
 

1            Pastor Chris 

BOŽSKÁ PREMENA 

 A v tom, čo sa modlil, vzhľad jeho tvári bol razom iný, a jeho rúcho stalo sa bielym, skvejúcim sa jako 

blesk  (Lukáš 9:29 Roháčkov preklad).  

 Často sa ľudia zvyknú modliť „Ó Bože! Nech tvoja sláva odpočíva na mne.“ Pričom v Novej Zmluve 

sa toto pokladá za nesprávnu modlitbu. Veľa ľudí sa takto modlí, lebo obdivujú udalosť s Mojžišom v Starom 

Zákone. Konkrétne Božiu slávu čo zostúpila k nemu a spočinula na jeho tvári. Dnes máme niečo lepšie, lebo 

Duch Svätý, ktorý je Duchom slávy žije priamo v nás.  

 To čo máme v sebe je ďaleko väčšia dokonalá sláva, je to výnimočná sláva: „A keď už služba 

odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v 

porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa pominie, omnoho slávnejšie je, čo 

zostáva“ (2.Korintským 3:9 – 11). Opäť si prečítaj náš nosný verš. Hovorí sa v ňom „A v tom, čo sa modlil, 

vzhľad jeho tvári bol razom iný, a jeho rúcho stalo sa bielym, skvejúcim sa jako blesk“ (Lukáš 9:29 

Roháčkov). Tento verš zachytáva Ježiša počas modlitby na Hore premenenia: ostal premenený 

(transfigurovaný); vyžarovalo od Neho tak veľa slávy až bola Jeho tvár upravená. Pritom všetkom tá sláva a 

moc vyšli z vnútra.  

 To isté nastáva keď sa modlíme. Existujú dve veci ktoré keď urobíme spôsobia našu premenu a 

doslova ligotavý vzhľad. Čím viac tieto dve veci robíš o to viac premeny zažiješ. Prvou je modlitba v 

jazykoch. Biblia uvádza „Kto jazykom hovorí, seba buduje ...“ (1.Korintským 14:4); nabíjaš sa ako batéria,  

buduješ sa a rastieš čo znamená, že tvoje svetlo žiari. Aleluja!  

 Júdov 1:20 hovorí „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu 

Svätom.“ To musel byť druh modlitby aký sa modlil Ježiš, aby tí čo tam boli s Ním, v Duchu uzreli tú 

premenu. Po druhé, vždy ako sa modlíš Slovo, stane sa to isté s tebou. Áno premieňaš sa zo slávy do slávy.  

 O čo viac precízne je Bože Slovo plynúce cez tvojho ducha v modlitbe, tým viac zažiariš v duchu. 

Pomôže ti to pochopiť prečo by si sa mal zakaždým modliť. Keď sa modlíš dochádza k tvojej premene.  Čím 

viac ostávaš v sláve o to viac jej účinku nesieš so sebou. V našom ďaľšom štúdiu sa pozrieme bližšie na 

tento fenomén.  

MODLITA 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za toto Slovo ktoré dnes prišlo do môjho ducha. Ako hovorím v 

jazykoch dokonca i teraz, v každej oblasti môjho života nastáva premena zo slávy do slávy a svetlo Tvojho 

Slova vyžaruje vo mne o to silnejšie, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 17:1 – 2; Skutky 6:15; 2.Mojžišova 34:29  

1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 2:15 – 3:1 – 10   &   Ezechiel 45 – 46 

2.ročný Biblický plán: Ján 16:23 – 33   &   2.Kronická 3 – 4 

 



 

2            Pastor Chris 

OBNOVA CHARAKTERU TVOJEJ MYSLE 

 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).  

 Tvoja myseľ je naozaj veľmi dôležitá. Predstavuje vstup do tvojho ducha a rovnako i dvere von z 

tvojho ducha na prinesenie niečoho do pozemského sveta. Podstatná časť z nášho úvodného verša hovorí „ 

… premeniť sa ( ako proces metarmofózy) obnovením svojej mysle ...“ Znamená to vymeníť svoje vlastné 

myšlienky za Božie myšlienky. Zavrhnúť pozemské uvažovanie, telesné nápady a vedieť prijať Jeho 

nádherné myšlienky i nápady. Záverečná časť verša spomína „ … aby si dokázal (preskúšal) čo je dobrá, 

akceptovateľná a dokonalá vôľa Božia.“  

 Slovo „dokázať“ je z gréckeho – dokimazo – s významom skúmať, prezrieť alebo vyšetriť. 

Jednoducho ilustrované je to ako colník ktorého úlohou je zabrániť nelegálnym exportom a importom – teda 

zadržanie kontrabantu. Keď ten colník na niečo príde tak zabráni aby sa konkrétny tovar dostalo do krajiny. 

O niečo podobné sa snaží aj tento verš keď spomína obnovu mysle. Máš schopnosť „preskúmať“  teda 

prešetriť myšlienky ktorým dovolíš prechádzať cez tvoju myseľ, aby si mal istotu o ich súlade s Božím 

Slovom a perfektnou vôľou Boha pre tvoj život.  

 Teraz keď si znovuzrodený vyžaduje sa od teba myslieť o dokonalosti a vidieť len tie excelentné 

obrázky. Zameraj svoju myseľ na veci ktoré sú čisté, spravodlivé, čestné, láskavé, cnostné a majú dobrý 

odkaz (Filipským 4:8). Nemôžeš si dovoliť pokračovať v starom spôsobe života; teraz si už predsa iný.  

 Efezským 4:22 – 23 uvádza „zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, 

klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle.“ Vyjadruje to rovnakú myšlienku: teraz ako si Božie 

dieťa rozmýšľaj a ži rozdielne. Keď tak robíš dôjde na odventilovanie slávy v tvojom pretvorenom ľudskom 

duchu; nádhera Ducha sa v tebe sa odhalí navonok vo vždy narastajúcej miere. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Som odetý do nového duchovného mňa, ktorý je obnovený a sformovaný podľa obrazu a podoby 

Boha. Uvažujem nad dokonalými myšlienkami a jedine vidím obrázky excelentnosti, úspechu, víťazstva a 

hojnosti! Moja myseľ je zameraná na veci ktoré sú čísté, spravodlivé, čestné, láskavé, cnostné a dobrého 

charakteru. Sláva Bohu!  

Rozšírené štúdium: Efezským 4:22 – 24; Kolosenským 3:10 

1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 3:11 – 24   &   Ezechiel 47 - 48 

2.ročný Biblický plán: Ján 17:1 – 10   &   2.Kronická 5 – 6  



 

3            Pastor Chris 

DOKONALOSŤ JE MOŽNÁ 

 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský (Matúš 5:48).  

 Niektorí ľudia, keďže boli nesprávne učení Slovo, veria a držia sa nedobrého učenia i myšlienok celé 

roky. Skutočnosť ako nejaká vec vyznie pekne a nábožensky ešte nemusí znamenať súlad s Božím Slovom. 

Napríklad, nájdu sa tí čo hovoria „Nikdy nebudeme perfektní. Pokiaľ sme vo fyzickom tele, budeme hrešiť a 

robiť chyby.“ To však nie je čo nás učí Biblia.  

 Veľa ľudí ktorí takto podobne veria to zrejme nadobudli zo svojich vlastných zážitkov. Domnievajú 

sa, že každý musí robiť isté chyby, lebo oni sami vo svojom živote ich robia. A preto neveria v existenciu 

dokonalosti. Avšak problém je v tom, že nepoznajú o čom je dokonalosť v Kristovi. Keď študuješ Slovo, 

nenájdeš ani jedno miesto ktoré by nám dávalo podnet k tomu ako je nemožné byť dokonalý.  

 V našom úvodnom verši sme čítali „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“ 

Slovo „dokonalí“ je z gréckeho „teleios“ čo znamená „plne vyrastený“; kompletný a komu nič nechýba. V 

tomto verši, Boh chce aby si zmeral svoje srdce s Božím srdcom. Spôsob ako to urobiť je cez Slovo.  

 Vždy keď uvažuješ, miluješ a odpúšťas ostatným ako to Boh od teba chce. Mať Otcove srdce,  

znamená byť perfektný rovnako ako je On perfektný. Ak by sme nedokázali byť perfektní, Boh by to nikdy 

od nás nevyžadoval. Inšpiruj ostatných okolo seba dokonalosťou vo svojom živote a excelentnosťou cez 

Ducha s akou robíš to čo robíš. Biblia hovorí ako nás On povolal do „slávy a cnosti“ (2.Petrov 1:3). 

Znamená to byť povolaný do excelentnosti. Preto je celkom prirodzené a vrodené do tvojho ducha žiť 

dokonalým životom.  

 Ver v dokonalosť, lebo taký je tvoj život a prirodzenosť v Ježišovi Kristovi. Biblia hovorí, On zomrel 

aby ťa dokonalého a bez hriechu predstavil pred Otca: „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 v Jeho očiach“ (Kolosenským 1:21 – 22 ang NKJV).  

VYZNANIE 

 Mám Kristovu myseľ a tak vo mne pracuje dokonalosť Ducha. On ma povolal do slávy a 

excelentnosti! Som perfektný a nerobím chyby, nič mi nechýba lebo ako je On tak som i ja na tomto svete. 

Ostávam bezúhonný, bez viny a kompletný v Kristovi. Môj život je prejavením Jeho dokonalosti a slávy na 

chválu i slávu Jeho mena. Aleluja!  

Rozšírenné štúdium: 2.Korintským 13:11; 1.Jánov 4:17; Matúš 5:48 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 4   &   Daniel 1 – 2 

2.ročný Biblický plán: Ján 17:11 – 21   &   2.Kronická 7 – 8  
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NÁRAST V POROZUMENÍ 

 oči vášho porozumenia sú osvietené, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za 

bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých (Efezským 1:18 ang NKJV).  

 Keď povieme zjavenie je progresívne, neznamená to že pridávame nové veci prípadne Boh uvedie viac 

zjavenia z času na čas. Jednoducho to znamená ako naše oči ostanú viac osvietené k tomu čo už v Písme bolo raz 

odhalené. Dôvod prečo ide o niečo progresívne je ten, že my  rastieme; učíme sa viac a narastáme v našom 

chápaní.  

 Ako študuješ Písmo, dôjde na odhalenie a povšimnutie. Pritom všetkom väčšina z toho nie sú zjavenia ale 

bádanie, pretože Božie Slovo je kompletné. Uvažuj čo povedali Pavol, Peter a ostatní apoštoly v Písme cez 

Ducha Svätého. Nemôže to byť o nič lepšie. Nejde predsa stvoriť „nové odhalenie“ keďže to sa musí zakladať na 

tom čo Ježiš prišiel vykonať. 1.Korintským 3:11 hovorí „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je 

položený, a tým je Ježiš Kristus."  
 Dnes už nie je nič také čo by si objavil v Písme čo by tam ešte nebolo. Ako študuješ Slovo, môže sa stať že 

nikdy nebudeš poznať určité veci, pokiaľ Duch nevloží poznanie do teba. Práve to je dôležité. Jediná vec, ktorá 

zmení tvoj život je vyššie  chápanie udelené Duchom. To ovplyvní život v každom smere. Zmení sa tvoja 

modlitba a rovnako i tvoje myslenie. Staneš sa ďaleko viac efektívny vo svojej práci a službe s evanjeliom.  

