
1              Pastor Chris 

MODLITBA ZA STRATENÉ DUŠE 

 Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, 

aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží (2.Korintským 4:3 – 4).  

 Z horného verša jasne vidieť ako satan zatieňuje oči tých, ktorí neveria evanjeliu. Nezabúdajme ale, že pri 

použití mena Ježiš satan a všetci jeho démoni sú nám podriadení a to platí bez výnimky. Máme nad nimi kompletnú 

autoritu.  

 Niekto sa môže pýtať „A čo reakcia Ježiša na otázku prečo nemohli vyhnať určitého démona; Ježiš v tej 

súvislosti odpovedal „Tento rod (démonov) nevychádza ináč, len s modlitbou a pôstom“ (Matúš 17:21). Ako prvé si 

všimni, Ježiš nepovedal „je nemožné pre vás vyhnať diabla.“  Naviac táto udalosť sa odohrala ešte pred spásonosnou 

smrťou a vzkriesením Ježiša. Potom ako vyplienil kniežatstvá a tmavé mocností už nie je potrebná modlitba a pôst za 

účelom vyhnanť diabla. Bola nám predsa udelená autorita (Kolosenským 2:15; Matúš 28:18 – 19).  

 Ak u svojho kamaráta či blízkeho človeka spozoruješ zajatie satanom a teda ako mu bráni prijať evanjelium, 

vyžeň toho diabla preč. Povedz „Prelamujem moc diabla nad jeho (jej) mysľou a životom. On (ona) má nárok na 

spásu v Ježišovom mene! Ich kroky vedú k Pánovi! Vypúšťam ducha služby aby im kázal Slovo a uviedol ich na 

chodník spásy, v mene Pána Ježiša!“  

 Po takýchto prehláseniach pokračuj ďalej v príhovore za dotyčnú osobu.  Aby niekto mohol slúžiť Bohu  musí 

to najskôr byť vôľa samotného človeka. Aj po prelomení vplyvu satana, je stále na rozhodnutí individuálneho človeka 

slúžiť Pánovi. Konečná vôľa individuálneho človeka si vyžaduje trvalý príhovor. Ak máš ovpylvniť vôľu človeka, 

nedá sa to dosiahnuť cez modlitbu viery, je k tomu potrebná modlitba príhovoru.  

MODLITBA 

 Drahý Otče, modlím sa za stratené duše vo svete. Ako prijímajú a chopia sa v evanejelia Kristovej 

spravodlivosti, cez ich srdcia zažiari posolstvo spásy, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 2:1 – 4; Ezechiel 22:30  

1.ročný Biblický plán: Lukáš 9:1 – 17   &   Józua 10 – 12 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 5:12 – 21   &   Žalm 104  

  



2              Pastor Chris 

AUTORITA NAD DÉMONMI 

  A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi 

budú hovoriť (Marek 16:17).  

 Do príchodu Ježiša, ľudia nedisponovali presnými informáciami o démonoch či duchoch temnoty. Veľa vecí, 

ktoré mnohí považovali za celkom bežné boli odhalené Ježišom ako majúce duchovný rozmer.  

 Napríklad bol to až On, kto ozrejmil ako väčšina chorôb a nemocí je spôsobená démonmi. Keď priniesli 

k Nemu hluchého alebo nemého človeka, Biblia hovorí Ježiš vyhnal ducha zodpovedného za ten stav. Hluché uši boli 

okamžite odblokované a človeka začal počuť zatiaľ čo nemý jazyk sa rozviazal. Lukáš 11:14 uvádza „A vyháňal 

démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili.”  

 Markovo evanjelium 1:32 – 34 odhaľuje rovnakú pravdu: „Podvečer však, po západe slnka, prinášali k Nemu 

všetkých chorých a posadnutých démonmi a celé mesto sa zhromaždilo predo dvermi. I u zdravil mnohých chorých na 

rozličné neduhy, vyhnal mnoho démonov a démonom nedovolil hovoriť, lebo Ho poznali.” Aj dnes sa nájde ešte veľa 

ľudí, ktorí ignorujú démonické aktivity. Realitou však je existencia zlých duchov pričom títo spravujú životy veľa 

ľudí. Niekedy stretneme človeka so zúrivou a násilnou povahou. Je nám povedané, že aj jeho otec bol rovnaký a preto 

je to normálne, avšak nie je to normálne. Stojí za tým zlý duch a ten spôsobuje takéto stavy.  

  Biblia sa zmieňuje o nečistých duchoch, ktorí robia ľudí nečistými a spôsobujú zlé veci v ich osobných 

životoch. Niektorí z týchto duchov sú zodpovední za frustráciu akú ľudia zažívajú. Často spozorujeme úspešných 

jedincov v rôznych oblastiach ako zrazu upadnú do pocitu prázneho stavu. Prídu o všetko nevediac ako ich práve 

napadli démonické sily.  

 Vďaka patrí Hospodinovi! V Kristovi disponuješ autoritou vyhnať démonov zo svojho života. Nepotrebuješ na 

pomoc služobníka k tomu,  aby ich vyhnal preč. Ježiš povedal ako každý jeden z nás kto v Neho verí bude schopný 

vyháňať démonov v mene Ježiš (Marek 16:17); ide o znak našej viery. Preto ak sa okolo teba odohrávajú nejaké 

udalosti a nepozdávajú sa ti a navyše si vycítil za tým satana, vyžeň ho preč!  

VYZNANIE 

 Ďakujem požehnaný Pane za moju autoritu v Kristovi nad démonmi a silami temnoty. Aj teraz kráčam vo svelte 

tejto autority zakazujúc satanovi a jeho démonom vyvíjať vplyv na mňa a všetko so mňou spojené. Dnes odpudzujem 

démonické aktivity v mojej rodine i na pracovisku, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 10:8; Marek 1:33 – 34; Skutky 8:6 – 7  

1.ročný Biblický plán: Lukáš 9:18 – 36   &   Józua 13 – 15 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 6:1 – 11   &   Žalm 105  

  



3              Pastor Chris 

MÔŽEŠ SA OSLOBODIŤ 

  Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril (Ján 15:3).  

 Medzi nedobrým zlozvykom a démonickým vplyvom existuje silné prepojenie a povedané úprimne prelievajú 

sa. Ľudská osobnosť je duch a preto ak trpí zlozvykom ide o duchovný zvyk. Zlozvyky sa sformujú na základe 

opakovaných činov. Poznáme dobré návyky a takisto máme aj tie nedobré. Ak praktizuješ dobré činy vyústia do 

dobrých návykov; ak praktizuješ zlé činy výsledkom budú zlé zlozvyky.  

 Satan často využije príležitosť zlého zlozvyku na manipuláciu ľudí. On však nemôže za bežných okolností 

vnútiť jeho vôľu niekomu inému; ten alebo onen človek sa buď oddá diablovi alebo ho odmietne. Ak sa mu oddá 

potom to diablo využije. Väčšina ľudí sa poddá zlému bez toho aby o tom tušili, že tak robia. Preto kráčať v duchu a 

poznať Slovo je životne dôležité pre víťazný kresťanský život.  

 V našom úvodnom verši Ježiš riekol „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.” To naznačuje, že Božie 

Slovo sa správa ako “čistiaci prostriedok”; umyje ťa. Ak zoberieš do rúk Božie Slovo a medituješ nad ním, zbaví ťa 

všetkého čo je nezdravé a nečisté. Doslova vykorení tmu z tvojho života.  

 Raz som slúžil jednej pani a vyhnal z nej diabla. Medzi tými čo stáli za mňou a sledovali bol aj jeden mládenec. 

Keď som skončil oslovil ma „Pastor, zvykol som mať rovnaký problém aký ste adresovali u tejto panej. Mal som v 

sebe rovnakých zlých duchov.” Odvetil som mu „Čo sa stalo?” On odpovedal „Meditáciou na Božom Slove odišli 

odomňa.” Tu vidíme silu Božieho Slova!  

 Kresťania nepotrebujú špeciálne bohoslužby vyslobodenia cielené na vyháňanie démonov; stačí ich učiť Slovo. 

Okedy je kresťan posadený s Kristom ďaleko a vysoko nad mocnosťami a kniežatstvami ostáva nadradený satanovi. 

Ak si sa náhodou ocitol pod démonickým útokom či vplyvom, vedomá meditácia na Božom Slove ťa oslobodí z tohto 

stavu. Môžeš povedať „V mene Ježiš Kristus, prelamujem vplyv satana a zlého ducha nad mojím životom a mojimi 

skutkami, odteraz sa odmietam poddať ich nadvláde!”  

VYZNANIE 

 Odkedy žijem v Slove, kráčam v dokonalosti  a prinášam tak dielo i ovocie spravodlivosti. Božie Slovo má v 

mojom živote prevahu a očisťuje ma skrz na skrz môjho ducha, dušu aj telo. Ostávam citlivý na vedenie Ducha 

Svätého v mojom živote. Ten spôsobuje aby som kráčal v perfektnej vôle a sláve Boha. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 8:32; Galatským 5:1; Žalm 119:9 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 9:37 – 62   &   Józue 16 – 19 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 6:12 – 23    &   Žalm 106  

  



4              Pastor Chris 

NABUĎ SVOJHO DUCHA PRE ODPOVEDE 

 Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá 

(Korintským 14:2).  

 Niekedy ľudia zažíjú vo svojich životoch verci, ktoré by nemali a ostanú z toho úplne mimo čo sa odpovedí 

týka. Napríklad ako kresťan môžeš pocítiť bolesť či nepohodlie, ktoré nie a nie odísť. Možno si sa modlil, pohrozil tej 

bolesti a dokonca vyhnal aj diabla, no celé to skončilo bez účinku.  Následne začneš uvažovať aký bude asi skutočný 

problém. Pre získanie odpovede skús nahliadnuť do svôjho ducha.  

 Ako Božie dieti by sme sa nikdy nemali ocitnúť v tme. Ak urobíš čo hovorí Písmo, môžeš poznať čokoľvek. 

Hovor v jazykoch a príjmi odpovede zo svojho ducha – tvojho vnútorného človeka. Onedlho tajomstvá týkajúce sa 

konkrétnej situácii vstúpia do tvojho porozumenia. Ježiš povedal „ … Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale 

bude mať svetlo života” (Ján 8:12). Nemal by si kráčať v tme čo sa týka tvojich financií, zdravia, kariéry, podnikania, 

cirkevnej služby ani inej oblasti života.  

 Božie svetlo už pôsobí v tvojom duchu. Biblia hovorí „Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma 

najvnútornejšie časti jeho tela” (Príslovia 20:27). Ak máš otázky o svojom zdraví prípadne niečom inom hovor v 

jazykoch. Ako prvé sa nesnaž utekať za doktorom ani na miesto kde si myslíš, že nájdeš pomoc. Najskôr to konzultuj 

s Duchom Svätým; ostaneš užasnutý ako rýchlo sa Jeho svetlo a múdrosť v tebe nabudia a On ti presne ukáže čo 

podniknúť. Nachádza v tebe za účelom pomoci pochopenia určitých vecí ohľadom teba a života celkovo. Ukáže ti 

budúcnosť a bude ťa viesť ku špecifickým krokom v línii s tým aké sú Jeho plány pre tvoj život. Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za vedenie ma tvojim Duchom. Ako hovorím v jazykoch, oči môjho porozumenia sú 

zaplavené svetlom. Odkedy mám v mojom duchu svetlo života už viac nekráčam v tme. Tvoje svetlo a múdrosť 

ostávajú vo mne aktívne nabudené pri každom probléme akému čelím, ukazujúc mi tak presne čo urobiť, ako to urobiť 

a kedy to urobiť, v Ježišovom mene. Amen.   

