to horlivo, ťahám ľudí preč
z temnoty aby som ich priviedol do kráľovstva svetla a úžasnej slobody synov Božích, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 1:16 – 17; Matúš 28:19 – 20
1.ročný Biblický plán: Židom 4:1 – 13 & Jeremiáš 41 – 43
2.ročný Biblický plán: Ján 9:28 – 41 & 1.Kronická 4
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NIEČO HODNOTNEJŠIE AKO ŽIVOT
Ale žiadna z týchto vecí mňou nehýbe, ani môj 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 ang KJV).
Evanjelium je Božia moc na spásu (Rímskym 1:16). Písmo veľmi jasne deklaruje ako neexistuje
žiadna iná cesta. Musíš byť v tom razantný. Nájde sa mnoho skupín, ktorých členovia dokážu položiť svoje
životy za propagáciu istého presvedčenia. Mnohí z nás neveríme v dobrý účel toho čo títo ľudia konajú. No
aj napriek tomu obetujú svoje životy pre čosi o čom my vieme že je nesprávne. Ako veriaci máme ten
správny účel; o čo viac je potom cennejší?
Keď som bol ešte mladý teeneger, rozhodol som sa pustiť celý do toho, lebo som vedel že išlo o
niečo správne. Urobil som rozhodnutie ako nič na svete nebude schopné zastaviť ma; žiadne pozemské
ponuky by ma neodradili prestať s evanjeliom. Takýto účel je hodnotnejší ako vlastný život a nevadilo mi
za čo ma budú pokladať keď kážem.
V tom čase som sa modlil „Pane, ak musím prejsť cez údolia, kopce či vysoké štíty a nebudem mať
ani miesto kde zložiť hlavu, netrápi ma to; toto evanjelium je hodné úplne všetkého.“ Nebol pre mňa
rozdiel či som kázal tým najchudobnejším z najchudobnejších a žil medzi nimi ak som ich dokázal priviesť
ku svetlu evanjelia; bol som pripravený!
Dnes ide naozaj o skutočne veľa. Preto vo svojej oddanosti k evanjeliu, buď ako Pavol. Znovu si
prečítaj jeho inšpirujúce rozhodnutie z našho úvodného verša. Ty si ten ktorému Boh so všetkým verí na
záchranu životov ľudí. Zachráň ich od pekla a pochoduj so zakrvaveným transparentom Ježiša Krista po
svete. To je jediná cesta.
Biblia ukazuje ako neexistuje žiadne iné meno pod nebom a medzi ľuďmi cez ktoré by sme boli
spasení (Skutky 4:12). Ak je to pravda a vďaka Bohu, že to tak je, potom veľa od toho závisí. Všetko
ohľadne našich životoch, všetko čo rozprávame a robíme by malo byť naplnené vášňou pre Krista a Jeho
večným posolstvom spásy pre ľudstvo.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem že ma počítaš za hodného a zveril si mi do rúk službu zmierenia. Ostávam
neochvejný v mojom oddaní k evanjeliu. Mocou Božej spravodlivosti robím dopad na ľudí, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:20 – 24; 1. Korintským 9:16 – 17
1.ročný Biblický plán: Židom 4:14 – 5:1 – 10 & Jeremiáš 44 – 47
2.ročný Biblický plán: Ján 10:1 – 10 & 1.Kronická 5
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VYŽARUJEŠ JEHO NÁDHERU
Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh (Žalm 50:2).
V týchto prorockých slovách, Sion odkazuje na Cirkev, keďže ide o miesto kde prebýva Hospodin.
Božie Slovo nám ho zjavuje ako dokonalosť nádhery odkiaľ vyžaruje Boh. Anglický preklad kráľa Jakuba i
niektoré ďaľšie preklady nevystihujú horný verš úplne presne. V pôvodnom hebrejskom preklade,
neskoršia časť verša má konotáciu (dojem) pokračovať. Je to preložené „Zo Siona, z dokonalej krásy, Boh
vyžaruje“; Jeho sláva kontinuálne vychádza napred.
V Žalme 90:17 (Roháčkov preklad) vidíme vášnivý nárek Božieho muža Mojžiša ako sa modlí:
„ … a upevni dielo našich rúk u nás! Prosíme, upevni dielo našich rúk! ...“ Aká úžasná modlitba!
Rozprával o nebeskej aure čo produkuje dokonalosť spočívajúcu na tebe ako Božom dieťati; špeciálna
krása.
Vďaka patrí Bohu! Tá modlitba bola zodpovedaná v nás. My sme Jeho korunovačná krása (Jakub
1:18). Niečo je na tvojom živote skutočne výnimočné; nesieš Božiu slávu všade kam ideš a tá nádhera
prináša prívetivosť, priazeň, povýšenie a navýšenie do tvojho života.
Vždy maj na mysli ako si oblečný do ornamentov Božej nádhery; premočený dažďom Ducha.
Hospodin vyslal proroka Izaiáša zvestovať Izraelitom ako im dal nádheru namiesto popola (Izaiáš 61:3);
nádherné ozdoby.
Miesto toho aby si vo svojom živote nechal okolnostiam spochybňovať Božiu prítomnosť, nauč sa
vidieť Božiu nádheru. Ďakuj Mu za tvoj nádherný život. Nikdy nedovoľ situáciám zmeniť kto skutočne si.
Ty si Božia nádhera, Jeho ikona a samotný obraz i lúč Jeho slávy. Vyžaruješ Jeho lesk. Aleluja!
VYZNANIE
Som prejavom Božej slávy, Jeho ikona, obraz i lúč Jeho nádhery! Vyžarujem dokonalosť a božskosť.
Môj život je svedectvom Božej múdrosti a milosti. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Žalm 50:2; Židom 1:3; Efezským 2:10
1.ročný Biblický plán: Židom 5:11 – 6:1 – 20 & Jeremiáš 48 – 49
2.ročný Biblický plán: Ján 10:11 – 21 & 1.Kronická 6
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ON JE TVOJ VEČNÝ OTEC
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno
bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja (Izaiáš 9:5).
Slovné spojenie „Večný Otec“ je často interpretované mnohými ako „Otec večnosti“ pričom ale
tento výraz znamená čosi iné. Poďme to preskúmať spôsobom ľahkým na pochopenie: predstav si
mládenca, ktorého otec bol silný a mocný muž. Mládenec na svojom otcovi veľmi závisel. Potom zrazu
otec zomrie.
Následkom prázdneho miesta i ťažkosti ktoré prišli po otcovej smrti tento mladý muž lamentuje
„Ak by tu bol môj otec, viem že veci by vypadali inak; možno by som cez toto všetko nemusel prechádzať.
Viem, že otec by pomohol aj poradil a bol by tu pre mňa!“
Tu je tá vec, ktorú tento mládenec potrebuje poznať: Jeho otec je možno mŕtvy, ale je ešte (niekto)
Jeden, ktorý je tu stále; On je tvoj večný Otec! Nikdy sa nemusíš od Neho odlúčiť, pretože On je cez Ducha
Svätého vždy živý, s tebou a v tebe. Jeho meno je Ježiš!
Možno chceš povedať „ Odkedy som stratil oboch rodičov, život bol pre mňa tak náročný a teraz je
zo mňa sirota“, nezúfaj. Prečítaj si slová Ježiša kde povedal „Neopustím vás ako siroty [nenechám vás bez
útechy, opustené, smútiace, stratené a bezmocné] ...“ (Ján 14:18 ang AMPC). Ty si neostal bez otca; Duch
Svätý je Otec v tebe a On je tvoj pomocník a to zahŕňa, všetku pomoc akú v živote potrebuješ.
Ježiš povedal „ … Otec, ktorý vo mne prebýva robí skutky“ (Ján 14:10). Podobne ako Ježiš, aj ty
ideš všade s tvojím nebeským Otcom; On v tebe žije. Také by malo byť tvoje vedomie. Nie si osamote; si v
Otcovi a Otec – tvoj večný Otec – je v tebe. Chváľme Boha!
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za uistenie ktoré mám o tom ako si navždy so mňou a vo mne.
Kráčam vo svetle a požehnaní tvojej prebývajúcej a trvalej prítomnosti. Viem, že mi mocne pomáhaš vo
všetkých veciach a nabíjaš ma pre úspech, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 28:15; Židom 13:5; Matúš 28:20
1.ročný Biblický plán: Židom 7 & Jeremiáš 50 – 51
2.ročný Biblický plán: Ján 10:22 – 32 & 1.Kronická 7
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ZÁLEŽÍ AKO ROZMÝŠĽAŠ
A on im povedal: Prečo sa trápite, a prečo povstávajú také myšlienky vo vašom srdci? (Lukáš 24:38
ang KJV preklad).
Málo ľudí si nájde čas na prehodnotenie vlastného myšlienkového pochodu; teda ako funguje ich
myslenie. Neobnovená myseľ podľa štandardu Slova častokrát príde s tými najčudnejšími nápadmi. Takéto
mysle sú naplnené negativizmom.
Napríklad, nájdu sa ľudia ktorí vždy pri uvedení nového zákona alebo smernice uvažujú ako je to na
ich nevýhodu; vždy sa vidia ako obeť. Takto nesú ťarchu nedôvery ku všetkým ľuďom, lebo to je spôsob
ako funguje ich myslenie.