 Zrazu si uvedomíš, že celý ten čas „dúfania“ ako v jeden deň bude mať Boh milosť s tebou a pomôže ti je tu. 

Pritom čo si potreboval bolo len väčšie porozumenie. Všetko potrebné v živote sa už nachádza v tebe a je ti 

poskytnuté. Sláva Bohu!  

VYZNANIE 

 Potvrdzujem, Božie Slovo je na moju výhodu, posun napred, požehnanie a povýšenie. Moje srdce a myseľ sú 

otvorené na prijatie a pochopenie Písma. Som rozumný o spáse cez vieru v Ježiša Krista. Slovo je praktické v 

mojom živote, produkuje vo mne presne to o čom hovorí. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:15; 2.Timoteovi 3:15; Efezským 1:15 – 18  

1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 5   &   Daniel 3 – 4  

2.ročný Biblický plán: Ján 17:22 – 26   &   2.Kronická 9 – 10  
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NIE SME OBYČAJNÍ ĽUDIA 

 Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život (1.Jánov 5:13).  

 V hornom verši apoštol Ján hovorí „Chcem aby ste vedeli o tom ako máte večný život.“ Jednoducho  dáva na 

známosť, že ako kresťania nie sme len takí bežní ľudia. Je naozaj dôležité, aby si tomu uveril, akceptoval a 

pochopil to. Pokiaľ nevieš, že nie si obyčajná ľudská bytosť budeš vystavený presne tomu čomu  podliehajú 

ľudské bytosti: korupčným vplyvom tohto súčastného sveta. Biblia sa zmieňuje ako sme ušli pred porušením, 

ktoré je v tomto svete pre žiadostivosť, pridružením sa k Božej triede 2.Petrov 1:4.  

 Keď si sa narodil nanovo skutočne sa čosi odohralo. Bol si vlastne znovuzrodený. 2.Korintským 5:17 hovorí 

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Nie je to len 

obyčajné klišé! Byť v Kristovi znamená narodiť sa do Krista; byť pokrstený do Krista (Galatským 3:27). 

Znamená to ponoriť sa do Neho a byť spolu jeden s Ním.  

 Teraz keď si už v Kristovi, máš život a náturu Boha. Je z teba odlišná bytosť. Podľa Biblie už nemáš dve 

prirodzenosti; tvoja stará podstata bola ukrižovaná s Kristom (Rímskym 6:6). Teraz už máš iný život, vzkriesený 

život, priamo vo svojom vnútri. 

 Jakub 1:18 uvádza „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.“ 
Záverečná časť naznačuje ako je z teba nový druh človeka – „Boží druh“ človeka. Ako znovuzrodený nielen že si 

bol uvedený do poznania Krista, ale takisto do jednoty (únie) s Ním čo robí z teba spoluúčastníka na nebeskom 

slavíne. Niet divu keď Ježiš povedal v Jánovi 10:34 „ … Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: 

Bohovia ste?“ Sláva Bohu!  

 VYZNANIE 

 Odkedy mám vo svojom duchu život a charakter Boha, som človek podľa Božej triedy. Prestal som byť ľudský, 

lebo som bol prinesený nielen do poznania Kristovho, ale takisto do jednoty s Ním čo zo mňa spravilo 

spoluúčastníka na nebeskom slavíne. Viem kto som! Preto v tomto živote panujem a kraľujem, slávnostne 

prevládam mocou Ducha Svätého. Amen!  

Rozšírené štúdium: Žalm 82:5 – 6; Ján 1:12 – 13; 2.Petrov 1:4 

1.ročný Biblický plán: 3.Jánov    &   Daniel 7 – 8 

2.ročný Biblický plán: Ján 18:10 – 18   &   2.Kronická 13 – 14  
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POROZUMENIE KRESŤANSTVA 

 Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch (1.Korintským 6:17).  

 Niektorí ľudia nemajú celkom jasné v tom čo je Kresťanstvo. Keďže nevedia kto sú, následne trpia krízou 

identity. Je to rovnaký dôvod prečo sú niektorí z nich chorľaví alebo ich postihne nemoc a tak vždy vyhľadávajú 

pozornosť lekára. Niekto sa môže zamyslieť „Hovoríš, že kresťania by nemali byť chorí?“  

 Áno, kresťania by nemali byť chorí! Kresťan disponuje večným životom a ten život je nadradený voči 

chorobe, chrabnutiu tela a smrti. Rovnaký život aký mal Ježiš v čase keď kráčal po zemi. Ježiš nebol nikdy 

chorý. Jedná sa o ten istý nadprirodzený život, ktorý je absolútne odolný pred infekciou a nemocu, a práve to je 

čo nám On dal. Aleluja! Teraz dokážeš lepšie pochopiť prečo v Markovi 16:17 – 18 povedal „A tých, čo uveria, 

budú sprevádzať tieto znamenia: keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im.“ Sám Ježiš to tak povedal, pričom 

On nikdy nikomu neklamal.  

 Kresťan patrí do Božej triedy. Nejedná sa o obyčajného púheho nábožného človeka. Kresťanstvo nie je vôbec 

o náboženstve.  Je to aktívny život Boha v ľudskej bytosti. Kresťanstvo znamená, živý Kristus v tebe; ide o 

reálny vzťah s reálnym a živým Kristom. V Kresťanstve je božský život Ježiša Krista vložený do teba; jedná sa o 

skutočný zážitok. Kristus, v momente tvojho znovuzrodenia, prebral svoj príbytok u teba.  

 Keď ti to raz svitne, každý deň svojho života budeš plný radosti! Apoštol Peter rozprával o radosti ktorú ako 

kresťania máme a vyžarujeme: neopísateľnú a plnú slávy. Prečo by tomu tak nebolo, keď si sa narodil za  účelom 

vyjadriť a manifestovať slávu i spravodlivosť Krista? Prečo by tomu tak nebolo, keď si pripojený k Pánovi; 

neodlúčiteľný spolu s Ním?  

 Ako sa potom môže choroba, nedostatok, odradenie a depresia zabývať u teba ako niečo normálne? To sú veci 

akými trpia ľudia sveta, ale ty si predsa iný! Filipským 2:12 (Roháčkov) uvádza „ … s bázňou a s trasením 

pracujte na svojom spasení.“ Tvoje Kresťanstvo začne byť reálne keď ho začneš „žiť.“ Slovo nič nespraví pokiaľ 

ho ty nezačneš používať.  Ty si ten kto má vypracovať veci, Jeho moc predsa funguje v tebe. Zmocni sa Slova a 

ži podľa neho. Tvoj život bude dokonalý a plný slávy.  

VYZNANIE 

 Kristus je vo mne živý! Odkedy som povolaný do spoločenstva na Božej triede, nie som obyčajný. Každý deň 

prejavujem pulzujúci život Krista, uplatňujem prevahu nad chorobu, nemocou, neúspechom, nedostatkom a 

všetkým čo pochádza od diabla! Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:17; 1.Ján 5:11 – 13; 1.Korintským 1:9 

1.ročný Biblický plán: Júdov   &   Daniel 9 – 10 

2.ročný Biblický plán: Ján 18:19 – 27   &   2.Kronická 15 – 16  
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NEHRAJ HRY SO SVOJIM KRESŤANSTVOM 

 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem! (Zjavenie 2:25).  

 Jedna z vecí pre ktorú sa musíš rozhodnúť je byť veľmi seriózny so svojim Kresťanstvom. Neznevažuj 

duchovné veci ani sa nehraj s Duchom. Niektorí ľudia sa stanú tak svetskí a nedbanliví v duchovných veciach až 

si neuvedomia moment keď vykročia od Boha a Jeho plánu pre ich osobné životy.  

 Je to podobné čo sa prihodilo Saulovi, kráľovi Izraela. Zašiel príliš ďaleko v tom nesprávnpm smere až 

nakoniec sa aj prorok Samuel prihováral za neho, no Boh i tak riekol „Netreba. Našiel som niekoho iného kto ho 

nahradí“ (čítaj 1.Samuel 16:1). Boží plán bol, aby Saul mal večnú dynastiu v Izraeli, on to však celé stratil a 

získal ju Dávid.  

 Príbeh Ezáva je ďalším z dieľne tých bolestivých. Biblia uvádza „aby nikto nebol smilníkom alebo 

bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo“ (Židom 12:16). Aké je to smutné! 

Neskôr, keď sa pokúšal o získanie rovnakého požehnania aké predtým znesvätil, Biblia v Židom 12:17 uvádza „ 

… bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia.“ Jeho slzy neurobili žiaden rozdiel; bolo 

už príliš neskoro. Toto sa stáva mnohým ľuďom.  

 Predstav si brata, ktorý bol lídrom skupinky alebo viedol Biblické hodiny. Niekto v cirkvi ho urazí a on sa 

nahnevá až tak, že zanechá zodpovednosť viesť svojich členov a študentov. Nakoniec sa rozhodne, že už viac 

nebude ani členom zhromaždenia.  To je naozaj zlé.  

 Židom 12:15 hovorí „Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a 

nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili.“ Nedopusť aby horkosť alebo hnev zabránili od naplnenia 

tvojho určenia v Kristovi. Rozhodni sa žiť v Slove a podľa Božieho Ducha. Nasleduj duchovné inštrukcie a ostaň 

nadšený zo svojej služby v Božom dome.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za tvoju milosť pracujúcu vo mne, aby som činil na tvoju vôľu a naplnil moje určenie. 

Svoje preteky bežím až po záverečnú čiaru. Zameriavam celú moju energiu byť všetkýn k čomu ma Ježiš Kristus 

zachránil i predurčil stať sa, v Ježišovom mene. Amen  

Rozšírené štúdium: 2.Jánov 1:8; 1.Korintským 15:58; 2.Peter 1:10;  

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 1   &   Daniel 11 – 12 

2.ročný Biblický plán: Ján 18:28 – 40   &   2.Kronická 17 – 18  
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CHODENIE V KRISTOVI 

 Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom kráčajte (Kolosenským 2:6 ang NKJV).  

 Galatským 3:27 uvádza niečo silné a paralelné s tým čo čítame v našom úvodnom texte. Hovorí sa tam „Veď 

ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ Znamená to byť odetý do Neho spôsobom ako sa oblieka 

odev. Možno uvažuješ „Myslel som si, že som prijal Krista (do svojho vnútra)?“ Áno, ale teraz to nie je len 

zvnútra, ale aj zvonku. 

 Prijal si Pána Ježiša Krista a On žije v tebe cez Ducha Svätého. Teraz ako znovuzrodený si bol prinesený do 

nového okolia nazvanom Kristus a v tomto prostredí musíš kráčať. O tom čítame v úvode.  

 Napríklad, ak sa nachádzaš v aute tak si v odlišnom prostredí. Ak to auto má klimatizáciu, vonku môže byť 

síce teplo, no ty sedíš vo svojom aute a vychutnávaš si prostredie odlišné od chodcov na ulici.  