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26 – 27; Júdov 1:20; 1.Korintským 2:11 – 12 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 10:1 – 24   &   Józue 20 – 22  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 7:1 – 11   &   Žalm 107  

  



5              Pastor Chris 

UROB SPRÁVNE VYZNANIE 

 Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je 

dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí (Ozeáš 14:3).  

 Slová sú tak dôležité. Vskutočnosti slová znamenajú všetko. Zakaždým ako rozprávaš, formuješ tak svoj život i 

budúcnosť; riadiš svoj kurz. Stávaš sa produktom vlastných slov. Je len na tebe ako použitím slov dokážeš 

nasmerovať sám seba pre lepšiu a jasnejšiu budúcnosť. Nerozprávaj stýlom povýšenia problémov a ťažkostí akým 

čelíš; prehlás víťazstvo. Maj vo svojich ústach tie správne slová.  

 Možno si čítal inšpirujúci príbeh Šúnémčanky v 2. knihe Kráľov 4:8 – 26. Hoci jej syn zomrel, ponáhlala sa za 

prorokom Elízeom s jediným prehlásením na jazyku „Dobre sa mi vodí.” Nenariekala pre pomoc ani sa nesťažovala, 

miesto toho išla za Božím prorokom s tým správnym vyznaním a preto získala svoj zázrak. Nerozprávala na základe 

svojej vlastnej situácie, namiesto toho hovorila v súhlase s Bohom. Biblia v Izaiášovi 3:10 ang DRB uvádza „Povedz 

spravodlivému ako dobre sa darí …”  

 Ježiš v Markovi 11:23 povedal - budeš mať to čo vyslovíš; žena povedala ako dobre sa veci majú a jej vyznanie 

prinieslo reálne výsledky. Zakaždým sa rozhodni preto správne vyznanie. Rozjímanie na Slove ti pomôže sformovať 

vhodné myslenie, pretože predtým ako dokážeš správne hovoriť musíš dokázať najskôr správne myslieť. Božie Slovo 

obnovuje tvoju myseľ a produkuje vieru v tvojom srdci.  

 Za týmto účelom potrebuješ mať neustále spoločenstvo so Slovom. Kolosenským 3:16 hovorí nech Slovo 

Kristovo prebýva v tebe bohato; dovoľ mu u teba získať nadvládu (Matúš 12:34). Slovo na tvojom jazyku bude 

prevládať a katapultuje ťa do výšin úspechu, víťazstva a prosperity.   

 Boh už určil aký víťazný bude tvoj život. Tvoja rola spočíva odpovedaním v súhlase na rovnakú vec (Židom 

13:5 – 6). Dokonca  aj v tejto chvíli potvrď ako máš nádherný život. Potvrď a prehlás ako si dokonalý a plný slávy, 

žiješ životom spravodlivosti, prevahy a slávy v Ježišovi Kristovi. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Rozprávam múdrosť, no nie múdrosť tohto sveta ani jej princa čo skončí v zatratení, ale hovorím božskú 

múdrosť. Tá je počutá v mojich slovách a videná v mojich skutkoch. Ako potvrdzujem Slovo, ono prevláda a 

katapultuje ma do väčšej a jasnejšej budúcnosti s väčším stupňom úspechu, víťazstva a prosperity! Sláva Bohu!  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:6 – 7; Príslovia 18:21; Marek 11:23 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 10:25 – 42   &   Józue 23 – 24  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 7:12 – 25   &   Žalm 108  

  



6              Pastor Chris 

PRIJAŤ NAPOMENÚŤ A NAPRAVIŤ  

  Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti 

(2.Timoteovi 3:16).  

 Niektorí ľudia vyrástli v domácnosti kde neboli napomenutí za robenie neplechy; dokonca ani ich vlastní 

rodičia im nič nepovedali. To nám vysvetľuje prečo potom ako dajú svoje srdcia Kristovi, ešte stále majú ťažkosti 

s akceptovaním nápravy v Božom dome. Pre kresťana to nie je správne. Opäť si prečítaj náš úvodný verš; hovorí 

Božie Slovo je užitočné pre učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. 

 V Božom dome sa musíš naučiť akceptovať nápravu. Ide o jeden zo spôsobov  ako Duch Svätý cez Slovo 

pomáha rozvíjať zbožný charakter. Ostaň pokorný a venuj pozornosť tvojím duchovným lídrom ako podávajú 

inštrukcie ohľadne Slova. Existujú určité veci, ktoré sa ľudia naučili ešte počas svojho prirodzeného života, teda 

predtým ako prišli ku Kristovi; ide o veci nesúladné s prirodzenosťou Krista. Spomínané nejde len tak hneď odložiť 

bokom po prijatí spásy. Tu vidíme dôvod prečo je dôležité obnovenie mysle rozjímaním na Božom Slove. Napríklad 

Efezským 4:31 hovorí „Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám 

vzdialené.“ Tento verš bol napísaný pre ľudí, ktorí sa už stali kresťanmi.  

 Pre teba je dôležité poddať sa Slovu na sformovanie charakteru a udelenia nového zmýšľania. Neostaň hrdý 

keď niekto rozpráva k tebe a snaží sa ťa napraviť s Božím Slovom. Akceptovanie napomenutia a nápravy je ľudské; 

odhaľuje tvoju veľkosť pretože skutočne veľkí ľudia vedia ostať veľmi pokorní.  

MODLITBA 

 Vzácny Otče, ďakujem za tvoje Slovo. Ono je mi užitočné pre učenie, pokarhanie, nápravu, inštrukcie 

v spraovodlivosti, lebo tak prináša do môjho života dokonalosť. Navždy som oddaný k panstvu Tvojho Slova, aby vo 

mne formovalo dokonalosť i ľudskosť, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 3:16 (študijná Biblia); Židom 12:6 – 11 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 11:1 – 13   &   Sudcovia 1 – 2  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 8:1 – 11   &   Žalm 109  

  



7              Pastor Chris 

TVOJ ŽIVOT AKO REÁLNE POSOLSTVO 

 A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia (2.Korintským 5:18).   

 Ako znovuzrodený máš zadanie kázať Evanjelium; to znamená zobrať posolstvo Kristovej spásy do tvojho 

sveta aj mimo neho. Vedel si však, že ďaleko viac ako slová ktoré hovoríš (ako Kristov svedok), viac reálnym 

posolstvom je tvoj osobný život? Keď ťa ľudia uvidia, aké má byť ich svedectvo o tebe týkajúc sa Krista? Tvoj život 

je skutočným posolstvom. Inými slovami, to čo kážeš a učíš musí byť ako prvé evidentné v tvojom osobnom živote.  

 Často sa hovorí „Praktizuj to čo kážeš” ale takisto je správna aj obrátená verzia „Káž to čo praktizuješ.” Naozaj 

ide o veľkú námahu urobiť na niekoho  dopad s posolstvom či Evanjelium, pokiaľ ono nespravilo vplyv na tvoj 

vlastný život. Odkedy je z teba nositeľ posolstva, dopad konkrétneho učenia musí byť najskôr reflektovaný v kvalite 

tvojej osobnosti.   

 Ľudia by mali na teba pozerať a vidieť výsledky tvojho kázania. Začína to konzumovaním Slova sám pre seba; 

pochopiť mu a činiť Slovo v každej situácii. Staň sa plne oddaný voči Božiemu Slovu pre sformovanie svojho života i 

charakteru a to ti pomôže viesť život spravodlivosti. Takým spôsobom budeš zaručene prinášať ovocie spravodlivosti.  

 2.Korintským 3:6 ang AMPC hovorí ako nás Boh „... kvalifikoval [dostal do dobrej kondícii, hodných a 

adekvátnych] ako služobníkov novej zmluvy [spásy cez Krista], nie [služobníkov] litery (legálne napísaného textu), ale 

z Ducha ...“ Skutočné posolstvo je odhalením toho čo sa nachádza v tebe.  

 Nebuď iba „profesionálny kazateľ.“ Bez ohľadu čo kážeš, alebo učíš koniec koncov  tá najdôležitejšia vec je 

opravidvý život aký máš v sebe; tak vyzerá tvoje skutočné posolstvo. Preto investuj do Božieho Slova pre svoj osobný 

rozvoj. Buduj svôj život cez Slovo venovaním seriózneho času pre štúdium i rozjímanie.  

VYZNANIE  

 Môj život je posolstvom božského života o Hospodinovej láske, dobrote, spravodlivosti a opravdivej svätosti. 

Všetko z toho slobodne preukzaujem pred mojím svetom. Ostávam plne oddaný k Slovu pre sformovanie môjho života 

a charakteru, dostáva sa mi tak správne myslenie, v Ježišovom meno. Amen.  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:6 (študijná Biblia); Matúš 5:16  

1.ročný Biblický plán: Lukáš 11:14 – 36   &   Sudcovia  3 – 4 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 8:12 – 19   &   Žalm 110 – 111  
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TRVALÝ POKROK 

 Chodník spravodlivých je ako žiarivé svetlo, ktorého jas rastie až do perfektného dňa (Príslovia 4:18 ang KJV).  

 Jednu z vecí akú chceš vo svojom živote vidieť je trvalý úspech. Mám vo zvyku hovoriť „vždy sa uberám 

smerom hore a dopredu“ nejde pritom o preháňanie alebo vyznanie čohosi čo chcem aby nastalo; nie! Taká je realita 

môjho života, možná cez silu Božieho Slova. Vždy robím posun napred; tak vypadá náš život v Kristovi.  

 Aj ty môžeš byť veľmi konzistentný, robiť posun vo svojom zamestnaní, cirkevnej službe a v každej oblasti 

života. Byť náhodne prospešný neznamená pre kresťana prosperitu. Niektorí ľudia môžu byť prospešní pre podmienky 

v danom čase. Keď ekonomické podmienky sú priaznivé, tak sa im darí, avšak ak nastane zmena ich prosperita začne 

upadať. To nie je dobré.  

 Študuj o Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi; všetci traja prosperovali, kráčali s Bohom bez ohľadu na 

ekonomickú kondíciu v tom čase. 1.Mojžišova 26:12 – 14 hovorí ako Izák veľmi prosperoval v ťažkých časoch až mu 

celá krajina závidela: „Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa 

tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho 

služobníctva, takže mu Filištínci závideli.“  

 To isté by malo platiť pre každého jedného z nás, pretože sme Abrahámovi potomkovia. Každá vec týkajúc 

sa Boha a živote aký nám dal znázorňuje dôslednosť. Odmietni sa uspokojiť s čiastočným úspechom. Prehlás „Môj 

život ide len nahor a dopredu“  a následne sa drž Slova. Praktizuj Slovo, lebo tam sa nachádza tajomstvo života 

nekončiaceho úspechu.  