Dokonca aj vrámci Cirkvi, môžeš nájsť člena ktorý prestane návštevovať bohoslužby pretože sa
domnieva že kázeň pastora je práve o ňom. Medzitým, niekto iný sa zúčastní toho istého kázania a povie si
„prišiel som do cirkvi a v ten deň, kázanie bolo ako na mieru šité pre mňa. Identifikoval som sa so všetkým
čo kazateľ hovoril. Rozhodol som sa urobiť nápravu.“
Všimni si ako jeden brat sa rozhodol ostať v zbore a rásť, zatiaľ čo ten druhý sa rozhodol opustiť
rovnaký zbor. Je to celé o spôsobe ich myslenia. Tvoje myšlienky ťa dokážu neustále udržať na ceste
úspechu alebo držať v zlyhaní. To je dôvod prečo máme pokračovať s obnovou našej mysle podľa Božieho
Slova (Rímskym 12:2).
Pokiaľ nezmeníš spôsob svojho myslenia, tvoj život a okolnosti sa nezmenia. Musíš si vybrať
charakter svojich myšlienok. Zober kontrolu nad svojimi myšlienkami. Boh nám dal schopnosť
monitorovať naše myšlienky; buď akceptuješ alebo odmietneš zlé myšlienky. Preto sa vždy uisti aby tvoje
myšlienky ostali zdravé: „A nakoniec, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je čestné, čo je spravodlivé, čo je
mravne čisté, čo ľúbezné a čo je chválihodné, ak je v tom nejaká dokonalosť, a nejaká chvála, o týchto
veciach premýšľajte“ (Filipským 4:8 ang ESV).
VYZNANIE
Veľké nápady, obrázky úspechu, možností a víťazstiev kontinuálne bublinkujú v mojej mysli.
Preberám kontrolu nad mojimi myšlienkami a odmietam negatívne myslenie, lebo Duchu Svätý zapríčiňuje
aby som mal zdravé a užitočné myšlienky, hovoril správne slová a činil tým správnym spôsobom. Nech je
požehnaný Hospodin!
Rozšírené štúdium: Príslovia 23:7; Lukáš 6:45; Filipským 4:8 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Židom 8 & Jeremiáš 52
2.ročný Biblický plán: Ján 10:33 – 42 & 1.Kronická 8
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MYSLENIE PODĽA SLOVA
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo
je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rímskym 12:2).
Medzi procesom myslenia a zamýšľaním existuje rozdiel. Čo je myslenie? Ide o zvyklostný alebo
charakteristický mentálny postoj ktorý určuje ako interpretuješ a odpovedáš na situácie.
Každý jeden z nás disponuje myslením, ale dôležitá vec je pôvod tvojho myslenia. Božie Slovo
musí formovať a utvárať tvoj mentálny postoj a sklon k životu; inakšie padneš na dno. Štúdium a meditácia
na Božom Slove ti dodá nezvyklé myslenie; ide o myslenie spravodlivého.
Mať myseľ spravodlivého nie je dar; musíš to rozvíjať. Nemôžeš sa modliť a povedať „Prijímam
myslenie“ ono to tak nefunguje. Potrebuješ sám seba doslova a dopísmena zaplaviť a zaliať Slovom,
študovaním a meditovaním nad ním denne. Potom zistíš, že tvoj myšlienkový pochod sa napráva; tvoj
mentálny postoj a uznanie vecí sa zlepšuje. V oblastiach kde si dovtedy myslel o porážke, chudobe,
chorobe a podobne objavíš ako sa vzdávaš negatívnych myšlienok a prijímaš nebeské myšlienky lásky,
víťazstva, viery, prevahy, zdravia a sily. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, som vďačný za to, že cez tvoje Slovo dokážem rozvíjať myslenie spravodlivého.
Interpretujem okolnosti a situácie z hľadiska tvojho Slova. Meditovaním na Slove sa moja myseľ
programuje a ovplyvňuje na uvažovanie, odpovedanie a interpretovanie situácii v dokonalosti a s akútnou
presnosťou, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 4:23 – 24; Filipským 4:8; Lukáš 1:17
1.ročný Biblický plán: Židom 9:1 – 10 & Žalospev 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Ján 11:1 – 13 & 1.Kronická 9
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ZÁLEŽÍ S KÝM SA STÝKAŠ
Nedajte sa klamať! Zlá komunikácia korumpuje dobré mravy (1.Korintským 15:33 ang KJV).
Preložené slovo „komunikácia“ z úvodného čítania vychádza od gréckeho „Homilia“ čo má
dočinenie s konverzáciou alebo komunikáciou vychádzajúcej z priateľského okruhu; inak povedané ľuďmi
s ktorými sa spájaš a združuješ. Účinok, tak ako prízvukuje kontext otváracieho verša, ukazuje dôležitosť
toho ako treba dbať na združenia; ľudí ktorých počúvaš a s ktorými sa stýkaš. Práve títo ľudia môžu
znehodnotiť tvoj život.
Keď študuješ predošlé verše tomu z úvodu, uvidíš ako nám apoštol Pavol poskytuje obraz určitých
ľudí čo vyučovali iných ako nenastane vzkriesenie. Počúvať takéto falošné učenie, ako uvádza Biblia,
môže viesť k pokazenému mysleniu.
Nepočúvaj len tak ktoréhokoľvek kazateľa alebo učiteľa len preto lebo sa zdá, že hovoria čosi
náboženské. Neprijmi radu len tak od hocikoho. Rovnako by si nemal čítať každú knihu a počúvať každého
kazateľa ktorého vidíš v televízii. Biblia hovorí o preukázaní doktrín. To je dôvod prečo musíš študovať a
poznať Písmo sám pre seba, aby s tebou zo strany na stranu nedokázal hádzať každý vietor učenia. Tvoje
správanie i život budú do veľkej miery ovplyvnené komunikáciou ľudí z tvojho okolia (Efezským 4:14).
Môžeš sa domnievať ako podaná informácia alebo reč zostanú neškodné. Je to však podobné ako
keď niekto zaseje zlé zrniečko do tvojej záhrady zatiaľ čo ty sa len prizeráš. Zasiate zrno určite raz vyklíči.
Možno si povieš „Veď len počúvam alebo čítam knihu; neverím veľmi obsahu.“ Nedaj sa oklamať; do
tvojho života niekto zasieva semiačka ktoré sa jeden deň rozmnožia.
Nech ťa sprevádza Božia múdrosť v tom akých kamarátov si vyberieš; ľudí s ktorými budeš kráčať;
tí čo ťa budú inšpirovať k veľkým veciam a dokonalosti. Nech sú to ľudia ktorí inšpirujú to najlepšie čo je
v tebe pre naplnenie Božieho účelu v tvojom živote. Ak človek, ktorého možno aj rešpektuješ, povie vec o
ktorej ty dobre vieš, že je v nesúlade so Slovom, odmietni to. Akceptuj jedine to čo je súdružné so slovom
spravodlivosti v Kristovi Ježišovi.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za osvietenie ma tvojím Slovom ohľadne dôležitosti zdravej komunikácie.
Prijímam múdrosť, poznanie i chápanie v tom ako si vybrať správnu spoločnosť. Obklopujem sa rečou čo
zlepší môj charakter a pomôže s naplnením volania i účelu pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:3 – 5; 2.Jánov 1:10 – 11; 2.Korintský 6:14 – 17
1.ročný Biblický plán: Židom 9:11 – 28 & Žalospev 3 – 5
2.ročný Biblický plán: Ján 11:14 – 23 & 1.Kronická 10
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DENNÉ POŽEHNANIE V JEHO MENE
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými
jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť
ruky a tí budú zdraví (Marek 16:17 – 18).
Ak sa raz vo svojom živote naučíš používať meno Ježiš a to vo všetkom čo robíš, ostaneš užasnutý
nad víťazstvami i neobyčajnými požehnaniami ktoré dennodenne zažiješ. Jeho meno je inštrument a
veľkým požehnaním pre nás v Novej Zmluve. Slovo nám hovorí ako použiť meno Ježiš vo všetkých
veciach. Kolosenským 3:17 uvádza „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a
ďakujte Bohu Otcu skrze Neho.“ S Jeho menom nemôžeš nič stratiť a nikde zlyhať! Jeho meno je kľúč k
odomknutiu každých dverí!
To čo veľa ľuďom chýba je vedomie moci a autority Jeho mena. Vďaka však patrí Hospodinovi!
Cirkev pochoduje ďalej; poznanie sa navyšuje a ďaleko viac ľudí objavuje kým sú v Kristovi a tiež ich
miesto slávy a prevahy v Jeho mene.
Filipským 2:9 – 11 nám hovorí ako Boh dal Ježišovi meno ktoré je nad každé iné meno. Hospodin
obliekol všetku autoritu do mena Ježiš a ustanovil to v zákone na nebi, na zemi i pod zemou. Preto keď
predložíš požiadavky v mene Ježiš, Všemohúci sa postará aby tak aj nastalo (Ján 14:14).