 Pripomína to zážitok aký mali Izraeliti potom ako opustili Egypt a kráčali do Zasnúbenej Zeme. Putovali so 

svojou vlastnou atmosférou. Biblia spomína „Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich 

viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. Oblakový stĺp sa vo dne, ani 

ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu.“  (Exodus 13:21 – 22).  

 Všetkým ostatným bolo v púšti horúco a priahli po vode, ale Boží ľud prebýval v Jeho nebeskej prítomnosti. 

Oblakový stĺp ich štítil od sálajúcej horúčavy počas dňa. V noci, keď bola zima, ich pre zmenu ohrieval ohnivý 

stĺp. Rovnakým spôsobom aj v Kristovi máš svoju vlastnú atmosféru. Keď si na ceste do práce, školy, miesta 

podnikania alebo na rušných križovatkách života, nachádzaš sa v tomto prostredí.  

 Znamená to, že tebe nemôže nič ublížiť. Podobne ako v prípade Izraelitov, aj ty si ochránený vrámci tohto  

prostredia s názvom – KRISTUS – počas dňa i noci. Sláva Bohou! Aké je to len úžasné miesto! Je to prostredie 

slávy. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Prebývam v Kristovi, mojom novom prostredí! Kamkoľvek idem, nachádzam sa v božskej prítomnosti a nesiem 

to prostredie so sebou. V mojej rodine, zdraví, financiách a všetkom čo sa ma dotýka demonštrujem skončené 

dielo Krista. Nie som z tohto sveta. Aleluja! 

Rozšírené štúdium: Galatským 3:27 (študijná Biblia); Kolosenským 3:10; 2.Korintským 5:17 

1.ročný Biblický plán: Zjevanie 2:1 – 17   &   Ozeáš 1 – 2 

2.ročný Biblický plán: Ján 19:1 – 12   &   2.Kronická 19 – 20  
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UŽ ŽIADNE SĽUBY 

 Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko 

potrebné pre život a zbožnosť (2.Petrov 1:3).  

 Niektorí kresťania akoby ešte stále žili s mentalitou Starého Zákona, pokúšajúc sa dostať niečo od Boha. 

Veľmi chcú aby sa konečne odohrali Jeho „prísľuby“ v ich životoch. Avšak ľudia s podobným spôsobom 

myslenia zabúdajú prípadne vôbec netušia prečo Kristus prišiel. On sa stal naplnením každého Božieho prísľubu 

a tak v Biblii už neostáva uvedený ani jeden sľub, ktorý by ešte ostal nenaplnený.  

 Raz som požiadal skupinu kresťanov, aby uviedli nejaké zasľúbenie, ktoré sa nachádza v Biblii a je určené pre 

nové stvorenie a ktosi z nich spomenul Žalm 37:4 „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži.“ To je 

ten problém. Riekol som, mnohí žijú životom Starého Zákona a domnievajú sa, že žijú kresťanský život.  

 Keď porovnáš túžby svojho srdca a Krista, ktorého ti Boh už dal, čo z toho je väčšie? Čo viac ešte môžeš 

chcieť od niekoho, kto ti dal sám seba? Nepoznáš ten verš z 1.Korintským 3:21 kde sa píše ako všetky veci sú 

naše?  

 Porozumej tomu ako všetky „sľuby“ Starého Zákona už boli naplnené a odstránené. Ide o „staré pravdy.“ Ako 

príklad uveďme krajinu s upravenou ústavou a občana ktorý ešte stále žije podľa starého usporiadania; nebude to 

fungovať.  

 Boh ti už dal sám seba, svoje kráľovstvo a všetko ostatné! Keď si raz v Kristovi, potom ti všetko patrí; odkedy 

je z teba stal spoludedič, On tebe už nemá čo dať. Prestaň sa tak silno snažiť. Užívaj si svoj život v Kristovi.  

 V úvodnom verši sme čítali ako nám cez Jeho božskú moc bolo už VŠETKO darované (minulý čas), čo náleží 

k životu a zbožosti. Hospodin na nič nazabudol. Nemusíš sa trápiť výškou svojho účtu. Neboj sa o svoje zdravie. 

Začni žiť životom odpočínku.  

 „Duchovný modlitebný boj“ na dosiahnutie Božích prísľubov je obyčajná márnosť. Ži Slovo a nažívaj v 

Duchu; zistíš ako všetko čo kedy budeš potrebovať stojí na ceste akú pre teba pripravil Boh. Nech je požehnané 

Jeho meno naveky!   

VYZNANIE 

 Uvedomujem si ohromné zaopatrenie, ktoré mi Otec pripravil a preto žijem vo svetle Božieho Slova, užívam si 

každé Božie obdarovanie. Odmietam sa trápiť kvôli svojmu zamestnaniu, zdraviu, financiám alebo rodinným 

záležitostiam! Každý deň chodím v realite toho, čo hovorí o mne Božie Slovo! Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 1:20; 1.Korintským 3:21 – 22; Kolosenským 1:26 – 27 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 2:18 – 3:1 – 6   &   Ozeáš 3 – 6 

2.ročný Biblický plán: Ján 19:13 – 22   &   2.Kronická 21 – 22  
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POROZUMENIE SLOVU 

 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo (Ján 1:1).  

 Je skutočne dôležité, aby si ako kresťan rozumel Slovu. Vďaka tomu pochopíš koncept Písma spôsobom, ktorý 

ďaleko prevyšuje len čosi obyčajné. Tvoj postoj k Slovu bude odlišný. A práve to je dôležité, lebo pokiaľ Slovu 

nerozumieš, nebudeš ani vedieť ako ho aplikovať v situáciách každodenného života.  

 Slovo je Boh samotný. Presne o tom sme čítali z nášho verša v úvode. Keď (On ako Slovo) rozpráva k tebe, 

stane sa pre teba a v tebe presne tým Slovom o ktorom hovorí. Zakaždým ako študuješ Slovo, kŕmiš svojho 

ducha a máš schopnosť žiť život Slova. Potom zistíš, že tvoj kresťanský život je každý deň plný radosti i 

nadšenia.  

 V príprave svojich cieľov pre nadchádzajúci rok, zober štúdium Slova a venovanie kvalitného času pri hľadaní 

a zamýšľaní sa nad Písmom za svoju prioritu. Tým spôsobom budeš osvietený, informovaný, občerstvený a 

posilnený. Navyše získaš aj milosť pre väčšiu efektívnosť vo svojej práci, cirkevnej službe ako aj v tom čo má 

Pán pripravené pre teba v prichádzajúcom roku plus tých ďaľších. Pristihneš sa kráčajúc na ceste akú pre teba On 

vybral ešte pred stvorením sveta.  

 Pamätaj si, tvoj život má zámer a ten zámer môže byť ešte jasnejšie odhalený a ozrejmený pri spoločenstve so 

Slovom a Duchom. Cez Písmo budeš mať udelený náhľad. Hospodin nasmeruje tvoje myšlienky k veciam, ktoré 

On chce aby si teraz poznal a mohol ich aplikoval vo svojom živote. Potom z Písma vyskočí (udrie do očí) Jeho 

múdrosť a zaplaví tvoje srdce. Nájdeš sa kráčajúc na ceste múdrosti, poznania a pochopenia. Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za porozumenie tvojho Slova. Ako sa oddávam k štúdium Slova, ostávam 

osvietený, občerstvený, informovaný a tiež posilnený. Moja myseľ je v tom ohľade vnímavá k náprave, 

inštrukciám a smerovaniu. Kráčam na chodníku aký si predurčil pre mňa, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; 2.Timoteovi 3:16 – 17; Židom 4:12  

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 3:7 – 22   &   Ozeáš 7 – 10  

2.ročný Biblický plán: Ján 19:23 – 37   &   2.Kronická 23 – 24  
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OBHAJUJ  IDEÁLY NÁŠHO KRÁĽOVSTVA 

 Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nedajte sa oklamať! Ani smilníci, ani 

modloslužobníci, ani cudzoložníci, zženštilí  ani  homosexuáli (1.Korintským 6:9 ang NASB).  

 Keď študuješ synoptické evanjelia podľa Matúša, Marka a Lukáša všimneš si ako Ježiš rozsiahlo učil o 

princípoch nášho nebeského Kráľovstva. Napríklad v Matúšovi 19:5 a Markovi 10:7 – 8 uznal zväzok jedného 

muža a jednej ženy ako štandardné vyjadrenie ľudskej sexuality v manželskom vzťahu.  

 Apoštoly budovali na rovnakom základe. V Rímskym 1:27 (ang NKJV) apoštol Pavol zopakoval Učiteľove 

slová, odsudzujúc tých ktorí sú zapojení do praktík rovnakého pohlavia. Hovorí sa tam „Rovnako aj muži, 

opustili od prirodzeného styku so ženou, a boli zapálení vo svojej túžbe jeden pre druhého, muži s mužmi páchali 

čo je hanebné; za svoje poblúdenie sami na sebe niesli odplatu, akú si zaslúžili.“  

 Ježiš v Jánovi 15:19 riekol „ … vy nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta ...“ Odmietni byť 

ovplyvnený systémom tohto sveta, ktorý spravuje satan. Nedovoľ aby tvoje skutky, reakcie, myšlienky, slová a 

odpovede vypadali ako od ľudí zo sveta. Pridržiavaj sa ideálov Kráľovstva.  

  V našom Kráľovstve je práve Božie Slovo ten záverečný rozhodca. Máme kultúru Slova a podľa neho sa aj 

riadime. Preto odmietni robiť ústupky pri štandardoch, hodnotách a princípoch nášho nebeského Kráľovstva. 

Kráčaj vo svetle Božieho Slova a Jeho spravodlivosti.  

VYZNANIE 

 Odmietam žiť ako zvyšok sveta a rovnako ani nepodlieham ich spôsobu robenia vecí. Ja som dieťa z 

Kráľovstva. Kráčam vo svetle Božieho Slova a v Jeho spravodlivosti, smelo preukazujem cnosť a dokonalosť 

Krista, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 17:14 – 16; Ján 15:19; 1.Jánov 2:15 – 17  

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 4   &   Ozeáš 11 – 14 

2.ročný Biblický plán: Ján 19:38 – 42   &   2.Kronická 25  
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CHOĎ VON A VYHRAJ 

 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).  

 Tento pozemský svet je pod kliatbou a tiež zamorený každým negativizmom zlého. A preto ako znovuzrodený 

zažiješ, že svet pôjde po tebe či už mentálne, fyzicky, emocionálne ba dokonca i duchovne. Čo nám ale tlmočil 

Ježiš? „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 

svet” (Ján 16:33).   

 Majster premohol svet v tvojom mene, čo znamená, že si ho premohol rovnako aj ty. Apoštol Pavol hovorí 

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti 

zlým duchom v nebesiach … Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto 

nešľachetníka” (Efezským 6:12 – 16).  

 Preto bez ohľadu na zlo, tmu a negatíva na tomto svete, ty musíš uvažovať odlišne. Nedaj sa vzrušiť, pretože 

sa nachádzaš v Kristovi a v Ňom zakaždým víťazíš. Nič nemôže byť nastavené proti tebe. Na svojej ceste viery 

ako aj pri napĺňaní Božieho plánu pre svoj život, nehosťuj myšlienky strachu, nedostatku či neviery. Daj bokom 

hnev, trpkosť a neodpustenie. To sú veci, ktoré môžu zahatiť tvoje duchové napredovanie a rovnako aj Božie 

volanie pre tvoj život.  