 1.Timoteova 4:15 (ang GNB) nám dáva poznať ako rozjímanie na Božom Slovo predstavuje garanciu 

udržateľného pokroku. Pavol napísal Timoteovi: „Precvičuj tieto veci a venuj sa im, aby tvoj posun napred mohol bol 

viditeľný pred všetkými ľuďmi.“ Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za realitu tvojho Slova v mojom živote, lebo tá spôsobuje pre mňa trvalý pokrok. Môj 

život ide len hore a dopredu bez ohľadu na upadajúci a nestály ekonomický systém sveta. Prehlasujem ako kráčam 

v absolútnom a pokračujúcom víťazstve, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Józua 1:8 (študijná Biblia); 1.Mojžišova 26:12 – 14 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 11:37 – 54   &   Sudcovia 5 – 6  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 8:20 – 28   &   Žalm 112 – 113  
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SME KRISTOVA EPIŠTOLA 

  Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia (2.Korintským 3:2).  

 Keď študuješ náš úvodný verš v anglickom rozšírenom preklade AMPC všimneš si jeden rozdieľ. Hovorí sa 

tam „vy sami ste naším listom odporúčania (našou kvalifikáciou), vpísaným vo vašich srdciach, ktorý poznajú 

(skúmajú, uznávajú) a čítajú všetci.“ Ako som povedal pôvodný text sa zmieňuje o „nám do srdca“ zatiaľ čo rozšírený 

preklad AMPC uvádza „vo vašich srdciach.“ Prečo je tam rozdiel?  

 Keď niekedy pracujú prekladatelia, nie zakaždým sa zamerajú na všetky požadované body. Často sa sústredia 

na princíp, kontext, posolstvo či samotný jazyk. Záleží akú mali víziu a či boli pripravení na preskúmanie zložitosti 

textu. Keď príde na niektoré komplexné oblasti, to čo potrebuješ je služba Ducha aby si dostal správne usmernenie. 

Náš dnešný verš je zložitá oblasť; nie samotný verš, ale pravda v ňom obsiahnutá; ide o tak mocnú realitu, hoci trochu 

komplexnú. Hovorí sa tam „ ... vy sami ste naším listom odporúčania (našou kvalifikáciou), vpísaným vo vašich 

srdciach ...“ (ang AMPC).  

 Keď napríklad čítaš Pavlov list Korinťanom, pravdepodobne ostaneš nadchnutý úprimnosťou. To bol však 

napísaný list; a tu Biblia hovorí ako je z teba živá epištola, ktorú poznajú a čítajú všetci; list od Krista! Je to úžasné. 

Kto je Ježiš? On je živé Slovo; Slovo, ktoré sa stalo telom. Byť Kristova epištola (list) preto znamená Kristove Slovo 

v tele a Kristove Slovo je Božie Slovo.  

 Preto je z teba Slovo v tele. Niektorí ľudia, pre svoju náboženskú myseľ, to nedokážu vstrebať. Dá sa tomu 

porozumieť jednoducho keď si uvedomíš ako všetko v živote sa reprodukuje po svojom vlastnom druhu: pes dá život 

ďaľšiemu psovi, človek dá život inému človeku; Slovo porodí Slovo. 1.Petrov 1:23 uvádza „veď ste živým a večným 

slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ Ako potomkovia Slova sme epištoly 

(listy) Krista. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Som narodený z Boha a preto som živá epištola, list od Krista čo poznajú a čítajú všetci. Žijem život Slova, plný 

slávy, cnosti a cti. Vyjadrujem božskú náturu, žijem život Kráľovstva vo víťazstve, pokoji, prosperite i radosti teraz 

a vždy, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 1:12 – 14; 1.Petrov 1:23 (študijná Biblia); 2.Korintským 3:3  

1.ročný Biblický plán: Lukáš 12:1 – 21   &   Sudcovia 7 – 8 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 8:29 – 39   &   Žalm 114 – 115  
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POTREBUJEŠ „PÍSAŤ ...“ 

 „vy sami ste naším listom odporúčania (našou kvalifikáciou), vpísaným vám do srdca, ktorý poznajú (skúmajú, 

uznávajú) a čítajú všetci. Ukazujete a je zrejmé, že ste Kristovým listom nami doručeným, nie napísaný s atramentom 

ale s Duchom živého Boha, nie na kamených tabuliach ale na tabuliach ľudských sŕdc“ (2.Korintským 3:2 – 3 ang 

AMPC).  

 Niektorí prekladatelia Biblie mali ten pocit ako Pavol nemohol písať na srdcia iných ľudí a preto sa domnievali, 

že asi skôr myslel „nesieme myšlienky o vás v našich srdciach.“ Nasledujúci verš to však vyvracia. Hovorí  sa v ňom 

„ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou.“ Čo to znamená a ako to funguje? Nestačí to mať 

napísané vo svojom srdci. Keď napríklad študuješ tento materiál (Rapsódiu), Slovo prichádza k tebe (je ti slúžené), 

pričom ale nie všetko obsiahnuté v evanjeliu dostávaš naraz do seba.  

 Takisto sa zamysli nad tým ako Peter slúžil evanjelium a písal cirkvám listy, pričom on neprišiel so všetkou tou 

pravdou evanjelia. Pavol mal za úlohu dostať do Cirkvi rozloženie moci (výkon), pritom stále ide o rovnaké 

evanjelium. Peter ukazuje všeobecnosť evanjelia a Pavol prináša špecifiká, zložité, analytické detaily evanjelia; ako 

má byť Cirkev spravovaná. Hovorí o štruktúre Cirkvi a novom stvorení v Kristovi; tieto zjavenia písal v „listoch“ - 

epištolách určeným pre cirkvi.  

 K Tebe prišlo Božie Slovo - list (bolo ti slúžené), prijal si ho a tak sa z teba stala Kristova „epištola“, to však 

nemusí stačiť pre ten život aký Boh chce pre teba mať. Čo s tým urobíš? Musíš „napísať“ svoju vlastnú pravdu tak 

ako ťa k tomu inšpiruje Slovo. Opäť si prečítaj záverečnú časť nášho úvodného verša a uvidíš výsledok kázne Slova 

akú si prijal. Prijal si službu Slova viery; stal sa z teba nositeľ a posoľ rovnakého slova. Ty tomu veríš a hovoríš ho, to 

však nestačí. Je aj niečo iné čo potrebuješ pre seba „napísať“ alebo načrtnúť.  

 To slovo ktoré si počul v kázni, alebo vo vyučovaní bolo napísané pre teba prípadne zapísané do teba – do 

tabule tvojho srdca. Keď skončíš s týmto textom dnešného čítania čo napíšeš? Práve to reálne transformuje tvoj život 

a udrží ťa v prúde slávy. V našom ďaľšom štúdiu sa budeme o tom viac učiť a pozrieme sa ako to funguje.  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za tvoje Slovo ktoré dnes prišlo do môjho srdca. Výsledkom čoho je pozitívna premena 

a povýšenie spôsobujúce, že kráčam v sláve a stúpam na krídlach tvojho Ducha, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Židom 8:10 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 12:22 – 48   &   Sudcovia 9 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 9:1 – 13   &   Žalm 116 – 117  
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NAPÍŠ SLOVO DO SVOJHO SRDCA 

 Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, prednášam svoje dielo o kráľovi; môj jazyk je perom zručného pisára 

(Žalm 45:1).  

 Keď si ako študent chodil do školy a učil sa, možo si dostal od lektora poznánky, prípadne si na prednáškach 

robil svoje vlastné. Po skončení vyučovania si mal vo zvyku vrátiť sa naspäť k dodatočnému (samo)štúdiu 

a skúmaniu. To sprevádzalo písanie ďaľších poznámok, výsledkom čoho bolo že si mal celkovo lepšie poznatky 

o konkrétnej látke ako si ich predtým dostal na hodine. Keď prišli skúšky tam si dokázal zodpovedať viac ako ten 

spolužiak, ktorý si nerobil príliš ťažkú hlavu zo samoštúdia ani poznámok.  

 Táto ilistrácia slúži na lepšie pochopenie nášho dnešného štúdia ktoré je pokračovaním zo včera. Naučili sme 

sa, že Slovo je zapísané v tvojom srdci, avšak to čo ty napíšeš je dôležitejšie. Otázka znie ako to napísať? Náš úvodný 

verš poskytuje odpoveď. Hovorí sa tam „Moje srdce niečo skladá; formuje čosi a môj jazyk poslúži ako pero 

pripraveného pisára.“ Takže ako teda napísať niečo na svoje srdce? Dá sa to s jazykom; vlastým jazykom to dokážeš 

zapísať do srdca.  

 To je dôvod prečo máme rozjímať na Slove. Existujú tri úrovne meditácie: premýšľanie, šepkanie a hlasný 

prejav až kričanie. Najskôr rozjímaš na Slove, potom si ho mrmleš, alebo šepkáš popod nos a nakoniec ho nahlas 

vyslovíš. Keď dôjde na záverčnú fázu vtedy začne Slovo smelo vychádzať von z tvojich úst a tým ho zapisuješ do 

svojho srdca – na tabule srdca. Ak ho nezapíšeš do svojho srdca, nebudeš ho mať keď bude raz treba. Preto s jazykom 

(vyznaním) zapíš Slovo do svojho srdca.  

 Tvoj jazyk slúži ako pero zručného pisára. Pri štúdiu, alebo počúvaní Slova sa pristihneš ako ostane tvoje srdce 

premohnuté s takouto kompozíciou. Hneď ako začneš vydávať zo seba Slovo zároveň sa formuje v tvojom srdci.  

 Poznámky sa bežne píšu  atramentovým perom; ale Hospodin hovorí, že to chce mať zapísané na telesných 

tabuliach tvojho srdca. Prečítaj si čo hovorí „ ... napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na kamenné 

dosky, ale na mäsité dosky sŕdc“ (2.Korintskýn 3:3). Aleluja! Keď máš Slovo vo svojom vnútri z hojnosti vynesieš 

von dobré veci. Nech je požehnaný Hospodin!  

VYZNANIE 

 Božie Slovo je v mojom srdci a mojich ústach a tak prináša ovocie spravodlivosti. Ako meditujem na Slove, 

mieša sa s mojím duchom a spsôbouje, že kráčam v úspechu, víťazstve, prosperite, pokoji a večnej radosti. Amen!  

Rozšírené štúdium: Józue 1:8; Židom 13:5 – 6; Marek 11:23 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 12:49 – 59   &   Sudcovia 10 – 11  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 9:14 – 25   &   Žalm 118  
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NÁŠ NÁHRADNÍK V SMRTI A VZKRIESENÍ 

  Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj … 

(Izaiáš 53:5).  