Keď je niekto v tvojej domácnosti chorý, nezačni behať hore dole vydesený kde hľadať pomoc;
preber kontrolu a prehlás „V mene Ježiš Kristus, karhám tú bolesť a vyháňam nemoc!“ Zavolaj na chorobu
a prikáž jej odísť preč! Povedal nám aby sme uzdravovali chorých; je na tvojej zodpovednosti urobiť tak v
Jeho mene; lebo ono nikdy nezlyhá!
Dokonca aj teraz; karhaj nemoc. Prehlás ako každá búrka v tvojej domácnosti, kancelárii, škole a
prostredí sa ukludní. Potvrď ako žiješ v hojnosti a na utešených miestach pripadla ti výmena a páči sa ti
tvoj podiel. Používaj Jeho meno na vyvolanie tých zmien po akých túžiš a vytvor požehnanie pre seba i
ostatných.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za moc splnomocnenia použiť ten najväčší dar všetkých čias – meno Ježiš.
Všetko čo na tomto svete aj mimo neho existuje sa podriaďuje tomuto menu. Práve s ním mením situácie a
zriaďujem tvoju vôľu v mojom svete. Žijem víťazne a mám prevahu nad situáciami a okolnosťami v živote, v
mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:9 – 11; Ján 16:23 – 24; Kolosenským 3:17 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Židom 10:1 – 18 & Ezechiel 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Ján 11:24 – 34 & 1.Kronická 11
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TEN VÄČŠI V TEBE
lebo v Ňom žijeme, hýbeme sa a máme svoje bytie, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo
aj my Jeho potomkovia sme (Skutky 17:28 ang KJV).
Všemohúci Boh, u teba ako znovuzrodeného, žije a prechádza sa cez Ducha Svätého. 2.Korintským
6:16 hovorí „Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal
Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.“ Toto nie je ani
domnienka ani sľub; ty si chrámom živého Boha. On žije a kráča v tebe.
Apoštol Pavol v 1.Korintským 3:16 kladie otázku „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží
prebýva vo vás?“ Preložené slovo „chrám“ má pôvod v gréckom slove „Naos“ čo takisto znamená svätyňa;
teda miesto kde je Božia prítomnosť. To si ty – Božia svätyňa; Jeho ústredňa v pohybe. Všade kam ideš ty,
ide rovnako aj On. Keď sa niekto opýta „Je Boh na tomto mieste?“ tvoja odpoveď by okamžite mala znieť
„Áno“ pretože On je v tebe. Aleluja!
To je garancia života veľkosti, dominancie, dokonalosti, zdravia a nekončiacich víťazstiev: Kristus
v tebe (Kolosenským 1:27)! Odkedy On v tebe žije, nesnažíš sa niečo prekonať; ty si už premohol všetky
veci: satana, svet aj s jeho updajúcim systémom: „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.Jánov 4:4). Celé je to práve o tom väčšom, ktorý v tebe
žije. Je to tvoja poistka, lebo ty budeš naveky úspešný a kráčať v Jeho sláve.
VYZNANIE
Drahý Otec, ďakujem lebo si urobil zo mňa ústredňu svojej prevádzky tu na zemi. V tebe žijem,
hýbem sa a mám moje celé bytie. V mojom tele neexistuje žiaden priestor pre chorobu, nemoc či infekciu.
Som naplnený s tvojou plnosťou a na každom mieste rozdávam živú pravdu Kráľovstva. Amen!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:7 – 9; Kolosenským 1:26 – 27
1.ročný Biblický plán: Židom 10:19 – 39 & Ezechiel 3 – 4
2.ročný Biblický plán: Ján 11:35 – 46 & 1.Kronická 12
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NASLEDUJ BOŽÍ PLÁN
Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde (Ján 4:24).
Vo všetkých veciach je dôležité poznať Božiu vôľu a byť si istý o tom ako Mu slúžime spôsobom
aký On chce a teda nie podľa svojich názorov či myšlienok ľudí. Hospodin chce aby sme Mu slúžili a
uctievali Ho práve podľa Jeho plánov a účelov obsiahnutých v Jeho Slove.
Rozpamätaj sa na príbeh Kaina s Ábelom! Ábel priniesol obetu presne ako si Boh vyžiadal, zatiaľ
čo Kain priniesol Bohu obetu akú sa mu zachcelo (1.Mojžišova 4:3 – 7); ako vidíš ide o dve odlišné veci.
Kráčať s Bohom znamená nevyhnutnosť nasledovať Jeho predpísaný poriadok. Hospodin povedal
Mojžišovi „ … A spravia mi svätyňu, aby som býval prostred nich. Podľa všetkého toho, čo ti ukážem,
podobu Božieho príbytku a podobu všetkého jeho náradia, tak učiníte všetko“ (2.Mojžišova 25:8 – 9
Roháčkov). Vždy to musí ísť podľa Jeho plánu. Ježiš povedal „Bôh je duch, a tí, ktorí sa mu modlia, musia
sa modliť v duchu a v pravde“ (Ján 4:24).
Teraz nám je už jasné ako uctievať Boha: s Duchom a v súlade s Jeho Slovom. Urobiť to nejakým
iným spôsobom by znamenalo odchýliť sa od Jeho plánu. Niečo podobné sa stalo keď Dávid potreboval
presunúť Božiu archu do mesta Dávidovho. Zaobstaral si nový voz a dvaja muži menom Uza a Achio riadli
tento voz na ktorom transportovali archu. (2.Samuelova 6:3).
Ako cestovali zrazu zapriahnutý vôľ zakopol a voz vybočil z cesty. Uza sa snažil zabrániť
prevráteniu archy. V momente keď sa jej dotkol okamžite aj zomrel. Dávid ostal vystrašený z toho čo sa
práve udialo a pri hľadaní odpovede objavil v Písme čosi. V Starej Zmluve jedine kňazi boli kvalifikovaní
niesť alebo sa dotknúť Božej archy (1.Kronická 15:2).
Dávid si uvedomil chybu a poučil ľudí s príhovorom ku kňazom „Pretože ste predtým chýbali,
Hospodin, náš Boh, spôsobil nám škodu, lebo sme Ho nehľadali podľa predpisu“ (1.Kronická 15:13).
Božie veci majú byť vykonané Božím spôsobom. Nasleduj Božie plány a zažiješ Jeho milosti a
požehnania vo svojom živote a cirkevnej službe.
MODLITBA
Drahý Otče, nik nie je taký ako ty. Od pokolenia až po generácie ty si Boh. Dnes ťa uctievam a
zbožňujem, za tvoju lásku, milosť, súciť a láskavosť. Ďakujem za službu Ducha Svätého v mojom živote.
Rovnako som vďačný za napísané Slovo, ktoré si mi dal pre informovanie, osvietenie, učenie a poskytnutie
pokynov v spravodlivosť. Ctím si ťa v mene Pána Ježiša Krista. Budem kráčať podľa tvojho stanoveného
predpisu i účelu. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 29:2; Filipským 3:3; 1.Kronická 15:13 – 15
1.ročný Biblický plán: Židom 11:1 – 16 & Ezechiel 5 – 7
2.ročný Biblický plán: Ján 11:47 – 57 & 1.Kronická 13
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IDE O FORMÁT, NIE MODLITBU
Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! (Matúš 6:9).
Keď Ježiš kráčal po zemi pri niekoľkých udalostiach sa modlil, pričom Jeho modlitby sú pre nás
zaznamenané v Písme. Jeho učeníci zbadali, že vždy ako sa modlil dosahoval aj výsledky; a preto Mu
povedali „ … Učiteľ nauč nás modliť sa …“ (Lukáš 11:1).
Ježiš im teda predstavil formát modlitby. Povedal „Vy sa teda modlite takto: Náš Otče, ktorý si v
nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno!“ (Matúš 6:9 ang KJV). Veľa kresťanov to nesprávne pochopilo ako
„Pánovu modlitbu.“ Trvajú na tom ako ide o modlitbu ktorú Ježiš očakáva od nás modliť sa.
Navyše zakladajú túto domnienku na texte z evanjelia podľa Lukáša 11:2 kde sa píše „A on im
povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Náš Otče, ktorý si v nebesiach! ...“ Ľudia čo to tvrdia si neuvedomili
jeden fakt a teda preložené slovo „hovorte“ v gréčtine znie „lego.“ V preklade to neznamená „rozprávať
niečo“; ide o systematický / cieľavedomý výklad. Ježiš predstavil formát alebo vzor modlitby pre svojich
učeníkov. Vôbec nám nepovedal aby sme citovali alebo recitovali slová z modlitby tak ako to mnohí dnes
robia.
Reálna Pánova modlitba sa nachádza v Jánovi 17; prečítaj si komplet celú kapitolu a ostaneš
inšpirovaný. Naviac tento model modlitby ktorý ukázal svojim učeníkom bol odhalený ešte predtým ako
visel na kríži. Učil ich modliť sa v očakávaní Božieho Kráľovstva. V tom čase ešte Ježiš nezomrel za celý
svet, lebo svetu dominovalo iné kráľovstvo a tým bolo kráľovstvo temnoty.