 Uchovávaj svoje srdce v Božom Slove. 1.Timotejovi 4:15 – 16 nás nabáda meditovať a oddať sa k Slovu, lebo 

tým spôsobom budú tvoje víťazstvá a úspech isté v každom snažení. 

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem lebo ty si ten kto pracuje vo mne aby som mal vôľu a činil na tvoje dobré potešenie. 

Vediac v koho verím a kto vo mne pracuje, odmietam sa nechať zastrašiť svetom či jeho zmrzačenými silami. 

Premohol som svet aj s jeho systémom. Stúpam an krídlach Ducha a napĺňam moje určenie v Kristovi, v mene 

Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Židom 12:1 – 2; Jakub 1:21 – 25; Rímskym 8:33 – 39 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 5   &   Joel 1 – 3 

2.ročný Biblický plán: Ján 20:1 – 10   &   2.Kronická 26 – 27  
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BUĎ ZAMERANÝ 

 Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a 

vedel som, že nebudem zahanbený (Izaiáš 50:7).  

 Boh chce aby naše srdcia boli nastavené na Jeho Slovo a neboli sme tak vyrušení okolnosťami, zážitkami či 

protivníkom. Pripomína to slová žalmistu v Žalme 119:69 (ang MSG): „Bezbožný šíri o mne lži, ale ja 

zameriavam moju pozornosť na to čo hovoríš ty, Pane.“ Takisto Rímskym 4:19 (ang MSG) uvádza „Abrahám 

nehľadel na svoju vlastnú impotenciu a nepovedal ´je to beznádejné. Toto storočné telo nikdy nemôže splodiť 

dieťa.´ Takisto neskúmal Sárinu desaťročia trvajúcu neplodnosť. Abrahám sa nevzdal.“  

 V Novom Zákone v evanjeliu podľa Lukáša 9:51 nám Biblia hovorí o Ježišovi: „Keď sa približovali dni Jeho 

povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam.“ Prečo ostala Jeho tvár obrátená smerom k budúcej 

destinácii? Dobre vedel, že ide o Jeho poslednú návšteva Jeruzelema a tento krát išlo o Jeho život. Bola to cesta 

na kríž kde mal zomrieť za hriechy sveta a preto nedovolil nikomu vyrušiť Ho.  

  V našom dnešnom svete sa nachádza veľa rozptýlenia, ale ty musíš ostať zameraný na ten sen a víziu čo Pán 

vložil do tvojho srdca. Maj tunelové videnie ohľadne Božej agendy. To je cesta víťazstva. Veľa rokov dozadu mi 

Pán povedal „Syn nepozeraj naokolo. Buď zameraný; odmietni sa nechať rozptýliť.“  

 Niektorí kresťania sa pristihli ako ich rozptyluje príliš veľa vecí. Vyrušuje ich napríklad stav ekonomiky a 

niekoľko ďaľších udalostí vôkol nich. V takomto stave nedokážu toho v živote veľa dosiahnuť. Keď si muž alebo 

žena s účelom a víziou, nebudeš vyrušený(á) ekonomikou tohto sveta, lebo dobre vieš ako nie si z tohto sveta.  

 Nič na tomto svete nemôže na teba položiť limit či spôsobiť tvoje znevýhodnenie, lebo si zvíťazil ešte predtým 

ako si prišiel. Stal sa z teba úspech ešte predtým ako si začal. A tak naber kurz a panuj vo svojom svete.   

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za vysoké volanie s akým si ma povolal v Kristovi Ježišovi. Moje oči sú zamerané na 

teba, autora a dokončovateľa mojej viery. Nevidím žiadne tiene; víťazne kráčam celou cestou v tvojej dokonalej 

vôle a určení pre môj život, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Židom 12:1 – 2 (študijná Biblia); 1.Korintským 15:58 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 6   &   Amos 1 – 4 

2.ročný Biblický plán: Ján 20:11 – 18   &   2.Kronická 28  
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ŽIVOTNÝ ŠTÝL ĎAKOVANIA 

 Kto vďaku obetuje, ten ma ctí … (Žalm 50:23).  

 Keď ľudia počujú pojem „vďakyvzdanie“ to čo ich napadne je prevažne ďakovná zbierka / milodar a to 

je dobré. Boh očakáva od nás poďakovať Mu s oferou, avšak vďakyvzdanie je ďaleko viac ako len prinesenie 

daru; má to byť  štýl života.  

 Uvažuj o Ježišovi: počas Jeho pozemskej služby sa pri rôznych príležitostiach modlil, ale prevažne to 

bolo spojené s vďakou k Otcovi. Keď Ježiš vzkriesil Lazára z hrobu (ten bol mŕtvy  a pochovaný štyri dni), 

nenariekal ani neprosil; jednoducho vzdal vďaku hovoriac „ ... Otče, ďakujem Ti, že si ma vyslyšal” (Ján 

11:41).   

 V Jánovom evanjeliu potom ako skončil svoju službu k davu, ten Ho nasledoval až do púštnej oblasti, 

no Ježiš ich nechcel poslať domov hladných. Všetko čo sa dalo v tom čase zohnať bol obed malého chlapca: 

päť mini bochníkov chleba a dve ryby.  

 To zaiste nemohlo stačiť pre nasýtenie veľkého zástupu piatich tisícov mužov (ženy a deti neboli 

započítané). Biblia však hovorí „A Ježiš vzal chleby a poďakujúc rozdával učeníkom a učeníci sediacim, a 

podobne aj z rýb, koľko len chceli” (Ján 6:11 Roháčkov). Všimni si čo vykonal a výsledok toho bol zázrak: 

poďakoval!  

 Kedy si ty naposledy poďakoval Bohu za niečo, čo si potreboval, bez žiadana o to v modlitbe? Taký 

život by si ako kresťan mal žiť. Kultivuj životný štýl ďakovania. Všetky veci sú už tvoje a preto ak sa niečo 

nájde čo požaduješ, ďakuj za to Bohu, lebo vieš že je to už tvoje.  

 Otec ťa veľmi miluje; nenájde sa nič k čomu by si Ho musel prehovárať. Tvoja odpoveď – tvoja viera – postoj 

– by mali byť o dennodenej chvále i vďakyvzdaní za Jeho milosť a láskavú starostlivosť. Aleluja!   

MODLITBA 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za požehnávanie ma so všetkým duchovným požehnaním na nebeských 

miestach, v Kristovi Ježišovi. Mám všetko potrebné aby som tebe účinne slúžil a radostne nažíval každý deň. 

Ďakujem za okrášlenie môjho života s tvojou slávou, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Jeremiáš 30:19; Filipským 4:6 – 7; Kolosenským 2:6 – 7 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 7   &   Ámos 5 – 6 

2.ročný Biblický plán: Ján 20:19 – 31   &   2.Kronická 29  
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ZAOBERAJ SA SLOVOM A PRAKTIZUJ HO 

 Medituj nad týmito vecami; oddaj sa im kompletne; aby tvoje ťaženie bolo pred všetkými zrejmé 

(1.Timoteovi 4:15 ang KJV). 

 Grécke slovo preložené ako „meditácia“ má veľmi zaujmavý a inšpirujúci vedľajší význam. V 

preklade to znie „Meletao“ čo znamená opatrne situovať svoju myseľ na niečo a potom to doslova vyhútať 

(utvoriť). Takisto to znamená praktizovať vo svojej mysli. Náš úvodný verš hovorí o meditácii na Božom 

Slove. A to znamená upriamiť svoju myseľ na Slovo; uvažovať, vynájsť ho a praktizovať vo svojej mysli. 

 Predstav si ako dopadne to cirkevné stretnutie čo pripravuješ. Takisto skús vo svojej mysli vytvoriť 

obraz toho ako v nadchádzajúcom roku privádzaš ľudí ku Kristovi! Je dôležité z času na čas uvažovať, 

dokazovať a praktizovať Božie Slovo. Zamestnávaj svoju myseľ Božími víziami. Viď sám seba ako kráčaš v 

realitách Slova a napĺňaš všetky vízie, ktoré Slovo vytvára v tvojom duchu. 

 Józue 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 …” Dobre si všimni záverečnú časť: Meditácia a 

premýšľanie nad Božím Slovom v tebe spôsobí presne to o čom Slovo hovorí: pohne ťa k činu. Požehnanie 

sa prejaví „konaním” (Jakub 1:22 – 25). 

 Ako bude pre teba vyzerať rok 2020? Začni sa tým zaoberať a priprav ho vo svojej mysli. Uzri dni 

slávy, jasné videnie ako kráčaš vo vyšších stupňoch a demenziách viery. Viď sám seba ako objavuješ to 

nepoznané a razíš novú cestu pre evanjelium. Aleluja! Možno tento rok nebol presne to čo si očakával. 

Nedaj sa odradiť. Začni premýšľať už teraz akú chceš mať budúcnosť. 

 Pamätaj, architektom svojho života si práve ty s designovým základom od svojho nebeského klienta. 

Architekt, na základe svojich znalostí a skúseností, je schopný kráčať po celej dĺžke a šírke mrakodrapu ešte 

predtým ako je položený základný kameň. Tá budova je pre neho už reálna, hoci ešte stojí len na papieri. 

Rovnako dovoľ aby obrázky tvojho vlastného úžasného života a budúcnosti vyzerali jasne a reálne. Uvidíš 

ich vo svojom duchu vždy ako tráviš čas v modlitbe a meditovaním (Exodus 26:30; Židom 8:5). 

MODLITBA 

 Drahý nebeský Otec, moja myseľ ostáva pevne zameraná na tvojom neomylnom Slove. Moja 

prosperita je evidentná cez Slovo. Mocou tvojho Slova sa premieňam zo slávy do slávy. Vidím ako robím 

pokrok, vstupujem do nových teritórií a posúvam hranice pre evanjelium, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Žalm 1:1 – 3; Izaiáš 26:3; Jakub 1:22 – 25 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 8   &   Abdiáš 

2.ročný Biblický plán: Ján 21:1 – 12   &   2.Kronická 30 



 

17            Pastor Chris 

HNEV ŤA BUDE NIEČO STÁŤ 

 Nenáhli sa k veľkému temperamentu , lebo hnev je priateľom bláznov (Kazateľ 7:9 ang NLT).   

 Keď Mojžiš zostúpil z hory Sinai a videl ľudí uctievať zlaté tela postavené ich vlastnými rukami, 

ostal rozzúrený. Priamo tam na kusy rozbil tabule zákona vyryté Božím prstom (2.Mojžišova 32:19). Mojžiš 

nato musel vyryť nové tabule.  

 Pri inej udalosti ako sa Izraeliti zdržiavali v púšti, zrazu sa spolčili proti Mojžišovi a Áronovi, lebo 

im chýbala voda na pitie. Hospodin vydal pre Mojžiša inštrukcie zhromaždiť celý zástup a pred ich očami 

mal rieknuť skale aby vydala vodu pre ľudí.  