 Pán Ježiš trpel a vydržal bolesť spojenú s potupou na kríži, nie pre Jeho vlasné hriechy ani samého seba, ale za 

nás. On prebral naše miesto čo znamená, že si musel odpykať potrestanie za hriechy spáchané v našom mene. Za tú 

dobu ako visel na kríži, znášal ťarchu našich hriechov a v mukách zakričal „ … Bože môj, Bože môj, prečo si ma 

opustil?” (Marek 15:34).  

 Keďže naše hriechy ležali na Ježišovi, Boh sa Mu obrátil chrbtom. Abakuk 1:13 nám hovorí Hospodin je svätý 

a nedokáže sa pozrieť na nespravodlivosť. Oddelenie od Otca, kvôli našim hriechom, bolo presne to čo Ježiš nikdy 

nechcel zažiť, práve za to sa modlil v Getsemanskej záhrade „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. 

Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty” (Matúš 26:39).   

 Vôľa Otca prevládla. Ježiš zomrel na kríži a zostúpil dole k tmavým mocnostiam. Ježiš smútil. Keď prebral na 

seba všetok nevyhnutný trest, Biblia hovorí ako bol ospravedlnený v Duchu (1.Timoteovi 3:16). Vtedy bol vzkriesený 

naspäť k životu pre naše ospravedlnenie: „vydaného pre naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie” 

(Rímskym 4:25).  

 Byť ospravedlnený znamená zbavenie z viny respektíve byť prehlásený za spravodlivého. Ježiš bol našim 

náhradníkom v smrti ako aj náš náhradník pri vzkriesení. Keď zomrel, ty si zomrel s Ním; keď bol pochovaný, ty si 

bol takisto pochovaný s Ním. Keď Ho Boh vzkriesil z mŕtvych  aj ty si bol rovnako vzkriesený spolu s Ním do novoty 

života! Teraz si zbavený hriechu a v úplnej slobode dokážeš slúžiť Pánovi a žiť pre Neho na slávu a spravodlivosť. 

Stal si sa nielen spravodlivým, ale takisto spravodlivosťou Boha v Kristovi Ježišovi. Aká je to len požehnaná 

skutočnosť!   

MODLITBA 

 Božie Slovo je svetlom môjho života. Slovom sa pozerám a pevne držím mojej spravodlivosti ako aj dedičstva 

v Kristovi. Kráčajúc vo svätosti manifestujem Božiu slávu na každom mieste. Teraz stojím v Božej prítomnosti naveky 

ospravedlnený s prevahou nad hriechom a okolnosťami, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 5:8; 2.Korintským 5:21; Rímskym 6:3 – 5 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 13:1 – 21   &   Sudcovia 12 – 13  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 9:26 – 33   &   Žalm 119:1 – 40  
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NAPLŇ SVOJE SRDCE TÝMI SPRÁVNYMI SLOVAMI 

 Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho 

náboženstvo je márne (Jakub 1:26 Roháčkov).  

 Oklamať svoje srdce znamená urobiť čosi, kedy duch uverí lži. Podobá sa to odkazu Pavla v 2.Timoteovi 2:25 

spomínajúc tých čo odporujú samým sebe. Napríklad kresťan, ktorý pravidelne hovorí o nedostatku, ochorení, slabosti 

a zlyhaní odporuje sám sebe; podvádza svoje vlastné srdce, pretože rozpráva v protiklade s evanjeliom Krista. 

Nezdravé slovo prenikne do ducha človeka ako malé zrniečko, ktoré ak nie je včas vytrhnuté začne rásť a prinesie 

výsledky charakteru jemu podobnému.  

 Pamätaj si na slová Ježiša v Markovi 4:26 – 27 „ ... Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno 

do zeme; v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako.“ To čo potreboval rozsievač bolo zasiať 

zrno a tým zrnom je Slovo, pričom srdce človeka slúži ako pôda čo ho príjme (Marek 4:14 – 15). Preto nezasievaj do 

svojho srdca zlé zrno hovorením telesných slov. Rozprávaj tie veci, ktoré si zadarmo dostal od Boha: „O tom aj 

hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme 

duchovne.“ (1.Korintským 2:13).  

 Hospodin pripravil pre teba úžasné veci. Daroval ti všetko potrebné pre nádherný a dokonalý život 

v spravodlivosti. Tieto veci sú zjavené v Slovo a odhalené do tvojho vnútra Duchom Svätým, ktorý prehľadáva 

(skenuje) hĺbky Božie. Tvoj duch sa správa ako Duch Svätý, skenuje najvnútornejšie bytie, pretože tam zasiate slová 

prinesú pre teba úrodu.  

 Pokračuj so zasievaním tých správnych slov do svojho srdca. Biblia sa zmieňuje ako z plnosti srdca hovoria 

ústa.  

MODLITBA 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za tvoje vzácne, večné a spoľahlivé Slovo, ktoré je hojne zastúpené v mojom 

srdci.  Moje srdce ostáva naplnené zjavením tvojho Slova až tak, kedy  neposkytuje žiaden priestor pre pochybnosť či 

nevieru. Bez ohľadu na protikladné okolnosti, ja víťazím lebo tvoje Slovo je môj život, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Marek 4:14 – 20 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 13:22 – 35   &   Sudcovia 14 – 16  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 10:1 – 10   &   Žalm 119:41 -  64  
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TEN NAJVÄČŠÍ PRÍBEH VÔBEC ROZPOVEDANÝ 

 že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami 

zvestovanie zmierenia (2.Korintským 5:19).  

 V Cirkvi nachádzame veľa veriacich, ktorí naozaj nerozumejú evanjeliu Ježiša Krista. Nemôže sa predsa stať, 

že chápaš evanjeliu a neostaneš nadchnutý či pohnutý jeho pravdivosťou. Nejedná sa o domnienku; takisto to nie je 

akási rozprávka; evanjelium je reálne a vznešené.  

 Zamysli sa na moment: Ježiš Kristus prišiel na tento svet zachrániť hriešnikov. Boh v ľudskom tele prišiel do 

tohto sveta prebrať miesto hriešneho človeka. Ježiša pribili na kríž, pochovali, ale On vstal z mŕtvych a dnes je nažive. 

Všetko čo na kríži dokázal bolo určené pre celý svet.  

 Keď Ježiš zomrel na kríži, my sme zomreli v Ňom. Keď bol pochovaný, my sme boli pochovaní v Ňom. Keď 

Ho Boh vzkriesil, my sme boli vzkriesení spoločne s Ním. Pretože On dnes žije, my takisto žijeme. Aký je to úžasný 

príbeh! Ten (Ježiš), ktorý nepoznal hriech stal sa hriechom za nás, aby sme sa my mohli stať Božou spravodlivosťou 

v Ňom (Kristovi)! 

 Náš otvárajúci verš hovorí „že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a 

ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“ Som mocne pohnutý touto pravdou evanjelia! Zatiaľ čo sme boli ešte 

mŕtvi a odstavení od Božieho života, teraz žijeme v Kristovi. Aká je to nádej! Aké silné posolstvo! Nič lepšie na svete 

neexistuje. Ide o ten najväčší príbeh aký bol kedy rozpovedaný. Je to tak čerstvé ako zajtrajší deň!  

 Uvažuj na chvíľu, lebo toto je evanjelium na aké sa Abrahám, Izák a Jákob s Patriarchami tešili! Ide o rovnaké 

evanjelium v akom Mojžiš, Dávid a všetci proroci spomínali a prorokovali o Kristovi. Takéto evanjelium sme uvítali 

až sa stalo reálne pre nášho ducha. Aké je to len úžasné! Je to nekonečná pieseň, večný prúd blaženosti. Ja dokážem 

pozerať a uvažovať jedine cez Jeho lásku a oči!  

Keď rozmýšľam o Ježišovi a o tom čo pre nás urobil ako aj o tom čo znamená evanjelium, ostávam pohnutý 

povedať celému svetu. A čo ty? Pridáš sa k rozposlaniu spásonosné posolstvo do končín zeme?  

MODLITBA 

 Drahý Otec, aké nádherné posolstvo nachádzame v evanjeliu! Cez toto milostivé a úžasné evanjelium, dobrá 

správa Kristovej spásy a vyslobodenie z večnej smrti rozducháva vieru v srdciach mnohých ľudí a spása sa tak  hemží! 

Dnes dochádza k vytrhnutiu mnohých ľudí z čelustí záhuby a ich preneseniu do Kráľovstva tvojho milovaného Syna,  

v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:10 – 13; Rímskym 1:16 – 17 (študijná Biblia); 1.Timoteovi 1:15 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 14:1 – 24   &   Sudcovia 17 – 18 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 10:11 – 21   &   Žalm 119:65 – 80  
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OTCOVA LÁSKA 

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

verí v Neho (Ján 3:16).  

 Tak ako ja pravdepodobne aj ty si ešte z dectva pamätáš tento verš. Boli sme malé deti a zvykli ho často 

recitovať. Ako som postupne vyrastal a začínal viac chápať dôležitosti jazyka a významu slov, cítil som potrebu 

nanovo posúdiť myšlienky z tohto verša pre lepšie pochopenie ich skutočného významu. Hovorí sa v ňom „Lebo tak 

Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul ...“  

 Jedná sa o zvrchované prehlásenie Boha Všemohúceho; z právneho hľadiska ide o posolstvo platné pre svet 

(právna inštrukcia). V skutočnosti ale ide o zákon. Tak Boh miloval každého jedného človeka, On nás miloval, až 

vydal svojho jednorodeného Syna. V tomto samotnom verši nachádzam intenzívny prílev a demonštrovanie Otcovej 

lásky. Zamysli sa nad tým: samotný fakt ako Otec v tvojom mieste vydal Ježiša znamená, že ťa miluje tak veľmi ako 

miluje Ježiša. Potom to musí to znamenať, že ty máš pre Hospodina hodnotu.  

 Ak ťa Boh tak veľmi miloval, musíš pre Neho niečo znamenať. Inak by nezaplatil takú vysokú cenu za tvoje 

miesto. Naviac skutočnosť Jeho lásky znamená, že dohliada na teba každý deň. On je s tebou každý moment a každý 

krok na celej ceste. Zaujíma sa o všetko čo ťa trápi. Musí nám to poskytnúť nadprirodzené uistenie v živote; nový 

spôsob myslenia. Kroky Hospodina podniknuté pri demonštrovaní Jeho lásky smerom k teba je čistý dôkaz toho ako 

je tento svet pre teba malý.  

 Pavol tomu rozumel a poddal sa „Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril 

vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?” (Rímskym 8:31 – 32). Buď si 

istý ohľadne Otcovej lásky smerom k tebe. Nechaj sa pohnúť takouto láskou pritom ako oslovuješ a získavaš iných 

pre Hospodina.  

 2.Korintským 5:14 – 15 prehlasuje „Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za 

všetkých, teda všetci umreli; a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z 

mŕtvych.” Nemôžeme ostať ticho. Musíme rozprávať o Jeho láske, Jeho milosti, zľutovaní a súcite. Aleluja!  