My ako znovuzrodení sme boli vyslobodení z kráľovstva temnoty a transportovaní do Kráľovstva
drahého Božieho Syna (Kolosenským 1:12 – 13). V tomto kráľovstve sú naše potreby kompenzované
podľa Jeho bohatstva v sláve. Dnes to nedáva celkom duchovný zmysel recitovať slová z Lukáša 11:2 – 4;
nejde o modlitbu Nového Zákona. V Novej Zmluve sa modlitba zakladá na našom vzťahu s Otcom; ide o
božský typ vzťahu, ktorý Ježiš spravil možným. Teraz sa modlíme cez Ducha a uctievame v Duchu.
Aleluja!
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za objasnenie mi Písma. Ostávam informovaný s presným a
konkrétnym poznaní Slova a to umožňuje pre mňa správne sa modliť. Prehlasujem, ako národy zeme
prichádzajú k poznaniu úžasného Kristovho evanjelia. Ľudia sú vyslobodení z moci temnoty a prenesení do
ich slávneho dedičstva v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1; Ján 16:26 – 27
1.ročný Biblický plán: Židom 11:17 – 40 & Ezechiel 8 – 10
2.ročný Biblický plán: Ján 12:1 – 11 & 1.Kronická 14
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SVETLO V TMAVOM SVETLE
Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.
Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad
tebou (Izaiáš 60:1 – 2).
V dnešnom svete je tak veľa zla, zlomyseľnosti i prenasledovania, výsledkom čoho ostáva veľa ľudí
znepokojených. Pritom všetkom ide ale o naplnenie Písma. Biblia uvádza „Toto však vedz, že v posledných
dňoch nastanú ťažké časy“ (2.Timoteovi 3:1).
Nasledujúce verše 2 – 5 vymenúvajú konkrétne zlo charakteristické pre posledné dni: „Ľudia začnú
milovať samých seba, budú milovníkmi peňazí, chvastaví, namyslení, hanliví, neposlušní k svojim rodičom,
nevďační, bezbožní, bez lásky, neodpustia, budú ohováračskí, bez seba kontroly, brutálni, bez lásky k
dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, väčší milovníci rozkoše než Boha – majúc formu zbožnosti ale
popierajúc silu ...“ (2.Timoteovi 3:2 – 5 ang NIV).
Zatiaľ čo sa toto všetko deje, príde na niečo ešte väčšie. Biblia hovorí „Lebo, hľa, tma kryje zem a
temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k
tvojmu svetlu ...“ (Izaiáš : 60:2 – 3).
Všimni si záverečnú časť a rozpomeň si čo sme čítali v úvode. Bez ohľadu na temnotu a zlo vo
svete v týchto posledných dňoch, ty máš žiariť ešte viac jasnejšie.
Hospodin hovorí „ … pohania prídu k tvojmu svetlu“ ide o viac ako len Božie svelo spočívajúce na
nás a Jeho slávu viditeľnú v nás. Vydávame novotu; nový deň. Uvažuj o tom takto: keď prišiel Ježiš,
uviedol nové stvorenie: vychoval synov Božích; taký bol Jeho účel.
Neskôr vyhlásil ohľadne nás „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté“
(Matúš 5:14). Zatiaľ čo vo svete spočíva temnota, my nečakáme pokiaľ zasvieti Božie svetlo. Miesto toho
zažiarime my, lebo On z nás urobil svetlá v tmavom svete. Ako zažiariť? Konaním Božieho Slova;
prežívaním evanjelia; robením Božieho diela. Matúš 5:16 „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Sláva patrí Hospodinovi!
VYZNANIE
Som svetlom sveta a moje svetlo všade žiari, rozptyluje zlo, zlomyseľnosť a ostatné činy temnoty.
Ľudia vstupujú do úžasnej slobody synov Božích. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Lukáš 12:35; 2.Korintským 4:6; 1.Tesalonickým 5:5
1.ročný Biblický plán: Židom 12:1 – 13 & Ezechiel 11 – 12
2.ročný Biblický plán: Ján 12:12 – 19 & 1.Kronická 15
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DAJ NULOVÚ ŠANCU DIABLOVI
Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho (Ján

14:30).
Biblia učí ako démonický duch je reálny a dokáže ovplyvňovať, trápiť a dokonca aj vlastniť
kohokoľvek kto mu dá šancu. To je dôvod prečo nesmieš dať diablovi priestor ani príležitosť vo svojom
vlastnom živote (Efezským 4:27).
Nie je podstatné to či si členom zboru, pastor alebo služobník senior; neexistujú zóny do ktorých by
démoni nevnikli. Skláňajú sa jedine pred Božím Slovom. Ak Slovo nie je v tebe, potom ide o šmykľavý
svah. Božie Slovo je svetlo a ako vieme svetlo rozptyľuje tmu. Biblia nám pripomína ako chodíme vo
svetle tak ako On je vo svetle. Keď kráčaš v Kristovom svetle, satan u teba nič nevlastní. V našom nosnom
verši Ježiš povedal „ … prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je jeho.“ Je dôležité aby si preskúmal svoj
život – pozrel sa do Božieho zrkadla (Jeho Slova) – na skontroloval sám seba.
Hnev, zlomyseľnosť, horkosť a podobné veci pochádzajú všetky od satana. Ak niečo z toho máš v
sebe, otváraš mu tak dvere do svojho života:„Keď sa hneváte nehrešte; nikdy nedovoľte svojmu hnevu
(rozčúleniu, zúrivosti alebo rozhorčeniu) trvať až do západu slnka. Nedajte žiaden taký pristor ani čo i len
centimeter diablovi [nedajte mu žiadnu príležitosť]“ (Efezským 4:26 – 27 ang AMPC).
Hnev je duch; trpkosť je takisto duch a rovnako i nenávisť. Nejde len o emócie. Podobne ako každá
časť Boha má svoju osobnosť, takisto každá časť satana má jeho osobnosť. Preto odmietni udomácniť
čokoľvek od diabla. Miesto toho kráčaj v Kristovej láske; buď milostivý a láskavý. Oddaj celého seba voči
Slovu a Duchu Svätému na Božiu slávu a tak bude život spravodlivosti viditeľný a odhalený v tebe.
VYZNANIE
Mám svetlo života; u mňa sa nenachádza žiadna tma! Som plný radosti, pokoja, lásky, vľúdnosti a
ostávam kontinuálne naplnený s Duchom pritom ako kráčam v Kristovom svetle! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Efezským 4:25 – 27; Jakub 4:7; Galatským 5:16
1.ročný Biblický plán: Židom 12:14 – 29 & Ezechiel 13 – 15
2.ročný Biblický plán: Ján 12:20 – 29 & 1.Kronická 16
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KÁZANIE SLOVA
Oni však vyšli a kázali všade, a Pán im pomáhal a potvrdzoval slová znameniami, ktoré ich
sprevádzali. Amen (Marek 16:20).
Zakaždým hovoríme ľuďom aby kázali Slovo, pretože taká je inštrukcia od nášho Majstra. Apoštoly
kázali Slovo a rovnako aj samotný Ježiš kázal Slovo. Rovnako aj my sme dostali mandát kázať Slovo. To,
že niekto hovorí o Bohu ešte však neznamená kázanie Slova. Čo je teda Slovo?
Slovo je odkaz Boha s účelom ako zjaviť alebo odkomunikovať Jeho dielo, vôľu, myšlienky, plány,
účely a snaženie. Ide v ňom o privedenie a povýšenie ľudí do spoločenstva s Hospodinom. Jedná sa o
posolstvo pravdy s obsahom i silou vybudovať Pánov obraz v živte tých čo ho (Slovo) počujú. Obsahom
Slova je stelesnenie Kristvoho zjavenia, zabezpečenia, zdokonalenia a vydania pokynov užitočných pre
náuku, pokarhanie, nápravu, pokyny či trénovanie v spravodlivosť.
Presne o tom kázal Ježiš. On nekázal politiku ani vlastné myšlienky; kázal Slovo. Ak samotné Slovo
(teda Ježiš) kázal(o) Slovo, o čo viac to máš robiť ty a ja? Ako znovuzrodený je z teba služobník evanjelia a
teda si povolaný dať hlas posolstvu od Boha. Slovo znamená zvestovanie odhaľujúc Hospodinovu prácu,
vôľu, účel i charakter.
Skutočný kazateľ Slova je ten, kto káže Božiu vôľu, Božie myšlienky, Božie plány, účely či
snaženie a zakaždým prináša ľudí do spoločenstva s Bohom alebo propaguje ich spoločenstvo s
Hospodinom. Čím viac ťa ľudia počúvajú o to viac sa v nich odhaľuje obraz Krista. Sláva Bohu! Staň sa
opravdivým kazateľom Slova.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem že si ma spravil vyjadrením tvojho Slova. Cez evanjelium si odhalil svoju
dobrotu a dokonalosť pred svetom. Ako s odvahou hlásam tvoje evanjelium pravdy, spravodlivosť, život i
nesmrteľnosť všetko z toho je ozrejmené. Veľa ľudí je privedených do spoločenstva s tebou a tiež ich
dedičstva v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 8:25; Skutky 13:5; Skutky 14:25
1.ročný Biblický plán: Židom 13 & Ezechiel 16
2.ročný Biblický plán: Ján 12:30 – 41 & 1.Kronická 17
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KRISTOM INŠPIROVANÝ POHĽAD NA SVET
Hľaďte, aby vás niekto nestrhol mudráctvom a prázdnym mámením podľa ľudského podania, podľa
živlov sveta, a nie podľa Krista (Kolosenským 2:8).