 Mojžiš bol očividne nahnevaný zo vzbury ľudí, pokarhal ich a označil za rebelov. V zápele hnevu sa 

obrátil a udrel skalu miesto toho aby k nej prehovoril ako mu Pán pôvodne nariadil; on vlastne tú skalu 

udrel dvakrát (4.Mojžišova 20:11). Voda napriek tomu pred očami ľudí zo skaly vytriskla a tí sa mohli 

napiť, avšak Mojžišov čin vôbec nepotešil Hospodina.  

 Tak ako bol Mojžiš označený za „ … veľmi pokorného medzi všetkými ľuďmi na zemi“ (4.Mojžišova 

12:3), dopustil aby hnev ovplyvnil jeho službu a kráčanie s Bohom až do takej miery že mu nebolo dopriate 

priviesť Izraelitov do Zasnúbenej Zeme ako bol Boží zámer. Mojžiš bol zaiste verný v spravovaní všetkého 

v Božom dome (Židom 3:5), avšak jeho hnev odčinil všetky dobré veci.  

 Zlosť je rýchly ničiteľ. Ani sa ho nesnaž „skrotiť“; vyhni sa mu kompletne. Ak ťa niekto iný označil 

alebo pomenoval za človeka ktorý sa vie rýchlo rozčúliť, poklakni v modlitbe pred Pána a oddaj sa Slovu s 

meditovaním.  

 Sú ľudia, ktorí pre hnev nenaplnia svoje volanie presne tak ako tomu bolo v minulosti. V takých 

prípadoch má Boh iný plán. Nedovoľ aby sa to stalo práve tebe. Prečo by niekto mal premeškať Boží plán a 

nenaplniť svoje volanie len pre negatívny postoj, ktorý sa dá ľahko kontrolovať a napraviť s Božím 

Slovom? Žalm 37:8 (ang NIV) hovorí „Drž sa bokom od hnevu a odvráť sa  od zlosti ...“ Konaj na Božie 

Slovo. Odmietni sa nechať ovládnuť hnevom.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, v tvojom Slove mám potešenie a páči sa mi činiť tvoju vôľu. Tvoje Slovo je v mojom srdci a 

spôsobuje, aby som kráčal v spravodlivosti a napĺňal moje určenie u teba. Vďaka tomu, že žijem podľa tvojho 

Slova sa nepoddávam hnevu, zlosti ani zúrivosti, lebo mojou túžbou je tešiť ťa vo všetkých veciach, v mene 

Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Príslovia 22:24; Kolosenským 3:8; Efezským 4:26 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 9   &   Jonáš 1 – 4 

2.ročný Biblický plán: Ján 21:13 – 25   &   2.Kronická 31  



 

18             Pastor Chris 

OSTAŇ POKORNÝ 

 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený (Lukáš 14:11).  

 V Písme nachádzame mnoho príkladov, kedy ľudia podali neobyčajné výkony, vystúpili do 

kráľovských či vládnucich pozícií, zo zabudnutia sa dostali až na úplné výslnie, vžd keď ostali pokorní. 

Smutné však je, že niektorí z tých čo vystúpili do vznešených pozícii sa obrátali na povýšeneckých, 

arogantných a hrdých. Stali sa „veľkí“ vo svojich vlastných očiach a Boh ich ponížil. Príbeh kráľa Saula je 

ukážkový príklad.  

 Saul získal milosť stať sa lídrom a pomazaným kráľom Izraela. Podľa Biblie (1.Samuel 15:17) sa tak 

stalo „keď bol Saul malý vo svojich vlastných očiach“ Zakrátko nato išiel proti duchovným inštrukciám: 

obetoval zapálenú obetu v rozpore s Božím prikázaním (1.Samuel 13:9 – 11). Zas pri inej udalosti napriek 

jasnému nariadeniu od Hospodina úplne nezničil Amáleka (1.Samuel 15:1 – 11). Výsledkom svojej hrdosti 

docielil, že bol Bohom odmietnutý za kráľa nad Izraelom (1.Samuel 15:26). Aké je to smutné!  

 Pozrime sa na Ježiša! Hoci dobre vedel kým bol – požehnaný, zvrchovaný panovník, Kráľ kráľov a Pán 

pánov – Ježiš bol pokorný. Lukáš 4:16 – 21 ukazuje ako Ježiš prišiel do Nazaretu kde vyrástol, navštívil 

synagógu, ako mal vo zvyku na Shabbath, postavil sa uprostred a čítal zo svätých zvitkov. Nekričal na kňaza 

„Pozri, Kráľ kráľov tu stojí!“ Učiteľ sa jednoducho postavil a čítal ako Mu bolo povedané. Keď skončil s 

čítaním „ … zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si ...“ (Lukáš 4:20). Aká dokonalá ukážka pokory!  

 Ak si napríklad vedúci skupinky alebo kazateľ, stalo sa niekedy, že ťa požiadali hovoriť pred 

zhromaždením a to bola pre teba veľká česť? Alebo zrazu si sa stal veľkým vo svojich očiach a ostal si urazený 

keď nezavolali na tvoje meno? 1.Petrov 5:5 hovorí „ … pášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale 

pokorným dáva milosť.“ Skutočná pokora znamená poddať sa voči autorite, vplyvu a dopadu Božieho Slova a 

Jeho inštrukciám. Keď tak urobíš, prijímeš viac milosti. Práve tam spočíva moc na povýšenie smerom hore, 

navýšenie ako aj nadprirodzený posun napred.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, s úplnou pokorou sa poddávam k panstvu, autorite a vplyvu tvojho Slova. Teším sa z 

účinkov tvojej superhojnej milosti, čo spôsobuje že kráčam k lepšiemu umiestneniu, dokonalosti, víťazstve a 

prevahe v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Jakub 4:6; Jakub 4:10; Filipským 2:3 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 10   &   Micheáš 1 – 3  

2.ročný Biblický plán: Skutky 1:1 – 11   &   2.Kronická 32 
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POZNAJ HO PODĽA DUCHA 

 Hoci sme Krista raz posudzovali z ľudského hľadiska a považovali Ho za človeka, teraz (keď o Ňom 

vieme viac) ... Ho viac nepoznáme [podľa tela] (2.Korintským 5:16 ang AMPC). 

 Keď niektorí ľudia povedia „chcem byť ako Ježiš“ čo tým vlastne myslia je byť ako „židovský muž“ 

ktorý kráčal po uliciach Galilei a Kaparnaum. Niektorí sa dokonca s nadšením zapojili do diskusie ohľadne 

Jeho fyzického vzhľadu: akú má postavu, výšku, črty a podobne ... pričom ale nehľadia na to viac dôležité – 

Jeho duchovnú stránku. Okrem fyzických čŕt Ježiša, by si mal byť zameraný na „Ježiša – ako Slovo!“ 

 Ako vieme Ježiš žil vo fyzickom tele a tým pádom mal aj obmedzenia a tie sa vzťahovali na Jeho 

židovský pôvod. Ako Žid napríklad oslavoval Paschu, ktorá veľa neznamenalo pre nežidov. A preto naše 

zameranie by malo byť na Ježiša ako Božieho Syna; Boh v tele. Vnímaj Ho v Slove a cez Slovo, lebo On je 

živé Slovo. Apoštol Pavol sa v určitom momente chybne domnieval, že Kristus bol len akýsi obyčajný muž 

so židovskými koreňmi. Potom si uvedomil, že hoci Ježiš kráčal po zemi vo fyzickom tele a nažíval ako 

židovský mládenec, On nebol obyčajný. 

 Keď prišiel na to jeho zameranie bolo čisto na Ježišovi – ako Slove – a to urobilo Pavla úspešným v 

Jeho cirkevnej službe! Ján 1:14 nám hovorí ako Slovo Božie bolo zosobnené a výsledkom toho bol človek 

Ježiš Kristus: „A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami ..“  Pozeraj na Neho ako na stelesnené Slovo. 

Vnímaj Ho ako súhrn Božích myšlienok, predstáv, názorov, vôle a emócií prebývajúcih v ľudskom tele. 

Upriam svoju pozornosť na Neho ako na dokonalý Boží tieň, ikonu neviditeľného Boha presne ako to 

zjavuje Židom 1:3. 

 Navyše je tu ešte niečo mimoriadne: tak ako je Ježiš Slovo, ktoré sa stalo telom, rovnako aj ty si 

potomok Slova. 1.Peter 1:23 hovorí „Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z 

porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ 1.Jánov 4:17 hovorí ako je On, tak sme aj my na tomto svete. 

Nie aký bol v Galilei, ale aký je teraz, vzkriesený v sláve, sile, moci a dokonalosti, tak si rovnaký s Ním aj 

ty. Máš v sebe Jeho spravodlivosť, život a náturu už TERAZ. Stala sa z teba žiara Jeho slávy a vyjadrenie 

obrazu Jeho osobnosti. Aleluja! 

VYZNANIE 

 Odmietam byť rozpoznaný podľa mojich fyzických či pozemských čŕt alebo pôvodu. Vidím sa v Slove 

a cez Slovo. Tak ako je teraz Ježiš v Jeho sláve, moci, sile a dokonalosti, tak som i ja na tomto svete. Nech je 

požehnaný Hospodin! 

Rozšírenné štúdium: Ján 14:8 – 10; Kolosenským 1:12 – 19; 1.Jánov 4:17 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 11   &   Micheáš 4 – 5 

2.ročný Biblický plán: Skutky 1:12 – 26   &   2.Kronická 33 
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EVANJELIUM PRE VŠETKÝCH 
 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 

16:15). 

 Evanjelium Ježiša Krista je Božia moc na spásu všetkých tých, ktorí uveria (Rímskym 1:16). 

Povedané inými slovami, evanjelium nemá svojich vyvolených; jeho sila pracuje pre všetkých ľudí. Ak si 

náhodou uvažoval „Ako oslovím ľudí inej rasy?“ nemal by to byť žiaden problém. Po prvé neexistuje taká 

vec ako „iné rasy“ lebo Boh stvoril ľudskú rasu a evanjelium je pre každého. 

 Nikdy nedopusť aby toto úžasné evanjelium, ktoré bolo zverené do tvojich rúk, ostalo poškvrnené 

akýmkoľvek druhom diskriminácie alebo predsudkov. Odmietni to! Božie Slovo zachádza za všetky 

kultúrne, etnické a národné hranice. Ak slúžiš Slovo v pravde, potom prelomí hranice a rozlíši medzi tými, 

ktorí sú v zajatí a od tých ktorí chcú skutočne počuť pravdu. Pravda nemá farbu ani hranice. Pravda má 

pôvod u Boha! A my vieme, že Božie Slovo je pravda (Ján 17:17). 