MODLITBA 

 Vzácny Otec, ďakujem za tvoju neochvejnú lásku akou si nás štedro zalial! Ďakujem, že si ma urobil objektom 

tvojej milosti, slávy a spravodlivosti. Kráčam vo vedomí tvojej lásky teraz a navždy, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:31 – 37; 2.Korintským 5:14 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 14:25 – 15:1 – 10   &   Sudcovia 19 – 21 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 11:1 – 12   &   Žalm 119:81 – 104  
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ZVUK JE ŽIVÁ VEC 

 Potom riekol Boh: Nech sa vody víria pohybom živých tvorov a vtáctvo nech poletuje ponad zem na nebeskej 

oblohe (1.Mojžišova 1:20).  

 Absolútne úžasné čo čítame v našom úvodnom verši a zároveň aj celej prvej kapitole knihy Genezis, kde Boh 

prehovoril stvorenie do existencie. Odhaľuje to pre nás skutočnosť ako zvuk obsahuje energiu a tým pádom nesie 

život; to z neho robí živú vec. Keď Boh v 1.Mojžišovej prehovoril k vode, zemi a tme, slovami dostal do nich život.  

 A tak celé stvorenstvo, vrátane toho čo sa často opisujeme ako neživé, má v sebe život. Jediný dôvod prečo 

človek nazýva niektoré z tých veci ako neživé, je ten že nerozumie životu mimo biologickej definície a tým pádom 

nenachádza hmatateľný ani „merateľný“ život takýchto vecí. Takzvané neživé veci, na základe Božieho Slova, majú 

v sebe rovnako život.  

 Napríklad v 4.Mojžišovej vydal Hospodin pre Mojžiša inštrukcie rozprávať k skale „ ... prihovorte sa tejto 

skale pred ich zrakom, a vydá svoju vodu. Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok.” Prečo by Boh 

povedal Mojžišovi hovoriť k tej skale? Skala má totiž život so svojou inteligenciou a pamäťou. Podobne ako všetko 

iné v živote je naprogramované odpovedať na slová, odkedy veci boli stvorené slovami.  

 Ježiš rozprával k figovníku a ten od koreňa vyschol (Marek 11:14, 20 – 21). Ak teda stvorenstvo prišlo na 

scénu výsledkom slov vyslovených Bohom, znamená to, že v každej častici, hmote alebo predmete existujú zvukové 

kódy. Všetky z nich dokážu odpovedať  na zvukové kódy aké my vypúšťama cez naše slová. To ďalej dáva podnet k 

uvažovaniu ako základnou zložkou hmoty je zvuk.  

 V Písme čítame ako sa Ezechiel ocitol v údolí plnom suchých kostí: Pán mu povedal „Prorokuj k týmto 

kostiam.“ Biblia sa špecificky zmieňuje o suchých kostiach „bez života“ pričom ale slovami Ezechiela sa kosti pohli 

a vošiel do nich Duch (Ezechiel 37:1 – 10). Podobne aj ty môžeš použiť tie správne zvukové kódy na stvorenie takého 

života po akom túžiš. Nezáleží ako vypadajú aktuálne okolnosti; slovami dokážeš zmeniť kurz svojho života, aby sa 

ten  prispôsobil Božiemu plánu určenom pre teba. Sláva Bohu!  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za schopnosť hovoriť slová a stvoriť si taký druh života po akom ja túžim. Prehlasujem, 

že pôsobím v nadprirodzenom požehnaní a napredujem. Kráčam v dokonalom božskom zdraví a kontinuálne 

prebývam v pokoji i bezpečí, v Ježišovom mene. Amen.   

Rozšírené štúdium: Izaiáš 59:21; Joel 2:28; Marek 11:23 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 15:11 – 32   &   Rút 1 – 4  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 11:13 – 24   &   Žalm 119:105 – 128  
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ŽIVOT NAD POTREBAMI 

  Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša (Filipským 4:19).  

 Veľa veriacich sa pri svojom kráčaní s Bohom nachádza na detskej úrovni; ich modlitby sú zaťažené neustálimi 

požiadavkami pre materiálne veci: chcú nový dom, auto, značkové hodinky a oblečenie, peniaze a tak podobne. 

Pravda je ale taká, že to najlepšie čo Hospodin chce dať nie je nič z menovaného. On hľadá spôsoby ako dostať do 

tvojho ducha Jeho Slovo. Ide o tú najdôležitejšiu vec v tvojom živote. 

 Možno sa chceš opýtať „Ale nepovedal predsa Boh aby sme sa pýtali na čokoľvek chceme?“ Tá konkrétna časť 

verša hovorí „Proste a dostanete ... Lebo každý, kto prosí, dostane ...“ (Matúš 7:7 – 8). Áno skutočne ide o slová 

Ježiša. Pri študovaní Písma si musíš najskôr uvedomiť ako tieto slová boli špeciálne adresované Židovskému 

zhromaždeniu a to ešte pred vykúpením. Nejednalo sa o Kristove posolstvo pre Cirkev. Potrebuješ pochopiť tomu, že 

učenie o prosení požehná mladého kresťana a nie duchovne dospelého.  

 Pavol povedal „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale 

keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby“ (1.Korintským 13:11).  „Proste a dostanete“ je akurát tak dobré 

pre deti. Keď dospeješ, pochopíš ako je všetko tvoje  (1.Korintským 3:21). Ako rastieš v poznaní Boha, objavíš, že 

všetko potrebné pre život a zbožnosť je už tvoje (2.Petrov 1:3). Neostalo už nič načo by si sa mal Hospdina pýtať, 

pretože tvoje potreby sú zahrnuté v Jeho prísune.  

 Čítaj o Ježišovi, ktorý nemal vedomie potrieb ani nedostatku. Nikdy sa nepotreboval pýtať svojho Otca. Aké je 

to len nádherné miesto, kde nemáš vedomie žiadnej potreby! V prvej kapitole 1.Korintským Pavol hovoril veľmi 

priamo keď riekol „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.“ Bol si 

uvedený do jednoty s monarchom vesmíru. Taká je pravda. Čo na svete ti môže chýbať? Odkedy si Jeho dedič, všetko 

čo patrí Jemu patrí aj tebe. Chváľme Hospodina!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za radosť a benefit spoločenstva, ktorý otvára moje oči k pravde ako veľkoryso si 

zabezpečil moju každú potrebu podľa tvojho bohatstva v sláve. Som zameraný na tvoje Slovo, lebo tam spočíva môj 

zdroj. Odkedy som tvoj dedič, všetko čo patrí tebe, patrí zároveň i mne, v Ježišovom mene. Amen.  

 Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21 – 22; 2.Korintským 9:8 – 11 (študijná Biblia); 2.Peter 1:3 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 16   &   1.Samuelova 1 – 2  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 11:25 – 36   &   Žalm 119: 129 – 144  
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UKRIŽOVANÝ S KRISTOM 

 Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu 

(Kolosenským 3:2 – 3).  

Keď som ako mladý kresťan vyrastal, študoval som rôzne materiály od niekoľkých Biblických vzdelancov, 

ktorí kládli dôraz na koncept takzvaného „umierania do seba“ ako pravdivú esenciu kresťanského života.  Domnievali 

sa, že pre potešenia Boha a za účelom rozvoja náklonosti pre Božie veci, je potrebné  prejsť cez proces „umierania do 

seba.“  

Ako som však študoval Písmo, objavil som inšpirujúce listy Pavla v Kolosenským 3 o tom ako sme mŕtvi 

a naše životy sú ukryté s Kristom v Bohu. Tým sa všetko pre mňa zmenilo; odkedy sme už boli mŕtvi, nebolo treba 

„zomierať do seba.“ Nemusíme znovu „zomierať“ k tomu, aby sme boli schopní slúžiť Bohu a vedeli nastaviť naše 

mysle na duchovné veci. Teraz to dokážeš už celkom prirodzene, lebo ako nové stvorenie spravodlivosti dokážeš 

smerovať svoje túžby.  

Niektorým ľuďom sa zdá zapájanie do duchovných aktivít ako ťahanie a vlečenie, ale to nie je tvoj prípad. Ty 

miluješ modlitbu; rád navštevuješ Cirkev, študuješ a rozjímaš na Slove, pretože tvoje myslenie je nastavené k 

Hospodinovi. Si mŕtvy k svetu a svet je mŕtvy k tebe (Galatským 6:14). Takto vyzerá tvoj nový život v Kristovi. 

Nažívaj v ňom teraz.  

Všimni si, že Kolosenským 3:3 nehovorí o tom ako sa máš pokúsiť zomrieť k svetu alebo do seba, miesto toho 

sa tam píše „Veď ste umreli ...“ Znamená to, že z teba je úplne nová osoba – nový druh bytosti, ktorý nikdy predtým 

neexistoval (2.Korintským 5:17) – mŕtvy s Kristom k živlom sveta (Kolosenským 2:20).  

Ty si mŕtvy k hriechu a jeho účinkom. Preto by bolo nesprávne venovať celé dni pôstu „umieraním v tele,“ 

alebo trávením dlhých hodín v modlitbách pútaním pozornosti ako chceš zomrieť do seba za účelom potešenia Boha. 

To čo máš urobiť je nastaviť svoje myslenie na Hospodina, na Jeho nebeské Kráľovstvo. Miluj Ho s celým svojim 

srdcom a dovoľ veciam Ducha byť pre teba tým dôležitejším ako čokoľvek iné vo svete.  

VYZNANIE 

Pán je milostivý a láskavý. Voči Jeho osobnosti pociťujem tú najhlbšiu náklonnosť. Z celého srdca a s veľkým 

nadšením slúžim Pánovi mojím duchom, žijem v Jeho Slove, nad hriechom a sním spojenými ničivými účinkami. 

Kráčam v Kristovej sláve a spravodlivosti, v živote a nesmrteľnosti, radosti, zdraví, pokoji, požehnaní a hojnosti, 

v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:20; Kolosenským 3:1 – 4 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 17:1 – 19   &   1.Samuel 3 – 7  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 12:1 – 8   &   Žalm 119:145 – 160  
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„VYPNI PRÍVOD“ 

Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je 

modlárstvom (Kolosenským 3:5 Roháčkov).  

 Vysvetlenie Ducha cez apoštola Pavla v hornom verši je celkom zaujmavé. Po prvé ukazuje ako nie si 

pozenmská bytosť.  Jediné „údy“ alebo časť tvojej osobnosti  ktorá ostáva pozemská je samotné fyzické telo; 

ono je inštrumentom pre fungovanie na zemi. V podstate si duchovná bytosť. Tým pádom dokážeš kontrolovať 

svoje telo.  

 Dobre si všimni slovo „mŕtvite“ z úvodného verša. Pôvodný preklad vychádza z grécke slova „nekroō“ 

odkiaľ máme pojem „nekróza.“ Jedná sa o mŕtve telesné tkanivo, ktoré vzniká ak krv prestane prúdiť do 

tkaniva. Napríklad, ak nastane problém s prísunom krvi do končatiny, tkanivo odumrie. Čo sa nám tu snaží 

Duch povedať?  