Podobne ako my všetci máme odlišné myslenie, takisto máme iné svetové pohľady. Pohľad na svet
je obsiahle poňatie alebo chápanie sveta na základe špecifického stanoviska. Preto keď hovoríme o pohľade
na svet, má to odkaz na tvoje vlastné ohodnotenie, predstavu a chápanie sveta.
To čo je viac dôležitejšie je pôvod tvojho pohľadu. Pre veľa ľudí sa ich názory formujú na základe
toho čo čítajú alebo počujú v médiách. Nikdy neštudovali Bibliu aby zistili prečo sa dnes vo svete dejú
určité veci, ako bude vypadať budúcnosť a aké by malo byť ich stanovisko.
Napríklad, istí kresťania prišli s politickými ideológiami a inklináciami ktoré nie sú celkom
založené na Slove. Nie je nič nesprávne ak máš ako kresťan politický názor, avšak ten musí mať duchovný
vplyv a pôvod. Mnohí si myslia, že Biblia nemá čo povedať o politike pritom sa mýlia.
Boh nám dal Jeho Slovo aby ukázal aká má byť naša politická inklinácia a aké pohľady by sme mali
mať. Jeho Slovo je nám dané na sprevádzanie, získanie pochopenia a namierenie nás tým správnym
smerom vo všetkých veciach.
Nažívaj a pozeraj jedine z Božej perspektívy. Jeho Slovo je svetlom; svetlo v ktorom ty musíš žiť.
Takým spôsobom bez ohľadu na úpadkovosť tohto súčasného sveta, budeš žiť v trvajúcom víťazstve aj
prosperite i radosti pretože žiješ z vrcholu kopca. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za udelenie mi tej správnej perspektívy pohľadu na svet, jeho systému,
myšlienok i nápadov ako aj inklinácii. Tvoje Slovo je mojím svetlom a v tom svetle ja žijem. Žijem a vidím
všetky veci z vrchu kopca. Nažívam v dokonalom zdraví, nadprirodzenej hojnosti a kontinuálnom víťazstve i
prosperite, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 1:21 – 22; Rímskym 16:17; 1.Korintským 3:18 – 20 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Jakub 1 & Ezechiel 17 – 19
2.ročný Biblický plán: Ján 12:42 – 50 & 1.Kronická 18
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DVADSAŤŠTYRI HODINOVÁ OCHRANA
čnejúci tak krásne, je celej zeme rozkošou. Vrch Sion, severný to výbežok, je mestom veľkého Kráľa.
Boh v jeho palácoch sa osvedčuje ako ochranný hrad (Žalm 48:3 – 4).
Horeuvedený verš slúži ako populárna pieseň medzi kresťanmi. Záverčná časť uvádza „Boh v jeho
palácoch sa osvedčuje ako ochranný hrad.“ Medzi hradbami Izraela je Boh poznaný ako ochranca Jeho
vlastného ľudu. Hradby slúžia ako ochranné pevnosti v časoch vojny. Ľudia však dôverujú v obranu Božej
moci a nie vysokým a hrubým stenám.
Biblia uvádza „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho“ (Žalm 91:1).
Tajomné miesto Najvyššieho nie je žiadna budova ani chrám postavený rukami; je to Kristus a tam žiješ aj
ty. On predstavuje tvoju ochranu. Biblia sa zmieňuje ako je tvoj život skrytý s Kristom v Bohu
(Kolosenským 3:3), čo znamená že máš dvadsaťštyri hodinovú ochranu! Nonstop. V Ňom si ochránený
pretože On sa stal tvojou hradbou v ktorej žiješ. Aleluja!
Prítomnosť Boha a Jeho svetlo v ktorom žiješ je veľmi vysoké miesto – vysoko a ďaleko od
všetkého zla a temnoty tohto sveta. Preto vo svojom živote kráčaj s odvahou vediac ako žiadna zbraň
namierená proti tebe neuspeje. Patrí ti Božia všestranná ochrana. Takúto istotu mal aj Dávid keď prehlásil
„Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou.
Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne, ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani
nákazy, čo napoludnie pustoší“ (Žalm 91:4 – 6).
Nikdy sa nepristihni ako sa ospravedňuješ, cítiš zastrašený alebo zdráhavý vyjadriť svoje
presvedčenie o Kristovi či posolstve evanjelia. Maj na mysli svoju nebeskú ochranu u Neho. Biblia hovorí
„Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky“ (Žalm 125:2).
Nič a nikto by ti nemal zabrániť v prehlasovaní Ježiša ako Pána. On je predsa väčší ako ktorákoľvek
vláda, inštitúcia či dav ľudí. On panuje a kraľuje nad vesmírom! Sláva Jeho menu naveky!
VYZNANIE
Žiadna zbraň mierená proti mne neuspeje. Odsudzujem každý jazyk čo povstane proti mne za
účelom súdiť ma! Božia mocná ochrana spočíva nad mojím životom, rodinou a milovanými. Žijem v
Kristovi, ďaleko nad zlom a temnotou vo svete. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Daniel 3:16 – 18; Žalm 27:1 – 3; Izaiáš 43:2 – 3
1.ročný Biblický plán: Jakub 2 – 3:1 – 13 & Ezechiel 20 – 21
2.ročný Biblický plán: Ján 13:1 – 11 & 1.Kronická 19
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DÔVERUJ NADPRIRODZENÉMU STRATÉGOVI
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno
bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja (Izaiáš 9:5).
V pôvodnom hebrejskom znení vyjadrenie „Predivný radca“ je opísané ako „prekrásny radca.“
Navyše hebrejské slovo preložené „prekrásny / predivný“ predovšetkým znamená mocné činy alebo
skutky; zázračné dielo spôsobujúce údiv.
Takisto slovo „“radca“ neznamená osobu ktorá poskytuj radu; odkazuje na jednotlivca ktorý radí v
bitke; ako napríklad stratég. Asi takto nejak odkazuje na Ducha Svätého ako nášho neobyčajného stratéga!
Aleluja!
Nezáleží kde sa dnes v živote nachádzaš ani to čo stojí pred tebou. Ak konzultuješ s
nadprirodzeným stratégom vždy budeš poznať čo urobiť k tomu aby si zvíťazil. On žije v tebe. Práve to
robí z teba neporaziteľného! Ako by si mohol zlyhať keď v tebe žije neobyčajný stratég! Stačí ak využiješ
Jeho prítomnosť a službu vo svojom osobnom živote.
Ďaľšie zaujmavé spojenie v našom úvodnom verši znie „Mocný Boh“ EL GIBBOR a tu hovorí o
Jeho veľkoleposti, Jeho nadradenej VŠEMOHÚCNOSTI! V Jeremiášovi 32:27 povedal „Ajhľa, ja som
Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?“ Absolútne nič!
Nezáleží ako beznádejne môže vypadať tá situácia. Hospodin dobre vie čo urobiť. On nie je nikdy
zmätený, ani vtedy keď ty vypadáš frustrovaný. On pozná cestu von z každej krízy akej ty čelíš. On pozná
ako z teba spraviť úspešného. Duch Svätý používa tú najlepšiu stratégiu pre tvoje podnikanie, zamestnanie,
cirkevnú službu ako aj financie. Všetko čo k tomu potrebuješ je byť na Ňom závislý pre získanie
smerovania. Nasleduj Jeho Slovo a radu ktorú ti poskytne z vnútra.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za udelenie mi všetkých pokladov múdrosti a poznania aké sú v Kristovi.
Odkedy hrám stratégiou ducha, som bystrý a zakaždým víťazím. Môj život, cirkevná služba, rodina i
podnikanie prekvitajú v hojnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 10:4 – 5; Zachariáš 4:6; Príslovia 3:5 – 6
1.ročný Biblický plán: Jakub 3:14 – 4:1 – 12 & Ezechiel 22 – 23
2.ročný Biblický plán: Ján 13:12 – 20 & 1.Kronická 20
21
Pastor Chris
ROZOZNAŤ TELO KRISTOVO
lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo (1.Korintským
11:29).
Keď ľudia nechápu realite Božieho Slova, vkročia do chýb výsledkom čoho sa ich životy ocitnú v
riziku. V Matúšovom evanjeliu 22:29 Ježiš povedal „Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani moc Božiu.”
Zober si ako príkad náš verš z úvodu. Odhaľuje čosi pozoruhodné o svätej večeri Pánovej; víno nie
je len obyčajný nápoj; znamená prijímanie Kristovej krvi, rovnako ako chlieb reprezentuje Jeho telo. Pre
lepšie nasmerovanie tejto myšlienky, apoštol Pavol povedal „… Ale čo (pohania) obetujú, to obetujú
démonom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov” (1.Korintským 10:20). Keď
ponúknu pohania obetu idolom, je to akoby vlastne prinášali démonom. Každý kto je účastný na takýchto
obetách v akejkoľvek forme, sa dostáva do spoločenstva s démonmi. Niektorí takýmto spôsobom prilákajú
k sebe démonov. Iní ľudia zas ako výsledok ostanú chorí prípadne s mentálnymi ťažkosťami bez schopnosti
urobiť čokoľvek pre seba.