 Nikdy si nevyberaj komu chceš kázať evanjelium. Ján 3:16 hovorí „Lebo tak Boh miloval svet, že 

svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” 

Ježiš prišiel zachrániť celý svet a nie len pár vyvolených. V každom národe sa nájdu ubolení 

ľudia; preto musíme osloviť každého začínajúc s tými čo sú v našom najbližšom okruhu. 
Budeš užasnutý nad výsledkami aké Božie Slovo vyprodukuje v ich životoch. 
 Môžu sa nájsť medzi tvojimi poslucháčmi ľudia, ktorí prejavia odpor alebo preukážu 

určitú formu predsudkov a diskriminácie? Je to možné! Nikdy sa nedaj zastrašiť podobnými 
ľuďmi. Apoštol Pavol porozumel túto pravdu. V Kolosenským 3:12 (ang NLT) riekol „V tomto 

novom živote nezáleží na tom či si Žid alebo Grék, máš obriezku alebo ju nemáš, si barbarský, 

necivilizovaný, sluha alebo slobodný. Kristus je všetko na čom záleží a On žije v nás všetkých.“ Odmietni 

svetské kategorizovanie ľudí podľa ich fyzického či pozemského pôvodu. Evanjelium je pre každého. Počas 

tohto Vianočného obdobia choď von medzi všetkých ľudí a oslov ich s posolstvom Kristovej spásy. 

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za úžasné príležitosti v evanjeliu na zažiarenie a manifestovanie tvojej slávy  

pred každým a to bez ohľadu na ich národnosť, etnickú príslušnosť, kultúru alebo ideológiu. Cez mňa 

nespasení počujú a prijímajú svetlo nádherného evanjelia a tak sú prenesení z tmy do svetla, v Ježišovom 

mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 12:13; Galatským 3:27 – 28 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 12   &   Micheáš 6 – 7 

2.ročný Biblický plán: Skutky 2:1 – 13   &   2.Kronická 34 
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NAHRADENÝ, NIE NAPRAVENÝ 

 Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, všetko nastalo nové 

(2.Korintským 5:17 ang KJV).  

 Znovuzrodený kresťan nemá dva druhy života ani prirodzenosti; disponuje iba jedným druhom 

života a tým je božský život. Do tvojho ducha, pri znovuzrodení, bol uvedený nový život, pričom ľudský 

život s akým si sa pôvodne narodil a prijal od svojich rodičov prestal existovať; ten bol nahradený životom a 

prirodzenosťou Boha! Ide o čosi duchovné a tak uvedený jav nejde vysvetliť skúmaním niekde v 

laboratóriu.  

 Navyše táto zmena sa neuskutoční v nebi ako sa niektorí domnievajú; ona už nastala. Také je 

posolstvo Krista. On prišiel, aby nám udelil nebeský život a urobil z nás synov Božích: „Milovaní, teraz 

sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, 

lebo Ho uvidíme takého, aký je” (1.Jánov 3:2). Dnešný verš z úvodu slúži ako opilný piliér: hovorí sa v ňom 

„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, všetko nastalo nové.”  

 Všimni si slovné spojenie „nové stvorenie” ide o čosi nepoznané, nové a dokonca „neobyčajné.” Je 

to akoby si niekde zbadal niečo sa rýchlo mihnúť, ale vôbec netušíš o čo išlo; najlepší spôsob ako to vieš 

opísať je povedať: „Videl som čosi; nebola to mačka ani pes; vôbec neviem čo to bolo, vyzeralo to naozaj 

čudne.“ Nič také si dovtedy nevidel.  

 Presne takýto záver vyvodil Pavol v 2.Korintským 5:17. My sme nový druh bytostí ktorý nikdy 

predtým neexistoval; nový typ človeka! Keď raz pristúpiš k uvedomeniu a pochopeniu, že to čo máš nie je 

mix božskej a ľudskej prirodzenosti, momentom skončíš s námahou správne žiť. Zrazu sa nádeš pritom ako 

slávnostne napĺňaš Božiu vôľu pre svoj život a to všetko z miesta odpočínku. Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem lebo môj starý život je teraz nahradený božským životom a preto je nadradený 

voči chorobe, infekcii, zlyhaniu a všetkým mravným skazám čo majú vplyv na pozemského človeka. Moja 

nebeská prirodzenosť urobila zo mňa majstra nad okolnosťami. Dominujem svetskému rozkladajúcemu sa 

systému. Prirodzenosť spravodlivosti spôsobuje, že dnes kráčam v tvojej dokonalej vôle, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Galatským 2:20; 1.Jánov 5:13; 1.Jánov 4:17 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 13:1 - 10   &   Nahum 1 – 3  

2.ročný Biblický plán: Skutky 2:14 – 24   &   2.Kronická 35  
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Narozen znovu do Krista 

  Protož jestli kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest 

(2. Korintským 5:17). 

 Když ses znovuzrodil, byl jsi narozen a ponořen do Krista. V 1. epištole Korintským 12:13 se říká: 

„Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme...”; byl jsi ponořen do Kristova těla, 

nový člověk, nový tvor s novým životem. V překladu bible Krále Jakuba (KJV) je použitý výraz „tvor“ 

(creature), který je daleko přesnější, než výraz „stvoření“(creation), který se používá v jiných překladech. 

Když jsi nový tvor, znamená to, že jsi jediný svého druhu; zvláštní plemeno. Ale to není vše; druhá část 

verše říká: „…staré věci pominuly, aj - pohleď, nové všecko učiněno jest. ” 

 Podtržený výraz „aj – pohleď“ upozorňuje, že následuje důležitá skutečnost, které si máš všimnout. 

Chce, abys viděl, že jsi opravdu nový člověk v Kristu Ježíši; všechno ve tvém životě je nové a božské. Starý 

život a přirozenost, které jsi obdržel od svých biologických rodičů, jsou nyní nahrazeny božskou 

přirozeností, a proto nás Peter nazývá „podílníky“ nebo „společníky“ Boží přirozenosti (2. Petr 1:4). 

 Když ses znovunarodil, neproběhla v tobě jen nějaká kosmetická změna; došlo k úplnému nahrazení 

lidského života neporušitelným Božím životem. Teď když jsi znovuzrozený ve tvém těle působí ten stejný 

život, kterým byl Ježíš vzkříšen z mrtvých; život moci vzkříšení.   

 Proto je to tak ryzí! Proto na tebe nemoc nemá právo, protože život v tobě je božský život.  I kdyby 

ses narodil s dědičnou nevyléčitelnou chorobou, Bible říká, že: „Staré věci pominuly!” Ta nemoc nebo 

choroba není a nikdy nemůže být součástí tvé nové přirozenosti v Kristu. Ta stará přirozenost, která byla 

poddaná hříchu, porážce, selhání, nemoci a smrti je mrtvá a je pryč! Všechny věci byly učiněny nové a tyto 

nové věci mají božský původ (2. Korintským 5:18). 

 Nyní je celý tvůj život prostoupen božskou přítomností, protože ses narodil do božského prostředí, 

do Krista, tvého prostředí. Požehnaný náš Bůh!   

VYZNÁNÍ 

 Jsem znovuzrozený do Krista – to je mé životní prostředí, božské prostředí, kde sedím s Krisem v 

oblastech slávy, panování a moci. Chodím ve světle své spravedlnosti a nové přirozenosti v Kristu, vyzařuji 

nádheru, slávu a božský půvab, v Ježíšově Jménu. Amen.   

Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Efezským 4:22 – 24; Rímskym 6:4 - 6  

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 13:11 – 14:1 – 20   &   Abakuk 1 – 3 

2.ročný Biblický plán: Skutky 2:25 – 36   &   2.Kronická 36 
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NAŽIVE SKRZ DUCHA 

 A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil 

z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás (Rímskym 8:11). 

 Prečítané slová z úvodného verša zaiste neznamenajú prísľub; už sa tak stalo! Tvoje fyzické telo, 

náchylné na smrť i na smrť odsúdené, bolo nanovo vybudované a oživené Duchom Svätým ktorý v tebe 

žije. Tvoj život teraz vychádza z Ducha a je udržiavaný Slovom. 1.Peter 1:23 hovorí „veď ste živým a 

večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ Boh nás spolodil 

Slovom cez Ducha.  

 Nie je to krvný obeh v žilách čo ťa drží nažive. Prečo je ale krv dôležitá? Po prvé, svedčí o ľudskosti. 

3.Mojžišova 17:11 uvádza „Keďže život tela je v krvi ...“ Preto muselo dôjsť na vykúpenie človeka vyliatim 

Ježišovej krvi – život za život! Keď On položil svoj život, aby sme my mali Jeho život, život v tvojom tele 

už viac nespočíva v  krvi, ale v Duchu.   

 Pamätaj si, keď bol Kristus vzkriesený naspäť k životu, Jeho telo nemalo krv, napriek tomu nebol 

duch. Po vzkriesení povedal svojím učeníkom „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a 

presvedčte sa, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám” (Lukáš 24:39). Všimni si ako nespomenul 

„mäso a krv“ vzkriesený život nevyžaduje krv na existenciu, a mimochodom tento istý život máš teraz v 

sebe.  

  To je dôvod prečo žiadna choroba či infekcia nemôže spustošiť tvoje telo. Nemoc či infekcia atakujú 

krv aby zničili telo. Vďaka patrí Hospodinovi! Ján 1:12 – 13 uvádza „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa 

deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle 

muža, ale z Boha.“ Maj takéto vedomie a ži nad týmto svetom; nad chorobou, infekciami a korupčnými 

silami tohto súčasného temného sveta.  

VYZNANIE 

 Žijem silou Ducha, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych. Tá istá moc oživuje a vitalizuje aj moje fyzické 

telo a produkuje vo mne život. Ako narodený z Krista, rozdávam život, rovnako i On je životodarný Duch. 

Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Jánov 4:4 (študijná Biblia); 1.Ján 5:11 – 12; Rímskym 8:10 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 15   &   Sofoniáš 1 – 3 

2.ročný Biblický plán: Skutky 2:37 – 47   &   Ezra 1 – 2  
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OBJAV KRISTA V SEBE 

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

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

 Stále sa nájde veľa Božích detí, ktoré hľadia smerom k Bohu pre také alebo onaké požehnanie. 

Očakávajú od Boha uzdravenie, dotyk, poskytnutie  čohosi alebo odpovede na ich modlitby. Pravda je však 

taká, že až do druhého príchodu nášho Pána nepríde dole z neba iné požehnanie. 

 Z neba už žiadna odpoveď na modlitbu nepríde. Všetko čo budeš kedykoľvek v živote potrebovať sa 

nachádza v Kristovi.  Kristus je teraz v tebe a mať Krista znamená mať všetko. Kolosenským 1:27 hovorí „ 

... Kristus vo vás, nádej slávy.” Túžiš alebo očakávaš vidieť Božiu slávu zjavenú vo svojich financiách, 

zdraví, podnikaní alebo rodine? Sláva už bola odhalená. Taký je zmysel a význam Vianoc. To preto sme tak 

plní radosti, lebo Kristus sa narodil na tento svet, aby žil v našich srdciach.  

 Kristus v tebe znamená tvoju istotu o dokonalom božskom zdraví, prosperite, úspechu, víťazstve a 

prevahe. Aleluja! To čo potrebuješ je objaviť Krista v sebe. Ak Kristus nie je v človekovi, potom sa utrpenie 

dotyčného dá ospravedlniť – je to normálne; jeho bolesť sa dá „pochopiť.“ To ale neplatí u teba; ty si bol 

prinesený do „úžasného života.“  

 Keď žiješ s vedomím Krista v sebe, budeš inšpirovaný neobyčajnou smelosťou. Tá spôsobí, že každý 

deň budeš vysielať neopísateľnú radosť a žiť plný slávy. Keď objavíš Krista v sebe, v tvojom tele už 

neostane žiaden priestor pre chorobu; bude to koniec temnoty a nedostatku. Sláva Bohu!  