 Znamená to, že máš „vypnúť / zavrieť  / odstaviť“ prívod, tú samotnú vec čo kŕmi zlo a nezdravé túžby 

číhajúce v tvojich údoch – sexuálne neresti, nečistotu, telesný apetít, nenásytnosť, chamtivosť a podobne! Vieš 

ich umŕtviť a vystaviť smrti prerušením prívodu; potrebuješ ich „otupiť“ a zbaviť sily kontrolovať tvoj život. Je 

na tvojej zodpovednosti takto konať.  

 Ak existujú nevhodné návyky, ktoré by si rád zastavil, prípadne veci aké Písmo pre kresťana výslovne 

odsudzuje a chceš ich kompletne odstrániť zo svojho života, jednoducho urob čo hovorí Biblia: odstrihni prísun 

od myšlienkového pochodu. Nekŕm ich svojimi myšlienkami! Môže sa jednať o video, knihu, web stránku 

alebo nejaký televízny program; odmietni dovoliť týmto veciam mať ďaľší vplyv na teba.  

 Ak prestaneš napájať svoje telo, zlé túžby nebudú mať u teba miesto. Uvidíš ako sa zmení tvoje 

správanie. Kresťanstvo musí byť praktizované. Biblia nám hovorí s čím mánme sýtiť naše mysle. Filipským 4:8 

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

ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“ Preto vedome odvráť svoju myseľ od 

nezdravých myšlienok a upriam svoje zameranie na Krista, Jeho Slovo, Jeho lásku, dobrotu, milosti 

a zľutovanie. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Mocou Ducha mŕtvim prázdne, bezvýznamné a neproduktívne myšlienky. Používam svoju myseľ na 

vyobrazenie nádherného a víťazného života v Kristovi do akého som povolaný. Amen.  

Rozšírené štúdium: Filipským 4:8 (študijná Biblia); Rímskym 12:2 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 17:20 – 18:1 – 14   &   1.Samuelova 8 – 10 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 12:9 – 21   &   Žalm 119:161 – 176  
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VYTVOR KONCEPT A KONAJ  

 Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu (Filipským 

2:13).  

 Veľa ľudí má úžasné myšlienky, či už ide o zamestnanie, financie, podnikanie, cirkevnú službu 

alebo kariéru. Smutné na tom však je to, že nie veľa z nich je schopných naplniť alebo priniesť tie nápady 

do plodného konca. Áno zaiste majú rôzne inšpirujúce nápady o tom čo treba urobiť, no jednoducho to 

odkladajú. Zanedlho myšlienky znechutenia či zdanlivo „opodstatnených dôvodov“ prečo nekonať sa 

začnú vynárať, až do bodu kedy inšpirácie zoslabnú a sen zvädne. 

 Úspech prichádza z robenia vecí to znamená konať a nie len pozerať sa. Preto máme tak veľa ľudí 

s úžasnými nápadmi v podnikaní, politike a cirkevnej službe, ktorých nápady majú veľmi malú hodnotu. 

Nikdy sa nemajú k žiadnym činom. Keby si ich počul  rečniť, ostal by si unesený nad všetkými 

vznešenými nápadmi, avšak chýba im hnacia sila i motivácia k samotnému činu.  

 Ak náhodou predchádzajúci verš opisuje teba, riešenie je jednoduché: potrebuješ rozjímanie na 

Slove. Božie Slovo je ten hnací agregát. „Sophia“ a „sunesis“ sú oboje grécke slová s označením odlišného 

druhu múdrosti (pamätaj si Božie Slovo predstavuje múdrosť Boha). Okrem dvoch už spomenutých musíš 

vkročiť do „phronesis“ (tieto sú tri druhy múdrosti v Novom Zákone).  

 „Sophia“ predstavuje teoritickú múdrosť a náhľad do reality; jedná sa o kolektívne pochopenie 

vecí. „Sunesis“ je kritická múdorsť to znamená mentálne alebo analytické poznatky. Ide o schopnosť 

pochopiť koncepty a vidieť medzi nimi vzťah. Zatiaľ čo „phronesis“ je praktická múdrosť; je to sila čo 

spôsobí, že urobíš a povieš tie správne veci ešte predtým ako rozmýšľaš.  

 Ak sa nachádzaš v situácii „tvorenia konceptu“ a „nekonáš“ začni s denným sústredením na 

rozjímanie zo Slova. Dobrý úvod nájdeš vo Filipským 2:13 niekoľko krát každý deň  povedz nahlas „Boh 

je ten kto pracuje vo mne, aby som aj chcel aj činil na Jeho dobré potešenie. V skutočnosti je to On kto vo 

mne pracuje, posilňuje a nabíja ma, nielen aby som uvažoval a vedel čo urobiť, ale aj konkrétne konal.“ 

Precvičuj dostatočne dlho a tvoje sny sa začnú materializovať.   

 „Konajúci“ ľudia sú úspešní ľudia, pretože mnoho ľudí len pozerá ale nič nepodnikne! Keď však 

vidíš a konáš, oddelíš seba pre veľké veci. Cez Ducha sa pusti za svojim snom a dosiahni svoje ciele ešte 

tento rok.   

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za udelenie  nadprirodzených nápadov a inovatívnych riešení pre môj osobný 

život, prácu i cirkevnú službu. Ostávam oddaný k tvojmu Slovu a preto naplno využívam zdedenú moc 

a energiu, ktorá vo mne mocne pracuje a doprevádza k činom, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Skutky 1:8 (študijná Biblia); Kolosenským 1:29  

1.ročný Biblický plán: Lukáš 18:15 – 43   &   1.Samuelova 11 – 13 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 13:1 – 14   &   Žalm 120 – 122  

  

  



21            Pastor Chris 

KEĎ JE VIERA NA MIZINE 

 ... Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? (Lukáš 18:8).  

 V tomto čase nie je až tak neobvyklé počuť kresťanov hovoriť o svojom doktorovi akoby išlo 

o Ducha Svätého. Počujeme ich rozprávať veci typu: „Bolelo ma brucho a tak som zašiel za doktorom 

a ten mi povedal čo mám robiť.“ Prijali odporúčanie od svojho lekára  akoby sa jednalo o Ducha Svätého.  

 Predstav si kresťana, ktorého trápi bolesť hlavy celé dva týždne. Očakával by si od neho počuť ako 

sa v mene Ježiš postaví proti tej bolesti a tá sa následne vytratí. Miesto toho, jeho svedectvo je o tom ako 

zavolal doktorovi a ten mu predpísal silný liek na zahnanie bolesti hlavy.  

  Otázka smerovaná k týmto ľuďom by mala znieť „Kde je tvoja viera? Aké miesto zastáva Božie 

Slovo v tvojom živote?“ Ľudia robia veci ako im povie doktor – a nie Slovo alebo Duch. Naozaj smutné! 

Kresťania, ktorí sa ocitli v takejto dileme majú jeden hlavný problém: ich viera je buď na mizine alebo 

zbankrotovala.  

 Učenie ohľadne viery nám hovorí nasledovné: ak pociťuješ vo svojom tele symptóny, máš ich 

v mene Ježiš vyhnať preč. Prikáž satanovi vypadnúť! Veľa ľudí je zotročených svojimi pocitmi, kedy aj to 

najmnenšie zabolenie ich donúti zájsť do lekárne. A čo tak božský život, ktorý máš v sebe? Ty si narodený 

z Boha a Jeho život, ktorý máš teraz v sebe, robí z teba odolného chorobe; nič ťa nezloží. Aleluja!    

  Možno si povieš „Ale ja som vyznával, modlil sa a skúšal všetko možné, no nič z toho 

nefungovalo. Už som viac nevedel čo spraviť.“ To sa stane práve vtedy keď je viera na dne. Ako si vedel, 

že nič z toho nepracuje?  Viera prestala fungovať v momente ako si mal takú myšlienku a vyslovil jej 

nefunkčnosť. Viera zakaždým pracuje. Použi ju na sformovanie svojho sveta a vytvorenie úžasnej reality 

akú chceš vo svojom živote zažiť.    

VYZNANIE 

 Nezáleží na situácii; moja viera poháňaná Slovom vždy funguje! Na premohnutie životných 

protivenstiev využívam nadprirodzenú Božiu silu. Tá vyjadruje moju vieru ako víťazstvo premáhajúce svet, jeho 

systémy a ekonomiku. Som plne presvedčený o mojom večnom víťazstve nad chorobou, chudobou, satanom 

i svetom. A tak sa radujem v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Príslovia 24:10; 1.Jánov 5:4 – 5; Marek 11:22 – 24 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 19:1 – 27   &   1.Samuelova 14 – 15  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 14:1 – 11   &   Žalm 123 – 124  

  

  



22            Pastor Chris 

NEZMAR SVOJU VIERU  

 Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené (Rímskym 4:14).  

 Môže byť viera dutá? Určite! Existujú ľudia, ktorí doviedli svoju vieru do prázdna a spravili Božie 

Slovo neúčinné. Napríklad v Markovi 7:13 Ježiš pokarhal Židov ako pre svoje tradície rušili Božie Slovo. 

„Tradícia“ na tomto mieste odkazuje na spôsob života, tvoju osobnú kultúru a veci akým veríš. Ak je táto 

kultúra v nesúhlase s Božím Slovom, ono tým pádom ostane nečinné a tvoja viera vysychá.  

 Niektorí ľudia vedia uplatniť svoju vieru celkom správne, avšak nezapracuje lebo ju stihli vyprázdniť 

cez svoje „tradície.“ To čo by mali urobiť je zmeniť svoje „myslenie“ adoptovaním si novej mysle podľa Božej 

múdrosti.  

Dôvera človeka v jeho vlastné činy dokáže takisto anulovať vieru. Domnienka ako tvoje zdravie, úspech 

a požehnanie prišli robením vecí tým správnym spôsobom neobstojí. Nie je dobré vkladať príliš veľkú dôveru 

do pravidelného (až náboženského) opakovania a rituálu za účelom obživy požehnania, pretože tvoja viera 

takto upadne. Rozpamätaj sa na slová apoštola Pavla: „spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme 

konali, ale podľa svojho milosrdenstva ...“ (Títov 3:5).  

Galatským 2:16 hovorí „vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista 

Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, 

pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“   Tvoja dôvera musí vždy spočívať v dokončenom 

diele Krista. Preto nažívaj podľa Jeho viery (Galatským 2:20). Aleluja!   

MODLITBA 

Moja viera je aktívna a vždy prevláda! Okolnosti sa naprávajú s vyznaním viery. S vierou   panujem, 

kraľujem a dominujem v mojom svete. Kráčam v plnosti požehnania Kristovho evanjelia a teším sa z večnej 

reality Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Efezským 2:8 – 9; 2.Korintským 4:13; Židom 11:1 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 19:28 – 48   &   1.Samuelova 16 – 17 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 14:12 – 23   &   Žalm 125 – 126  

  



23            Pastor Chris 

POUŽI SVOJU VIERU  

Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím ... (Židom 11:3).  