Rovnakým spôsobom Biblia hovorí keď zoberieme do rúk kalich a jeme chlieb, máme spoločenstvo
s Bohom. Nech je požehnaný Hospodin! 1.Korintským 11:26 nám kategoricky hovorí ako Pánova večera
znamená byť účastný v krvi a tele Kristovom. Z toho dôvodu sme napomenutí rozoznávať Pánove telo; maj
na mysli všetkú tú moc a dôležitý význam toho celého. Mnohí majú dnes vo svojom fyzickom tele problém
a niektorí dokonca aj zomreli a to pre nerozoznanie Pánovho tela.
1.Korintským 11:30 ang KJV uvádza „Pre toto zavinenie je medzi vami mnoho slabých a
nemocných, a mnohí odumierajú.” O akom zavinení hovorí Duch? Zlyhanie rozoznať telo Kristovo.
Preskúmaj seba a správne pojednávaj s Božou Cirkvou. Nezaobchdázaj s miestnym zhromaždením
neopatrne alebo s pohŕdaním. Vždy kráčaj v láske a maj úctu k Božím ľuďom.
MODLITBA

Drahý Otče, ďakujem za požehnanie participovať na prijímaní krvi a tela Kristovho. Ďakujem za
usmernenie tvojim Duchom, ktorý mi pomáha rozoznať telo Kristovo. Patrí mi večné víťazstvo a
dominancia nad hriechom, chorobou, nemocou, smrťou a diablom, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 11:18-34
1.ročný Biblický plan: Jakub 4:13 – 5:1 – 20 & Ezechiel 24 – 26
2.ročný Biblický plán: Ján 13:21 – 30 & 1.Kronická 21
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NEZAUJÍMAJ SA O TITULY
A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za
pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo (Efezským 4:11 – 12).
Z nášho úvodného verša je zrejmé ako práve Boh je ten kto menuje alebo povoláva ľudí do
spomínaných úradov služby. Nemôžeš predsa len tak na seba pozrieť a povedať „Aký mám dar?“ a potom
si udelíš meno sám pre seba. Ono to tak nefunguje.
V časoch keď sme ešte vyrastali a duchovne dozrievali, našli sa aj takí čo si mysleli o sebe že majú
(svoju) službu. Pamätám si niektorých z nich čo sa nazvali prorokmi iní zas apoštolmi; rozdali si medzi
sebou niekoľko úradov. Pričom niektorí z tých ľudí už viac nie sú kresťanmi; opustili vieru veľa rokov
dozadu.
To čo títo ľudia potrebovali pochopiť bolo, že táto vec je spojená s rastom. Dokonca aj Pavol, ktorý
bol povolaný stať sa apoštolom nezačal ako apoštol. Biblia hovorí o určitých prorokoch a učiteľoch v cirkvi
v Antiochii a Pavol (menom Saul) bol povolaný za jedného z nich (Skutky 13:1). V úvode ešte nebol
nazvaný apoštolom, hoci bol povolaný do apoštolskej služby.
Volanie existuje na rozličných stupňoch. Na určitej úrovni tvojho života dochádza k formovaniu, ale
ty nemôžeš ísť rýchlejšie ako to od teba chce Pán. Biblia uvádza „A nikto si nemôže sám vziať hodnosť ...“
(Židom 5:4). Neber na seba hodnoť. Koniec koncov záleží na tom ak nie oslovený titulom aký máš rád?
Nie je lepšie urobiť (Pánovu) prácu? Dáva to väčší zmysel, pretože ak ťa oslovujú podľa nejakého titulu a
ty ho nenaplníš, nie je to moc dobrá vec.
Asi nie je správne byť rešpektovaný za niečo čím ani nie si. Nikdy nedopusť aby ťa také veci trápili.
To načom Bohu záleží je stav tvojho srdca; nie titul podľa akého ťa oslovujú. Veľkosť nespočíva v tvojom
titule ani v uznaní ktorému sa tešíš od ľudí; nachádza sa v kvalite tvojej osobnosti; teda kto si s Bohom.
MODLITBA
Drahý Pane, ďakujem za príležitosť byť milovaný a povolaný tebou. Bez výčitiek napĺňam moje
volanie v evanjeliu. Ostávam motivovaný tvojou vôľou a víziou pre spásu duší a šírenie pravdy. Preto
radostne preberám túto veľkú úlohu zasiahnuť so svetlom evanjelia tých, ktorí žijú v temnote, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 5:6; Matúš 20:26 – 28; Židom 5:4 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: 1.Peter 1:1 – 21 & Ezechiel 27 – 28
2.ročný Biblický plán: Ján 13:31 – 38 & 1.Kronická 22
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PLÁNOVANIE JE DÔLEŽITÉ
Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali (Žalm 90:12).
Boh nám v Biblii ukázal aké dôležité je plánovať. Ak čítaš knihy Exodus, Leviticus, Numeri a
Deuteronómium zistíš, že Boh spočítal dni; určitým dňom udelil čísla.
Napríklad v Numeri 1:1 Boh pevne stanovil „ ... v prvý deň druhého mesiaca druhého roku …”
pokiaľ dával pokyny Izraelitom o ich odchode z Egypta. Mať plány pre špeciálne dni bolo úplne normálne s
Bohom. V našom úvodnom verši chcel Mojžiš aby nás Boh naučil ako počítať dni a preto povedal „ ... nauč
nás počítať naše dni ...“ Nepovedal „Nauč nás očísliť naše dni.“ Slovo „počítať“ predstavuje účtovnícky
termín. Znamená to zaúčtovať alebo doložiť dni; kedy pripravuješ a organizuješ svoje dni. Napríklad keď
povieš „25 januára roku 2020 urobím to a hento.“ Znamená to plánovať alebo rozvrhnúť dopredu.
Niektorí neplánujú svoje dni. Mnoho ľudí vyjadruje ľútosť nad svojim životom pretože mrhali čas
robením tých nepodstatných vecí. Pamätám si na modlitbu jedného drahého služobníka pred veľa rokmi,
ktorý povedal „Pane, vieš že mám iba jeden život na prežitie; nedovoľ aby som ho premrhal; pomôž mi žiť
ho pre teba.“ Aká mocná modlitba!
Taká by mala byť i tvoja vedomá myšlienka a teda, že máš len jeden život na žitie. Čas je aktívim
(majetok), ktorý sa musíš naučiť múdro investovať čo znamená investovať svoj čas do duchovných vecí.
Pamätaj Slovo prehlasuje: „ ... A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj!“
(Rímskym 8:6).
Nech sa počíta u teba každý deň, tým že robíš len tie veci ktoré posúnu Božie Kráľovstvo napred a
zlepšia tvoj život. Ako študuješ Slovo a máš spoločenstvo s Duchom Svätým, On ti povie veci aké od teba
chce vykonať, ako ich chce mať urobené a kedy by si ich mal urobiť.
MODLITBA
Vzácny Duchu Svätý, ďakujem za tvoju prebývajúcu prítomnosť. Oddávam sa k tebe pre vedenie,
učenie, inšpirovanie i posilnenie. Podniknem tie správne kroky v správnom čase, napĺňajúc tvoju dokonalú
vôľu pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5:15 – 16 (študijná Biblia); Príslovia 21:5; Príslovia 16:3
1.ročný Biblický plán: 1.Peter 1:22 – 2:1 – 25 & Ezechiel 29 – 30
2.ročný Biblický plán: Ján 14:1 – 9 & 1.Kronická 23
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POSVÄTENÝ POSOL
Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, pripravenou na
každé dobré dielo (2.Timoteovi 2:21).
Ako kresťan si dostal za úlohu kázať evanjelium; teda zobrať posolstvo Božej spásonosnej sily do
tvojho sveta i mimo neho. Biblia hovorí ako si bol v Ňom (Kristovi) obohatený rečou (1.Korintským 1:5),
dávajúc ti tak poznať že si dostal výbavu na tú prácu. Ako kazateľ alebo človek určený na dopravenie
Pánovej zvesti večného života, spôsob ako to urobiť má veľa spoločného s kvalitou tvojej osobnosti. Preto
výsledok môže byť buď pozitívny alebo negatívny, pôsobivý alebo nepôsobivý.
Náš úvodný verš spomína „ak sa človek očistí (zbaví) od tých vecí, stane sa z neho nádoba na
česť ...“ Byť „posvätený“ znamená oddeliť sa od sveta a pripojiť k Bohu na Jeho posvätné použitie. Začína
to s posvätením posla teda nádoby. Ak srdce a myseľ človeka nesúceho odkaz, nie sú obnovené a očistené
Slovom, nezáleží na tom aké posolstvo prináša; ostane znečistené a zkorumpované. Zakrátko tá vec čo
ovplyvňuje osobnosť vzíde napovrch a Kristova nátura sa ukryje vzadu za „škaredý“ obraz.
To je dôvod prečo musíš byť plne oddaný k Slovu Božiemu aby práve ono formovalo tvoj život i
charakter. Žiaden z nás nebol stvorený pre „potupu“ pretože každý z nás povstal na Jeho chválu. Ty sa
môžeš rozhodnúť či budeš nádobou na česť alebo nádobou potupy, a to práve druhom života aký žiješ.