 Zjavenie aké Kresťanstvo prináša je Kristus V TEBE; nie v nebi. Nepotrebuješ držať pôst a pýtať sa 

Ho na vyliatie požehnania z neba. On ťa už požehnal sám sebou; so všetkými požehnaniami aké sú v 

Kristovi (Efezským 1:3). Svedomito si dnes nájdi čas na meditáciu ohľadne Krista: kým je, kto si ty v Ňom 

a hlavne všetko čo On pre teba získal. Premení to tvoj život. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Aké je to len privilégium byť súčasťou Krista,  Jeho tela a kostí! Kristus vo mne, je nádej slávy! V 

Kristovi mi boli udelené milosti a schopnosti pre panovanie  nad všetkými okolnosťami! Cez Krista, ktorý 

ma posilňuje, všetko môžem. Kristus vo mne je moje uistenie o živote trvalého víťazstva a nekončiaceho 

úspechu. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:19; 1.Jánov 4:4 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 16   &   Aggeus 1 – 2 

2.ročný Biblický plán: Skutky 3:1 – 11   &   Ezra 2  
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JEŽIŠ: ZJAVENÁ BOŽIA LÁSKA 

  A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami … (Ján 1:14).  

 Podobne ako Adam a Eva počuli hlas Hospodina Boha kráčať v chladnom vánku po Edenskej 

záhrade, (1.Mojžišova 3:8) rovnako ho začuli aj proroci Starej Zmluvy. Niektorí z nich zachytili ten hlas vo 

svojom duchu, zatiaľ čo ostatní ho počuli z hora; ani jeden z nich však nezbadal formu či obrys hlasu.  

 Keď sa v Betleheme narodilo dieťa Ježiš, išlo o ten istý hlas zjavený v tele, aký začul Adam a 

proroci! Ježiš bol vždy Božie Slovo v lone Otca. Ale teraz „ .... Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami 

...“ Pôvodný grécky výraz „stalo“ v preklade znie „ginomail“ čo znamená priniesť do existencie alebo 

nastať. Ježiš nebol počatý ako každý iný človek; On bol splodený z Ducha Svätého a stal sa telom. Naozaj 

zázrak všetkých zázrakov!  

 Tá najviac úžasná vec tohto preniknutia do sféry zmyslov nieje len v tom, to že si obliekol telo a 

prebýval medzi nami, ale to že On manifestuje Otcovu nezastaviteľnú, nevyčerpateľnú a bezpodmienečnú 

lásku. Jeho slová, skutky a zázraky boli všetky inšpirované láskou. Ježiš je Božia láska zjavená v tele. Láska 

je úplne všetko čo On ako „osoba predstavuje. Ježiš nemal možnosť milovať ťa, alebo nemilovať. On nemal 

inú možnosť, ako milovať. V Jánovi 15:9 (ang AMPC) riekol „Miloval som vás, [tak] ako mňa  Otec 

miloval ...“  

 Cez tieto Vianoce, hlboko uvažuj o Ježišovi ako o Božej láske prejavenej voči tebe! Zamysli sa nad 

tým ako mocne ťa On miluje, dal sám seba ako výkupné za tvoje hriechy. V Jánovi 15:13 povedal „Nikto 

nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.“ Presne to isté urobil pre teba a mňa.  

 Nech sa Jeho láska stane predmetom tvojho hlbokého rozjímania, ostaň a odpočívaj v Jeho 

bezkonkurenčnej a bezpodmienečnej láske k tebe. Ak raz pochopíš túto pravdu, zrazu sa prebudíš do svojej 

skutočnej hodnoty. Už nikdy viac nebudeš znechutený, bez nádeje, skľúčený, vystrašený, zastrašený či 

zahanbený bez ohľadu na výzvy. Keď si uvedomíš aká je Jeho láska smerom k tebe, navždy budeš  poznať 

úspech a víťazstvo. Veselé Vianoce!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za demonštrovanie  tvojej lásky ku mne tak špeciálnym spôsobom. Navždy 

budem vďačný a vedomí si  tvojej lásky. Pred mojím svetom vyjadrujem to isté, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 15:12 – 13; 1.Jánov 3:1; Ján 3:16 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 17   &   Zachariáš 1 – 3 

2.ročný Biblický plán: Skutky 3:12 – 26   &   Ezra 3 – 4  
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ON MÁ ÚŽASNÝ PLÁN PRE TVOJ ŽIVOT 

 Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som 

vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie (Jeremiáš 29:11 Roháčkov). 

 Boh má plán pre tvoj život a ten plán je prvotriedny! Pamätaj, On je láskavý a milosrdný. Niektorí 

ľudia si zaobstarajú domácich miláčikov ako sú psy, mačky a podobne. Svojím zvieratkám nedali život ani 

ich nestvorili, ale robia všetko preto aby bolo postarené one čo najlepšie.  

 Ak ľudia dokážu byť tak starostliví a naplánovať dobrý život i budúcnosť pre svojich štvornohých 

miláčikov, nehovoriac o vlastných biologických deťotch, prečo by mal niekto ostať prekvapený ak 

Všemohúci Boh, náš stvoriteľ pripravil dokonalý plán pre naše životy? Efezským 2:10 (ang AMPC) hovorí 

„Veď my sme Božie [Jeho vlastné] ručné dielo (Jeho majstrovský kus), pretvorení v Kristovi Ježišovi 

[narodení nanovo], aby sme mohli konať dobré skutky, ktoré Boh predurčil (naplánoval dopredu) pre nás 

[kráčali sme po cestách aké On dopredu zariadil], chodili v nich [nažívali dobrým životom aký On pre nás 

nachystal]." 

 Boží plán je vždy ten najlepší; tvoja úloha spočíva v objavení tohto plánu a vykročení v jeho svetle. 

Pritom ako študuješ a medituješ na Slove, stávaš sa viac a viac oboznámený s Jeho plánom pre svoj život.  

 Takisto sa potrebuješ oddať k službe Ducha Svätého. On je ten kto ti pomôže pochopiť Písmo. Udelí 

ti náhľad do tajomstiev a realít Kráľovstva. Duch pôsobí v tebe a pomáha s naplnením Božieho  plánu pre 

tvoj život.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, som vďačný za myšlienky aké máš smerom ku mne. Ide o myšlienky pokoja a nie zla, 

navyše  budúcnosť s očakávaním. Oddávam sa k tvojmu vedeniu a ochrane na realizovanie tvojej túžby pre 

môj život. Ostávam plne presvedčený o tom ako tvoj plán pre môj život je ten najlepší. Riadiš moje kroky tým 

správnym smerom a žiaden z nich sa nepošmykne, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Efezským 1:11; 1.Petrov 2:9; Jeremiáš 1:5 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 18   &   Zachariáš 4 – 6 

2.ročný Biblický plán: Skutky 4:1 – 12   &   Ezra 5 
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NETREBA BOJOVAŤ 

 Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela (Galatským 5:16).  

 Efezským 4:25 hovorí „Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; 

veď sme si navzájom údmi.“ Tento verš nehovorí o námahe dať bokom klamstvo; miesto toho nám 

dáva poznať: teraz keď si v Kristovi, pravda je už prirodzená. Je pre teba celkom normálne žiť Kristov 

život; teda život spravodlivosti.  

 1.Jánov 3:9 hovorí „Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; 

a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.“ Niektorí teológovia zápasili s týmto veršom, pretože sa 

odlišuje od ich vlastných skúseností. Obsah aký komunikuje je však veľmi jasný: ktokoľvek narodený z 

Boha, nehreší! Pritom ešte veľa ľudí uvažuje „Ako to môže byť pravda keď sa opakovane  pristihnem ako  

hreším a to napriek môjmu úsiliu nehrešiť?“ A tak sa domnievajú, že apoštol Pavol vo svojom liste 

Rimanom 7:15 „Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo 

nenávidím.“ bol o čosi viac zhodný s ich životmi. Zabúdajú však, že on rozprával o človeku pod zákonom 

teda neobnovenom človeku.  

 Pavol pokračoval „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?! (Rímskym 7:24 Roháčkov) a 

neskôr poskytol odpoveď „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa 

toho, ale podľa ducha.“ (Rímskym 8:1). To čo potrebuješ je kráčať v Duchu. Náš nosný verš hovorí (ang 

KJV) „ … Kráčajte v Duchu a nenaplníte žiadosti tela.“  

 Nadobudni vedomie o tom kto skutočne si v Kristovi – ty si Božia spravodlivosť – a kráčaj podľa 

toho. Potom ľahko zistíš, že skutočný kresťanský život je pre tvojho ducha celkom prirodzený. Pamätaj si 

tvoj duch teda reálny ty, je stvorený Bohom v spravodlivosti a skutočnej svätosti. Znamená to, že už viac 

neexistuje dôvod namáhať sa robiť čo je dobré pre správne žitie. Veď práve preto nám dal Jeho 

spravodlivosť. Táto spravodlivosť (pracujúca v tebe) dokáže udeliť schopnosť žiť nad hriechom a rovnako 

aj nemať vedomie hriechu.   

VYZNANIE 

 Uvádzam nádherné skutky Krista a preukazujem Jeho cnosť i dokonalosť. Kráčam v nebeskej 

dokonalosti a manifestujem ovocie i dielo spravodlivosti. Chodím a žijem v Duchu, slávnostne  napĺňam 

Boží účel pre môj život. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Rímskym 6:14; 1.Jánov 5:18 – 19; 2.Korintským 5:21 

1.ročný Biblický plán: Zjavenia 19:1 – 10   &   Zachariáš 7 – 8  

2.ročný Biblický plán: Skutky 4:13 – 22   &   Ezra 6 
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MODLITBA SO ZAMERANÍM A JASNÝM CIEĽOM 

 Nerozčuľujte sa a namajte úzkosť z ničoho, ale vo všetkých situáciách a pri každej okolnosti, s 

poďakovaním v modlitbe a konkrétnymi požiadavkami pokračujte v predkladaní svojich potrieb pred Boha 

(Filipským 4:6 ang AMPC).  

 Jedna z výziev ktorej čelí mnoho veriacich, čo sa modlitby týka, je nedostatok zamerania. Keď sa 

modlíš, musíš ostať zameraný. Dávid, v jednej zo svojich modlitieb, povedal Pánovi „Vyuč ma, Hospodine, 

svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena“ (Žalm 

86:11).  

 Všimni si tú časť kde je napísané „na to mi sústreď myseľ“ Jeden z prekladov v angličtine to 

komunikuje nasledovne: „ … daj mi jednotné / ucelené srdce aby som sa bál Tvojho mena.“ A tak počas 

modlitby je dôležité upriamiť svoju pozornosť na Pána a mať vedomie o tom začo sa modlíš. Niektorí ľudia 

sa naozaj modlia za veľa vecí, pričom v malom momente aj zabudnú začo sa vlastne modlili. Ak si 

nepamätáš o čom bola tvoja modlitba, ako budieš vedieť keď Boh odpovie?  