Niektorí ľudia sa domnievajú ako je pekné a pokorné zakaždým nariekať k Bohu pre pomoc. Myslia si, že Boh 

miluje „syndróm závislosti“ pritom to nie je tak. Hospodin chce aby si práve ty dokázal vyvolať zmenu v osobnom 

živote či okolnostiach a to slovom viery na jazyku. Pripomína to sutuáciu s Ježišom a Jeho učeníkmi počas plavby 

člnom. Učiteľ sa uchýlil do zadnej časti, kde neskôr upadol do spánku a Biblia zaznamenáva „ ... Tu zniesla sa na 

jazero veľká povíchrica, takže ich zalievalo a boli v nebezpečenstve“ (Lukáš 8:23).  

Učeníci sa v úplnom stave zúfalstva rozbehli smerom k Nemu hovoriac „Učiteľ, učiteľ zahynieme.“ Ježiš 

pohrozil zúrivej búrke a následne sa obrátil k učeníkom so slovami „Kde je vaša viera?“  (čítaj Lukáš 8:23 – 25). 

Snažil sa im komunikovať ako aj oni mohli urobiť niečo v danej situácii bez potreby ísť za Ním. V Matúšovi 17:20 

povedal „ ... Keby ste mali vieru ako horčičné zrno ... Nič vám nebude nemožné.“ 

So svojou vierou môžeš dosiahnuť a mať čokoľvek. Dokážeš nasmerovať kurz svojho života pre súlad s vôľou 

Boha a Jeho účelom pre teba. Nezáleží na tom čo sa udialo, alebo čo sa deje s tvojimi financiami, zamestnaním 

a majetkom prípadne niečím iným. Nenariekaj v zúfalstve o pomoc! Cez vyznanie viery dokážeš napraviť, zosúladiť 

a urobiť rekonštrukciu vecí v línii podľa dokonalej vôle Boha.  

Vlastnou vierou dokážeš sformovať svoj život, aby sa ten ocitol na chodníku slávy a dokonalosti. Biblia hovorí 

o našej viere ako o víťazstve čo premáha svet: „ ... a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1.Jánov 5:4). 

Neexistuje situácia, ktorú by tvoja viera nedokázala zvládnuť. Preto tá známa otázka od Ježiša smerom k učeníkom 

počas búrky na vode „Kde je vaša viera?“  

Ak si dnes konfrontovaný niečím, vedz že tvoja viera má navrh. Zmeň ten príbeh vlastným vyznaním viery. 

Rozprávaj a rozprávaj viac a zaiste zbadáš zmenu po akej túžiš, pretože Ježiš povedal „čo hovorí, stane sa mu“ (Marek 

11:23).  

VYZNANIE 

 Božím Slovom na mojom jazyku formujem taký druh života a prostredia po akom túžim. Naprávam môj život 

a svet za účelom synchronizácie podľa dokonalej vôle Boha. Všetko pracuje pre moje dobro. Nikdy neostanem v stave 

beznádeje, pretože moja viera je silná a prevláda. Sláva Bohu!  

Rozšírené štúdium: Matúš 17:14 – 20; Židom 11:6; Rímskym 10:6 – 8 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 20:1 – 19   &   1.Samuelova 18 – 19 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 15:1 – 9   &   Žalm 127 – 128 

24            Pastor Chris 

JEHO PLNÉ VYJADRENIE 

 Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? (1.Korintským 3:18).  

 Niektorí kresťania nechápu čo to znamená keď povieme – Boh žije v nás. Vytvoria si akýsi obraz 

Hospodina v telesnej forme ako zaberá miesto v ich vnútri. Nemaj tendenciu zobraziť si niečo fyzické; Boh je 

Duch. Keď si prijal do seba Krista, narodil si sa do Neho. Tvoj duch sa pretvoril na Jeho obraz. Pán zjednotil 

sám seba s tvojím duchom a teraz si už Jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ježiš povedal: „ja som v Otcovi a Otec je 

vo mne” (Ján 14:10).  

 Plnosť Božstva je zabývaná v Ježišovi. On predstavuje plný výraz Otca, Syna a Ducha Svätého! 

V Kristovi je zjednotená úplnosť Božstva a to isté nastalo aj pri našej spáse. 1.Korintským 6:17 hovorí ten kto 

je spojený s Pánom je jeden duch. 1.Jánov 4:17 uvádza „ ... aký je On, takí sme aj my v tomto svete.” Tak ako 

Ježiš je naplnený (presýtený) Bohom, to isté platí aj o tebe.  



 Biblia v Jánovi 1:16 hovorí „ ... Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť.” Prijali 

sme z plnosti všetkého čo je v Ježišovi Kristovi z Božstva. Predstav si ako môže vypadať tvoj život ak začneš 

každý deň nažívať s vedomím  „ja som plný(á) Boha”. Pochop ako si fyzické telo živého Boha! Presne to sme 

čítali v našom úvodnom verši.   

 2.Korintským 6:16 hovorí „ ... A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem 

v nich a prechádzať sa …” Keď sa pohneš,  je to Boh kto sa hýbe v tebe. Tvoje ruky sú Jeho rukami a tvoje 

prsty Jeho prstami, si ponorený do Neho a On je ponorený do teba. Hospodin vyjadruje cez teba sám seba – 

Jeho život, prirodzenosť a charakter. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Ako nové stvorenie v Kristovi som naplnený Božstvom! Každé vlákno môjho bytia, každá jedna kosť v 

mojom tele, každá bunka mojej krvi je nasýtená Bohom. Ja som dom Všemohúceho Boha v pohybe, prinášam 

Jeho milosť, slávu a spravodlivosť. Cez slávu Jeho božskej prítomnosti robím dopad v mojom svete, v 

Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:13; 2.Korintksým 6:16 (študijná Biblia); 1.Korintským 6:15 – 17   & 19 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 20:20 – 21:1 – 4   &   1.Samuel 20 – 24  

2.ročný Biblický plán: Rímskym 15:10 – 19   &   Žalm 129 – 120  
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FINANČNÁ DISCIPLÍNA 

 Lenivec, zober si lekciu od mravcov, pozoruj a nauč sa ich cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemajú kráľa čo 

im povie pracujte, napriek tomu ťažko drú celé leto, aby zhromaždili potravu na zimu (Príslovia 6:6 – 8 ang 

TLB).  

 Finančná disciplína je veľmi dôležitá a Duch Boží ťa dokáže v tejto oblasti trénovať. Niektorí ľudia si 

neuvedomujú, že by nemali míňať všetko čo dostanú. Jednoduchá múdrosť hovorí: miňaj menej ako to čo 

zarobíš alebo dostaneš; inak sa môže stať, že skončíš s dlhom. Odpoveď niektorých ľudí môže znieť „To čo 

zarobím mi ani len nevystačí; keď zaplatím desiatok, dám milodar a urobím ostatné veci aké potrebujem urobiť, 

nič mi neostane.“ Nie! Neuvažuj a nerozprávaj takýmto štýlom.  

 Po prvé pochop to, že si Abrahámov potomok a tak tvoja finančná prosperita nezávisí od toho ako veľa 

zarábaš ani od ekonomickej situácie vôkoľ teba. Ty si Boží dedič a spoludedič s Kristom napojený na večný 

prúd. Myšlienka kultivácie zvyklosti odkladať nie je o tom aby si držal peniaze niekde v banke z dôvodu úroku, 

ale skôr ide o disciplínu. Príslovia 21:20 (ang TLB) hovorí „Múdry človek odkladá pre budúcnosť, ale hlúpy 

minie všetko čo dostane.“  

 Môžeš si povedať „Aký zmysel má odkladať malú čiastku; veľa to nepomôže.“ Nepokaz to čo máš 

svojimi ústami. Nikdy neprehlás ako to čím disponuješ je buď málo prípadne nedostačujúce. Peniaze sú 

duchovné. Nejde o tú mincu či bankovku, ktorú máš vo vrecku, peňaženke alebo na účte. Peniaze majú uši 

a dokážu ťa počuť. Musíš sa naučiť požehnať svoje financie.   

 Problémom takisto nie je veľkosť tvojho príjmu, ale skôr veľkosť mysle –uvažovanie a to čo dokáže 

vyprodukovať tvoja viera. Zamysli sa nad tým koľko si dostal do rúk minulý rok a koľko z toho si 

reprodukoval? Ak tvoja odpoveď nie je uspokojivá, potom dozrel čas na zmenu. Pokiaľ vkladáš peniaze do 

vecí, kde neprichádza k reprodukovaniu vloženej čiastky, nastáva problém a potrebuješ prísť s niečím ako to 

zmeniť.  

 Božie Slovo vkladá do teba múdrosť ohľadne finančnej inteligencie a disciplíny. Preto viac študuj 

a medituj na Slove a vždy budeš múdro pojednávať pri spravovaní svojich financií.  

VYZNANIE 

 Hospodin mi dal bohatstvá i aktíva a s tým aj múdrosť násobiť ich! Som potomok Abraháma a preto svet 

je môj! Hromadím zlato ako sadajúci prach. Moja prosperita nemá konca. Kráčam v hojnosti, mám viac ako 

dosť pre seba i ostatných. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Lukáš 15:14; Príslovia 15:6; Príslovia 6:6 – 8 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 21:5 – 38   &   1.Samuelova 23 – 25 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 15:20 – 33   &   Žalm 131 – 132  
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PRIRODZENÁ DOKONALOSŤ A EXCELENTNOSŤ 

 Veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom 

(1.Petrov 1:23).  

 Keď hovoríme o dokonalosti, jednoducho myslíme tým excelovať, ísť ponad a za rámec 

očakávaného; byť výnimočný. Jedná sa však o relatívny koncept čo znamená, že dokonalosť ide zmerať na 

rôznych úrovniach tvojho života. Excelentnosť nám dáva predstavu o raste pre jej relatívnosť. Boh chce, aby si 

sa prebudil do tejto reality – kto skutočne si: prirodzene perfektná a excelentná osoba.  

 Pri štúdiu Písma si všimneš ako Hospodin vždy sprevádza naše mysle k nápadom a skutočnostiam ako z 

nás urobil dokonalé bytosti na Jeho podobu. Takúto prirodzenosť nám dal Hospodin. Keď sa raz naučíš 

a prebudíš do takejto reality, začneš kráčať v jej svetle. To je dôvod prečo ako veriaci sa neusilujeme 

pre dokonalosť; my ju vyžarujeme; nachádza sa v štruktúre našej samotnej existencie; jadre našej prirodzenosti. 

Aleluja!  

 Keď ľudia povedia ako sa snažia dosiahnuť excelentnosť, nikdy k tomu nedospejú, pretože sa snažia 

byť niekým čím už sú. Pes sa nikdy nesnaží  byť psom, ani mačka sa nesnaží byť mačkou. Ty máš dokonalého 

ducha a myseľ pretože si sa tak narodil. Z teba je perfektná a dokonalá bytosť dokonalého Boha. Preto nechaj 

svoju prirodzenosť, ktoru je Božia prirodzenosť, produkovať dielo spravodlivosti,  lebo dokonalosť kráča 

v spravodlivosti.  