Vďaka patrí nášmu Hospodinovi! On udelil každému z nás schopnosť viesť život spravodlivosti a
opravdivej svätosti. Kvalifikoval nás stať sa efektívnimi služobníkmi evanjelia Jeho milosti: „[Je to On]
kto nás kvalifikoval [učinil nás spôsobilých a hodných a sebestačných ] za služobníkov a distribútorov
novej zmluvy [spásy cez Krista], nie [služobníkov] litery (legálne napísaného kódexu), ale Ducha; lebo
litera [zákona] zabíja, ale Duch [Svätý] oživuje“ (2.Korintským 3:6) Preto ži tak aby si splnil tvoje
volanie.
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, je to česť byť súčasťou veľkej služby zmierenia. Bol som posvätený cez službu
tvojho Slova i Ducha činiť tvoju vôľu a naplniť tak účel pre môj život. Vediem život spravodlivosti a
pravdivej svätosti. Prinášam mnohých do rovnakého života slávy a to cez moje slová a charakter, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 10:10; Kolosenským 1:12; 1.Korintským 6:19 – 20
1.ročný Biblický plán: 1.Peter 3 & Ezechiel 31 – 32
2.ročný Biblický plán: Ján 14:10 – 21 & 1.Kronická 24
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MAJSTER POKOJA
Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno
bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja (Izaiáš 9:6).
Aké je to úžasné! Ježiš je náš Princ a šampión pokoja. Bez ohľadu ako veľmi sa budeš o to pokúšať,
mimo Ježiša Krista nenájdeš žiaden pokoj. V Jánovi 14:27 nám povedal „Pokoj vám zanechávam, svoj
pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“
Predošlé slová Ježiša sú naozaj tak utešujúce! Hovorí veľmi jasne. Odkedy On naplnil tvoj život s
Jeho pokojom, za žiadnych okolností nedovoľ aby tvoje srdce ostalo vyrušené. Neodkazoval na pokoj iba
ako formu ticha od zhonu, ale pokoj bez agitácie, plný odpočínku a prosperity; prevahy nad životnými
krízami.
Všimni si ako nepovedal „svoj pokoj vám dám.“ Nie! On povedal „svoj pokoj vám dávam.“ Ty máš
Jeho pokoj už teraz. Máš to čo žiadna vláda tohto sveta nedokáže poskytnúť; ba dokonca ani tvoja rodina a
priatelia ti nemôžu dať trvalý pokoj, radosť a šťastie; jedine Ježiš.
Nech sa už v tvojom živote odohrá čokoľvek nebuď z ničoho vzrušený. Samotný šampión pokoja
pôsobí v tvojom živote a preto ostaň plný istoty. Pamätaš si čo dokázal urobiť so zúrivým a rozbesneným
morom? Utíšil ho do bodu pokoja. V tvojom živote sa nenachádza ani jedna kríza čo by prevýšila Ježiša.
Nedaj sa znepokojiť ničím čo sa objaví vôkoľ teba; vo svojom srdci máš pokoj Ježiša Krista. Bez
ohľadu na hurhaj vo svete, hovor zo seba Jeho Slovo a príde u teba na „veľké utíšenie.“ Chváľme Boha!
VYZNANIE
Princ pokoja žije v mojom srdci a udelil mi večnú radosť, útechu, prosperitu a moc nad krízami.
Odkedy mám svoje srdce zakotvené na Jeho Slove kraľujem a panujem nad životnými výzvami. Moja cesta
je ako rozžiarené svetlo čo žiari via a viac až do perfektného dňa! Moje víťazstvá sú garantované, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:6 – 7; 2.Korintským 4:16 – 18; Ján 16:33
1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 4 & Ezechiel 33 – 34
2.ročný Biblický plán: Ján 14:22 – 31 & 1.Kronická 25
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KÁŽ ZROZUMITEĽNE
... A veľký zástup počúval Ho s radosťou (Marek 12:37).
Spôsob akým Ježiš kázal a vyučoval Slovo je tak inšpirujúci a pútavý. On dokázal komunikovať
evanjelium naozaj jednoducho. Naše úvodné čítanie hovorí ako Ho s radosťou počúvali i bežní ľudia. Slovo
„počuli“ neznamená iba počuť zvuk; skôr to znamená porozumieť významu reči.
Môžeš kázať to čo nazývaš učená kázeň, avšak ak obecenstvo pre ktoré kážeš alebo im slúžiš
nerozumie čo hovoríš potom to naozaj nekomunikuješ efektívne. T.L. Osborn raz povedal „Ak sa ľudia
nenaučili pri výklade, potom si nenaučil“ Aká je to pravda.
Káž a vyučuj evanjelium jasne. Zober si podnet od Majstra; obrovské zástupy sa dovalili na Jeho
stretnutia a dychtili počuť Jeho prekrásne, Duchom naplnené slová. Prišli a prichádzali pretože chápali Jeho
slovám. Marek kapitola 8 zachytáva ako sa obrovský zástup zhromaždil aby Ho počuli hovoriť počas troch
dní. Pri ďaľšej udalosti pripravil svojich učeníkov ostať v strehu s pristavenou loďkou v prípade ak by Ho
zástup ľudí obkolesil až k brehu a On tak mohol kázať k davu z člna (Marek 3:9). Ako títo ľudia milovali
Jeho slová!
Jeho posolstvá neboli vágne ani prepracované s príliš zmätočnými myšlienkami. Dokonca aj
niektorí z Jeho ohováračov uznali ako žiaden človek nikdy nehovoril tak ako On (Ján 7:46). Ježiš poznal
kategórie ľudí čo sa hemžili na Jeho stretnutiach. Uvádzal konkrétne ilustrácie a tie doručili k zástupu Jeho
myšlienky.
Raz ako kráčal popri Galilejskom mori, zbadal Šimona i jeho brata Andreja, obaja boli rybáry a
povedal im „ ... Poďte za mnou a ja vás urobím rybármi ľudí“ (Marek 1:7). Jeho ilustrácia bola naozaj
inteligentná; niečo s čím vedeli tí dvaja hneď narábať.
To isté by malo byť známe o tebe pritom ako kážeš, učíš alebo vyjadruješ pravdu evanjelia.
Nepoužívaj dvojzmyselné a nezrozumiteľné slová ; káž veľmi jasne. Apoštol Pavol to mal na srdci. Túžil
kázať posolststvo jasne. V Kolosenským 4:4 ang NLT povedal „Modlite sa aby som prehlasoval odkaz
posolstva tak jasne ako mám.“ Aká je to len túžba! Maj to vždy na svojej mysli.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za moc Ducha Svätého, ktorá je vo mne na slúženie evanjelia v jednoduchosti
a sile. Ako učím a kážem, moje slová nie sú lákavé múdrosťou človeka, ale v prejave Ducha a sily,
inšpirované vierou v srdciach mojich poslucháčov na spásu a požehnanie, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:4; Kolosenským 2:3 – 4; Ján 7:44 – 46
1.ročný Biblický plán: 1.Peter 5 & Ezechiel 35 – 36
2.ročný Biblický plán: Ján 15:1 – 10 & 1.Kronická 26
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HOVOR JEHO SLOVO .... NIE SVOJE MYŠLIENKY
Lebo som sa nikdy nestiahol ani nič nezadržal či ostal bokom od prehlasovania celého účelu a
plánu i rady Božej pre vás (Skutky 20:27 ang AMPC).
V 1.Samuelovej 8 čítame ako Izraeliti žiadali Samuela aby im vymenoval kráľa čo ich bude viesť
ako to bolo bežné s inými národmi. Prorok ostal očividne nespokojný s ich požiadavkou a tak zobral celú
záležitosť pred Pána. Nato povedal Hospodin Samuelovi „ ... Poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa ...“
(1.Samuel 8:22).
Hoci prorok Samuel ostal v nepohodlý s ich požiadavkou, povedal deťom Izraela presne to čo mu
riekol Pán. Jeho vlasné názory museli ísť bokom. Následne Pán ustanovil Saula za kráľa nad Izraelom.
Samuel vedel, že to bol Hospodin kto prebral iniciatívu v tom ako sa veci majú mať; preto rýchlo uplatnil
Pánove príkazy s vymenovaním Saula za kráľa (1.Samuel 10:1).
Tak vyzerá ten správny postoj pre každého pravého Kristovho posla; ty nasleduješ Pána a Jeho
Slovo a nie svoje emócie či názory. Pokiaľ dal Boh Slovo, ty máš odpovedať „Áno Pane,“ lebo on je šéf.
Nie je to o tebe, je to celé o Ňom; tlmočíš Jeho vôľu, plány a účel a teda nie svoje veci prípadne niekoho
iného.
Bez ohľadu na to aké sú tvoje názory, Slovo Božie je navždy pravda! Preto ak Slovo niečo hovorí,
ty to musíš urobiť aj vtedy keď to nie je veľmi v súlade s tvojou kultúrou. My sme Boží poslovia; kážeme
Hospodina a nie seba samých.
1.Peter 4:11 ang NKJV uvádza „Keď niekto hovorí, nech rozpráva ako prorok Boží; keď niekto
posluhuje, nech to robí ako z moci vychádzajúcej od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh cez Ježiša
Krista; Jemu patrí sláva a dominancia naveky vekov. Amen.“ Vedome trénuj sám seba myslieť tak ako to
robí On. Praktizuj hovoriť Jeho Slovo a nie svoje myšlienky. Sláva Bohu!