 Potrebuješ sa naučiť mať záznam o tom čo hovoríš Pánovi v modlitbe; buď špecifický. Ak sú veci, 

ktoré ťa trápia a chceš sa za ne modliť, urob si  o tom poznámky na papier. Potom ako sa modlíš, prednes tie 

body a následne stačí prijať.  

 Boh chce, aby si vyjadril svoju vieru konkrétnymi slovami. Veria robí z teba vlastníka. Akonáhle  

Pánovi predložíš svoje konkrétne požiadavky, raduj sa a vzdaj Mu slávu vediac, že je to hotová vec. „Preto 

vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať“ (Matúš 11:24).  

VYZNANIE 

 Drahý Otec, som vďačný za privilégium a požehnanie modliť sa. Moja viera je posilnená lebo viem, 

že ty ma vždy počuješ keď sa modlím. Ďakujem za tvoju lásku i milosť a tiež možnosť jednoty s tebou. Som 

nadšený, lebo cez modlitbu mám príležitosť zmeniť životy a beznádejné situácie. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:14 – 15; Filipským 4:6 (študijná Biblia); Ján 16:26 – 27 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 19:11 – 21   &   Zachariáš 9 – 11 

2.ročný Biblický plán: Skutky 4:23 – 37   &   Ezra 7  
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NEPROSÍKAJ …. POUŽI JEHO MENO  

 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo 

každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou (Filipským 2:9 – 10).  

 Keď ako kresťan prídeš nato, že v modlitbe stále nariekaš a prosíš Boha ohľadne svojich potrieb, 

potom zrejme nežiješ v mene Ježiš.  V Jeho mene neprosíkame. Nepros Ho za svoje zdravie alebo čokoľvek 

iné. Pre Boha je to ako facka. Skús si predstaviť  dieťa, ktoré doslova „žobre“ zodpovedného otca keď sa 

chce naraňajkovať alebo dostať večeru. On ťa miluje viac ako to dokáže biologický otec.  

 Vari chceš povedať, že Boh nevie o bolesti akú cítiš vo svojom tele? Myslíš, že On nevie o tej 

migréne a bolestiach hlavy aké zažívaš? Alebo to, že máš omeškané platby? On to všetko dobre vie, avšak 

chce aby si zmenil veci! Disponuješ zbraňou, inštrumentom a tým je meno Ježiš! Použi ho na vyvolanie 

zmeny vo svojom tele, financiách a iných oblastiach svojho života. Povedz sám sebe „Do nového roku 2020 

nevstúpim v takejto situácii a v tomto stave; v mene Ježiš požadujem a vyvolávam zmenu!“  

 Vstaň a buď ten akého som ťa učinil; uvedom si tú moc v mojom mene a používaj ho k trvalému 

povýšeniu a oslave svojho života!“ To hovorí k tebe Pán dokonca aj teraz! Zbav sa bolesti a vystúp z tej 

skľučujúcej situácie. V Jeho mene máš právo odmietnuť zo svojho tela čokoľvek v nesúlade s Bohom. 

Každá choroba, infekcia a okolnosti sa skláňajú pred týmto menom.  

 Nezáleží čo ťa ťaží; nepotrebuješ nariekať pre pomoc. Stačí ak v Jeho mene prehlásiš slová a budeš 

užasnutý ako rýchlo sa veci obrátia na tvoju priazeň. Praktizuj používanie mena Ježiš a cez Slovo vybuduj 

svoju vieru na tomto mene. Ide o životný štýl. Potrebuješ ďalej rásť na tomto mene, lebo my žijeme v tom 

prostredí. Používaj ho v každej oblasti svojho života. Tak nám to hovorí Biblia: „A čo činíte slovom alebo 

skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho“ (Kolosenským 3:17). Aleluja!  

VYZNANIE 

 Žijem v mene Ježiš a tak všetky veci pracujú spoločne pre moje dobro. V mojich financiách, 

zamestnaní, podnikaní, rodine a vo všetkom čo sa ma dotýka dochádza k pozdvihnutiu. Kvitnem v 

dokonalom božskom zdraví, v mene Ježiš. Amen.   

Rozšírenné štúdium: Ján 14:13 – 14; Marek 16:17 – 18; Skutky 3:6 – 8; Micheáš 4:5 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 20   &   Zachariáš 12 – 14  

2.ročný Biblický plán: Skutky 5:1 – 11    &   Ezra 8  
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MEDITUJ O REALITÁCH EVANJELIA  

 Medituj nad týmito vecami; kompletne sa im oddaj, aby tvoj pokrok mohol byť pred všetkými 

evidentný (1.Timoteovi 4:15 ang NKJV).  

 Jeden z problémov akému čelí mnoho kresťanov, je nerovnosť medzi ich osobnými zážitkami a 

posolstvom evanjelia akému „veria“ a zároveň ho aj kážu. Ako môžeš kázať uzdravenie a zázraky teda 

Božie činy a potom ochorieť; alebo kázať o finančnej prosperite a pritom mať finančné ťažkosti. Ukazuje to, 

že  chýba spojovací článok.  

 Niektorí sa domnievajú, že riešenie spočíva v intenzívnej modlitbe a pôste za účelom „očistiť“ svoje 

životy a zbaviť sa všetkého čo hatí cestu za „požehnaním.“ Preto ich počujeme hovoriť veci ako: „Možno, 

ak sa pokúsim byť lepší kresťan, veci sa zmenia na dobro.“ O tom to nie je. Pán od nás nikdy nechcel, aby 

sme skúsili byť dobrí alebo lepší. Veď nás učinil za svoju spravodlivosť.  

 Nie je to o tom čo si urobil alebo neurobil. Je to všetko o Kristovi a tvojom porozumení Jeho 

vykonaného diela a následnom zaradení do osobného života. Môžeš stráviť celý život kázaním evanjelia, 

bez toho aby si vlastne vedel o čom je. Napríklad tak veľmi populárny verš ako je Ján 3:16 a ktorý veľa ľudí 

zo srdca cituje, pritom mnohí z nich nikdy skutočne nepochopili moc a realitu tých slov. Píše sa v ňom 

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

kto verí v Neho."  

 Mnoho ľudí vníma tento verš ako prísľub, pričom sa jedná o zákon. Je to zvrchované prehlásenie 

Všemohúceho Boha. Každý kto verí v Ježiša Krista je separovaný, odstrihnutý respektíve odlúčený od 

záhuby; od utrpenia. Večný život je taký čo nezahynie, nedá sa zničiť a naviac ani skorumpovať. A presne 

ten život si prijal.  

 Ako môže niekto toto všetko pochopiť, mať vedomie o tejto pravde no i napriek tomu žiť obyčajný 

život? Nie je možné, aby si všetko to to vedel a stal sa obeť v živote; to nejde! Rozjímaj nad realitami 

evanjelia. To spôsobí, že budeš uvažovať, hovoriť a kráčať odlišne; tvoj nový život bude vyjadrením a 

manifestovaním posolstva a požehnania evanjelia. Sláva Bohu!  

VYZNANIE 

 Kráčam v realite všetkého čo pre mňa smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista dosiahli. 

Mám večný život priamo od Boha, a ten nejde zahubiť, zničiť ani skorumpovať. Tento život pracuje v 

každom vlákne môjho bytia, udržuje ma v dokonalom božskom zdraví a odvracia všetko čo je nesúladné s 

ustanovením evanjelia. Nech je požehnaný Hospodin!  

Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:11 – 12; 1.Peter 2:9 (študijná Biblia); Rímskym 6:4 

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 21   &   Malachiáš 1 – 2 

2.ročný Biblický plán: Skutky 5:12 – 23   &   Ezra 9 – 10  
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NASTAVENÝ NA PREDURČENEJ CESTE 

            ... po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 4 Keby som kráčal hoci temným údolím, 

nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú (Žalm 23:3 – 4). 
            V deň tvojho znovuzrodenia, začalo takisto aj tvoje osobné určenie u Boha. Bol si zaradený na 

vopred pripravenú cestu spravodlivosti presne ako sme čítali v dnešnom verši na úvod. Niektorí ľudia žijú 

chybne, teda mimo Božieho určenia, pretože nežijú v Slove ani podľa Slova. Ocitnú sa na miestach na 

ktorých by nemali vôbec byť, žijú v domácnostiach v ktorých by nemali žiť; ich celý život je vedený 

náhodami a to je naozaj smutné. 
            S tebou je to však iné; pracuje v tebe predurčenie. Neocitneš sa na nejakom mieste len tak náhodne 

a takisto ani nestretávaš ľudí náhodne. Tvoj život má u Boha presný účel. On ťa vedie svojím Duchom, 

ktorý v tebe žije. Na ceste kde ťa postavil a po ktorej máš kráčať, je už všetko prichystané čo budeš 

kedykoľvek potrebovať pre naplnenie toho k čomu ťa Hospodin povolal. Stretneš ľudí, ktorých máš 

stretnúť. Niektorí z nich ťa nemusia mať radi a možno ťa nebudú chcieť vidieť, ale pretože Boh ťa tam 

umiestnil, nech už spravia čokoľvek obráti sa to na požehnanie a povýšenie pre teba.   

            Prečítaj si čo hovorí o tebe Efezským 2:10 (ang AMPC): „Lebo sme Božie [vlasnté] dielo (Jeho 

majstrovský kus), pretvorení v Kristovi Ježišovi, [narodení nanovo] aby sme mohli robiť tie dobré skutky, 

ktoré Boh predurčil (naplánoval  dopredu) pre nás [kráčali sme tak po chodníkoch aké On pripravil v čas] 

aby sme tak mohli v nich kráčať [žili dobrý život aký pre nás zariadil a sprístupnil].“ Nech je požehnaný 

Boh! 

            Možno čítaš tento text a máš pocit, akoby si minul svoju cestu s Bohom; možno si odbočil od Jeho 

zámeru pre svoj život. Ešte nie je neskoro. Veď to je dôvod prečo Slovo prichádza k tebe práve  v túto 

chvíľu. Biblia hovorí  „a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste 

chceli ísť napravo alebo naľavo!“ (Izaiáš 30:21). Nie je príliš neskoro vrátiť sa späť na Božiu cestu cez 

Jeho Slovo. Rozhodni sa kráčať vo svetle Jeho Slova a zažiješ Jeho slávu vo svojom živote tak ako si nikdy 

nemyslel, že to bude možné. 

MODLITBA 
            Drahý Otec, ďakujem za môj nádherný život v Kristovi. Žijem zmysluplný život, kráčam na 

chodníkoch, ktoré si pre mňa pripravil. Žijem dobrý život tak ako si ho naplánoval ešte pred počiatkom 

sveta. Prejavujem tvoju spravodlivosť a slávu v mojom svete, v Ježišovom mene. Amen. 
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10 (študijná Biblia); Efezským 1:11; Rímskym 8:30 

1.ročný Biblický plán: Zjaenia 22   &   Malachiáš 3 – 4 
2.ročný Biblický plán: Skutky 5:24 – 32   &   Nehemiáš 1 – 2 

 