VYZNANIE
Slovo Božie je v mojom srdci a na mojom jazyku. Smelo ho rozprávam lebo som inšpirovaný
Duchom, prinášam Božie myšlienky, nápady, plány a účel. Jeho perfektná vôľa je ustanovená v mojom
živote a rovnako aj v živote mojich poslucháčov pre vplyv a silu Jeho Slova, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 24:35; Izaiáš 55:10 – 11; 2.Timoteovi 3:16 – 17
1.ročný Biblický plán: 2.Petrov 1 & Ezechiel 37 – 38
2.ročný Biblický plán: Ján 15:11 – 19 & 1.Kronická 27
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KULTÚRA KRÁĽOVSTVA
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo
je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rímskym 12:2).
Veľa veriacich nie je pri kráčaní vo viere s Bohom tak efektívnych akoby mali byť. Ich myslenie sa
odlišuje od Božieho Slova, ktoré je nám dané na modelovanie a tvarovanie nášho charakteru; uvedenie
kultúry do našich životov.
Dnes sa nájdu ľudia čo vzbudzujú hádky o tom ako je učenie z Biblie zastaralé prípadne aké
irelevantné je dnes Písmo. Aký je to len strašný spôsob uvažovania! Biblia je a vždy ostane relevantná. Je
tomu tak, lebo Božie Slovo prevyšuje všetko vrátane každej ľudskej kultúry. Slovo ti poskytne kultúru i
životný štýl Kráľovstva.
Kresťanstvo nie je iba „jeden“ zo spôsobov života, ale zaiste vyprodukuje niečo konkrétne. Slovo
nám ukazuje ako budovať vedomie Kráľovstva. Keď sa na Božom Slove meditačne študuje, zaiste to
pomôže každému vstrebať spôsob života odlišný od zvyšku sveta; je to vedomie Krista. Aleluja!
Ak si ešte stále formovaný ideológiami akademických profesorov, tvoj život sa ocitne v riziku. Pozri
sa do Písma a začni študovať meditačne. Opýtaj sa Ducha Svätého aby ťa sprevádzal a udelil ti náhľad i
porozumenie. Nehovorím o púhom listovaní od Genezis až po Zjavenia tak ako to robia nábožní učenci,
ktorí poznajú poučky pritom ale nemajú Slovo vo svojom duchu. Moc dobrého to neosoží.
2.Korintským 3:6 ang KJV hovorí „ ... písmo zabíja, ale duch dáva život.“ Keď je Slovo v tvojom
duchu, tak vyprodukuje kultúru Kráľovstva. Je to dôležité pre teba ako kresťana, inak sa z teba stane
„hybrid.“ Tým mám na mysli jedno: hoci si sa narodil do úžasného duchovného kráľovstva a máš život a
charakter Boha, tvoja mentalita a životné cesty budú ako zo sveta.
Naše Kráľovstvo je reálne Kráľovstvo existujúce už teraz. Toto Kráľovstvo má Kráľa i princípy
podľa ktorých sa žije. A preto v tomto Kráľovstve platí aj istá kultúra. Ako študuješ Písmo, vedome sa učíš
spôsobu života; kultúru Božieho Kráľovstva. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, oddávam sa k službe Slova i Ducha aby som sa učil, rozvíjal sa a žil Kráľovský život tu
na zemi. Je to život víťazstva, sily, prevahy, nadprirodzených schopností a milosti. Odmietam byť
ovplyvnený svetom a jeho systémom. Práve naopak som si vedomý o svojom nebeskom dedičstve a tak žijem
Kráľovský život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 12:2 (študijná Biblia); Kolosenským 3:16
1.ročný Biblický plán: 2. Petrov 2 & Ezechiel 39 – 40
2.ročný Biblický plán: Ján 15:20 – 27 & 1.Kronická 28
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BUDE TO VEĽKÁ PÁRTY
Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú
pravé slová Božie (Zjavenie 19:9).
Častokrát keď je hriešnik uvedený do Krista, niektorí spomínajú akúsi veľkú párty v nebi. Je to
zvyčajne kvôli tomu čo povedal Ježiš v Lukášovi 15:10 „ ... taká radosť býva pred anjelmi Božími nad
jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.“ Hoci Biblia celkom nespomína pojem oslava v nebi, hovorí o
veľkej párty v nebi vždy ako je hriešnik uvedený do Krista a my budeme toho súčasťou; svadobný hod
Baránkov.
Budeme oslavovať v nebi. Nepáči sa ti to? Zaiste to bude tá hlavná párty všetkých párty! Všetci tí
čo si myslia o nebi ako o nejakom nudnom miesto sa mýlia; neuvažujú správne. Čítaj Bibliu! Papa Boh
zorganizuje veľkú oslavu a my sa zídeme z každej generácie na jednej majestátnej oslave. Nejdeme do neba
udychčaní s vyplazeným jazykom hovoriac „Vďaka Bohu; dostali sme sa tu len tak tak!“ Nie; budeme si
navzájom tlapkať rukami v takom nadšení čo ani slová nedokážu opísať ako budeme oslávení našim
nebeským Otcom a svätými anjelmi.
To je dôvod prečo kážeme a učíme Božie Slovo všade vo svete aby ďaleko viac ľudí mohlo byť
zasiahnutých a privedených do tejto veselice v Božej prítomnosti. Je to oslava s chválami, uctievaním i
zbožňovaním. Čítaj Jánové prorocké slová v Zjaveniach 19:6 „Potom som počul akoby hlas veľkého
zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh
vševládny!“ Sláva Bohu!
Pripravuješ sa na tú párty? Naše dielo a namáhanie z lásky nie sú zbytočné; čokoľvek robíš pre Pána
pokračuj s tým. Vlož do toho celý svoj život, pretože nakonci budeš odmenený a korunovaný. Všetko čo
robíš ako aj obetovanie sa v mene evanjelia ostane zaznamenané a v ten slávny deň, okrem požehnaní aké
si získal a z ktorých si sa tešil na zemi, Hospodin ti povie „ ... Správne, dobrý a verný sluha ...“ (Matúš
25:21).
MODLITBA
Drahý Pane, ďakujem za privilégium byť strážcom evanjelia a účastníkom na službe zmierenia.
Ďakujem za uistenie ako moja práca a snaženie z lásky nie sú zbytočné. Moje oddanie k evanjeliu i jeho
šíreniu vo svete ostáva neochvejné. Veľmi sa teším na skorý príchod Krista, večného Kráľa slávy. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Zjavenie 19:6 – 7; Kolosenským 3:23 – 24; Malachiáš 3:16 – 17
1.ročný Biblický plán: 2.Petrov 3 & Ezechiel 41 – 42
2.ročný Biblický plán: Ján 16:1 – 11 & 1.Kronická 29
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NECHOĎ ICH SMEROM
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo
je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rímskym 12:2).
Dnešný hlavný verš, je pre nás ako Božie deti, silným varovaním na odlíšenie od sveta a žitím
excelentného života. Neži ako zvyšok sveta; nasleduj Krista.
Existujú ľudia, ktorí doslova zdedia poviazanie a temnotu; budú kráčať v rovnakom smere ako ich
pozemskí rodičia, vlečúc sa v tej istej línii hnevu. Ako znovuzrodený nikdy vo svojom živote nedopusť
niečo také. Povedz sám sebe „Som nové stvorenie v Kristovi; hnev nemá vo mne žiadne miesto.“
Ak ľudia hovoria, že sa ponášaš na svojho starého otca s istým nelichotivím správaním, neodsúvaj
to len tak bokom. Vedome použi Božie Slovo na svoje preprogramovanie a novú kultúru. Pamätaj si v
Matúšovi 23:30 ľudia povedali ako nikdy nebudú kráčať po ceste svojich otcov čo konali hriešne veci. Ježiš
im ale povedal „Preto, hľa, posielam vám prorokov, múdrych ľudí a zákonníkov; a vy niektorých z nich
zamordujete a ukrižujete, iných zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do
mesta“ (Matúš 23:34).
Neverili slovám Ježiša, no aj tak spravili presne to isté čo ich otcovia. Vďaka ale patrí Hospodinovi!
Cez Božie Slovo dokážu byť naše mysle transformované aby sme kráčali na Kristovej ceste; to je jediný
správny smer.
Ostaň zameraný na Slovo. Teraz ako znovuzrodený máš zodpovednosť postarať sa aby tvoj život bol
taký ako hovorí Slovo. Dovoľ Slovu mať dominanciu nad tvojou mysľou, duchom, myšlienkami ako aj
tvojími názormi.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za transformujúcu moc tvojho Slova. Tvoje Slovo získalo prevahu v mojom
živote. Ako nad ním meditujem, som tranformovaný na obraz Krista, žijem úžasný život spravodlivosti aký
si pre mňa určil, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:17; Kolosenským 3:9 – 10
1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 1 – 2:1 – 14 & Ezechiel 43 – 44
2.ročný Biblický plán: Ján 16:12 – 22 & 2.Kronická 1 – 2