VYZNANIE 

 Mám excelentného ducha a tak tvorím dokonalosť vo všetkom čo robím. Duch Svätý žije v Jeho plnosti 

vo mne a to spôsobuje, aby som kráčal v dokonalosti a spravodlivosti a vyjadroval zo seba slávu i nebeskú 

cnosť. Pôsobím s Božou múdrosťou a dokonalou mysľou, v Ježišovom mene. Amen.   

Rozšírené štúdium: Daniel 6:3; 1.Ján 4:17; 2.Peter 1:3 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 22:1 – 38   &   1.Samuelova 26 – 28 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 16:1 – 11   &   Žalm 133 – 134 
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VIERA PRE ZÍSKANIE DUŠÍ  

 že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami 

zvestovanie zmierenia (2.Korintským 5:19).  

 Nenájde sa lepší spôsob ako vyjadriť svoju lásku k Ježišovi Kristovi než je získavanie duší pre Neho; 

duše za ktoré On zomrel. Ježiš položil svoj život za všetkých ľudí. Vedel si však, že  ak by si bol len jediný kto 

potrebuje spásu, Ježiš by stále prišiel a zomrel za teba? On sa neobetoval len kvôli tomu, že nás bolo mnoho; 

urobil tak, lebo sme boli pre Boha hodnotní. Získavanie duší je preto všetkého hodné. Praktizuj to. Ide o tú 

najdôležitejšiu vec tu na zemi. Pri tejto aktivite musíš vyjadriť svoju vieru.  

 Môžeš povedať „v mene Ježiš robím dnes nárok na desať duší pre Ježiša Krista. Prídu mocou Ducha 

Svätého!“ Následne ako urobíš takéto prehlásenie viery, choď von a evanjelizuj. Viera neznamená len získať 

niečo pre seba. Nechaj svoju vieru pracovať pritom ako oslovuješ ľudí pre Krista; zažiješ mimoriadny rast tak 

vo svojom osobnom živote ako aj pri úrode duší.  

 Ježiš v Jánovi 5:19 povedal „Konám čo vidím robiť môjho Otca.“ Kopíruj Majstra. On bol ten najväčší 

majster ked ide o získavanie duší. Keď vyhrávaš duše, vykonávaš pritom Ježišovu vášeň a sláva Jeho 

Kráľovstva sa nadprirodzeným spôsobom prejaví v tvojom živote. Takýmto spôsobom zažiariš v Kráľovstve. 

Spomeň si čo povedal Ježiš o Jánovi Krstiteľovi „On bol sviecou, ktorá horela a svietila ...“ (Ján 5:35). Aké 

nádherné svedectvo!    

 Potrebuješ byť horiacou a zapálenou sviecou a k tomu neexistuje iný spôsob ako je získavanie duší, 

robiť dopad na životy ľudí s evanjeliom: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých 

privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“  (Daniel 12:3). Práve to potrebuješ, taký je tvoj 

život, tvoje volanie i zodpovednosť. 2.Korintským 5:19 uvádza „že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so 

sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“  

VYZNANIE 

 Prijal som svetlo nádherného Kristovho evanjelia a ním rozptylujem temnotu v srdciach neobrátených. 

Robím dopad na nich s posolstvom večného života a zároveň ich budujem na spravodlivosť. Cez mňa sa šíri na 

každé miesto poznanie Krista. Plesaním vo viere na každom mieste šírim znamenitú vôňu Božej slávy, 

v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 4:34; Príslovia 11:30; Marek 16:15 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 22:39 – 65   &   1.Samuelova 29 – 31 

2.ročný Biblický plán: Rímskym 16:12 – 27   &   Žalm 135 – 136  
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MÁŠ VIERU PANOVAŤ VO SVOJOM SVETE 

 Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac 

ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery (Rímskym 12:3).  

 Ježiš v Matúšovi 17:20 povedal „ ... Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a 

povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné.” Niektorí ľudia si 

prečítajú tento verš a zhŕnú „To je môj problém; naozaj nemám vieru.“ To však nie je pravda. Boh udelil 

každému jednému z nás (istú) mieru viery. My všetci máme vieru, prišla s evanjeliom a pri znovuzrodení 

bola vložená do tvojho ducha.  

 Avšak rozdiel medzi tebou a mňou spočíva v tom čo sme urobili so svojou vierou, odkedy Boh dal 

každému jednému z nás rovnakú mieru viery. Ak to vypadá, že ja som pokročil oproti tebe, alebo 

zaznamenal väčšie úspechy, je tomu preto lebo som dobre rástol v mojej viere a precvičoval ju. Keď so 

svojou vierou spravíš viac, veľa aj dosiahneš a budeš velebiť Otca. Je to celé o tvojom praktizovaní Slova. 

O tom je viera: odpoveď ľudského ducha na Božie Slovo.  

 Keď čelíš výzvam, odpovedaj Slovom; to znamená použiť svoju vieru. A viera, ako hovorí Biblia, 

zostane (1.Korintským 13:13);  kedykoľvek ju použiješ ona vždy zvíťazí a prevládne. Viera je to víťazstvo 

čo premáha svet (1.Jánov 5:4). Keď to raz pochopíš, nebudeš mať strach ani iné starosti. Svojou vierou 

môžeš zničiť chorobu alebo infekciu! Dokážeš paralyzovať  a neutralizovať dielo satana. Môžeš zničiť ten 

nádor, cukrovku a napraviť svoj krvný obraz. Dokážeš upraviť okolnosti a zmeniť kurz podľa smeru Božej 

vôle i účelu pre tvoj život. Amen.   

VYZNANIE 

 Vo svojom duchu mám vieru. V každom čase a počas všetkých období, bez ohľadu na okolnosti či 

protikladné situácie, ja víťazím, pretože všetko čo sa narodilo z Boha víťazí nad svetom a moja viera je to 

víťazstvo čo premáha svet. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:4; 2.Korintským 5:7; Rímskym 10:17  

1.ročný Biblický plán: Lukáš 22:66 – 23:1 – 25   &   2.Samuelova 1 – 3  

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 1:1 – 9   &   Žalm 137 – 138  
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UROBIŤ DOPAD S EVANJELIOM V ŽIVOTOCH ĽUDÍ 

 Tu je iný spôsob ako to podať: nachádzaš sa tu, aby si bol svetlom, vynášal Božie farby do sveta. 

Boh nie je tajomsto čo držíme v tichosti. Ideme s tým na verejnosť, bude to tak viditeľné a zrejmé ako mesto 

na kopci (Matúš 5:14 ang MSG).   

 V knihe Skutkov čítame ako Boh, cez ruky Pavla, vykonal mnoho neobyčajných zázrakov. Keď 

chorí ľudia a tí utláčaní od démonov prišli do kontaktu s vreckovkami a zásterami vzatými z tela Pavla, 

nastalo v ich živote uzdravenie a oslobodenie od utláčania. 

 Niečo zaujmavé si treba všimnúť a teda, tie vreckovky ani utierky nespravili nič (nepodali žiaden 

výkon); nemali svoju inteligenciu ani vlasnú myseľ. Napriek tomu ostali pod vplyvom Ducha, výsledkom 

čoho sa premenili na kanál Božej sily. Hoci Božia moc spočívala na nich, pokiaľ neboli prenesené od 

Pavla  na miesto potreby – (rozumej k chorým a utláčaným ľuďom) samé od seba nedokázali nič.  

 Niečo podobné  platí aj s nami, ktorí sme znovuzrodení a naplnení Duchom. Pokiaľ nenasmeruješ 

silu na miesto kde nastane potreba, nepríde na manifestáciu sily prebývajúcej v tebe. Do času kedy kresťan 

nepostretne životnú potrebu iného človeka, ten kresťan ostať „bez života“ tak ako tomu bolo v prípade 

vreckoviek a záster z tela Pavla. Preto sa musíš zaujímať o Božiu prácu, čo znamená získavať duše.  

 Tam vonku vo svete stretneš ranených ľudí a to znamená lokalizovanie rozličných druhov potrieb. 

Do chvíle kedy neopustíš svoju komfortnú zónu a neurobíš kontakt s tými čo trpia (fyzicky i duševne) asi 

nebudeš schopný urobiť dopad s silou čo spočíva v sebe. Narodil si sa ako agent zmeny; robíš pozitívny 

dopad a predstavuješ odpoveď k náreku ranených na tomto svete. Preto naštartuj slávu čo máš v sebe; 

manifestuj cnosť a dokonalosť Krista, lebo oboje sa nachádzajú v tvojom duchu.   

 Bola by určite veľká škoda mať Ducha Svätého a žiť pritom obyčajným životom. Ak by si bol len 

jeden, naplnený s Duchom Svätým, v tvojom meste, či krajine aj tak by došlo k úžasnému vplyvu 

s evanjeliom. Rozhodni sa spravovať svoj svet; urob dopad na životy ľudí s evanjeliom, lebo taká je túžba 

Ducha i Jeho vôľa pre tvoj život.  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za tvoju nezvyčajnú milosť a slávu v mojom živote. Som vďačný za špeciálne 

privilégium byť požehnaním pre môj svet, a cez evanjelium tak prinášať svetlo a zmysel do života mnohých. 

Moja svieca žiari na každom mieste, rozptyluje zlo, hriešnosť a uvádza ľudí do úžasnej slobody synov 

Božích, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Izaiáš 60:1 – 2; 1.Korintským 9:16 – 17; Skutky 1:8 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 23:26 – 49   &   2.Samuelova 4 – 6  

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 1:10 – 21   &   Žalm 139 – 140 
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SMELO PREHLÁS SVOJU VIERU 

 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom (Efezským 5:18).  

 Prečo Peter, učeník Ježiša Krista zaprel Učiteľa tri krát? Bolo to zo strachu. Obával sa zatknutia 

a zabitia ak by otvorene potvrdil, že pozná Ježiša. Hádaj kto ho konfrontoval? Neboli to vojaci, len jedna 

slúžka. Napriek tomu Peter, zo strachu, zaprel Majstra.  

 Dnes sa deje stále to isté. Mnohí žijú pod tieňom toho čo iní ľudia, ktorých väčšinou ani nepoznajú, 

povedia o nich prípadne im urobia ak sa otvorene identifikujú s Ježišom. Nie však vtedy keď si plný Ducha 

Svätého! Netráp sa ak ostaneš vylúčený, kritizovaný či zosmiešnený kvôli Ježišovi Kristovi. Vlastne ide o 

požehnanie – a to dosť veľké – byť ponížený kvôli Nemu.  

 Hospodin ti daroval svojho Ducha, aby v tebe žil a povzbudil ťa nebáť sa a nebyť zastrašený keď 

otvorene prehlásiš Ježiša Krista a potvrdíš svoju vieru pri každej príležitosti. Potom ako ten istý Peter, 

ktorý bol spočiatku plný strachu, prijal Ducha Svätého, jeho život sa kompletne otočil. Stal sa nebojácnym! 

Za prítomnosti veľkého a zastrašujúceho davu na deň Turíc, Peter, s tak veľkou odvahou a mocou, hlásal 

evanjelium výsledkom čoho bola mácná úroda duší do Kráľovstva. Aleluja!  

 Je to česť poznať Ježiša a slúžiť Mu. Buď odvážny ohľadne svojej asociácie a jednoty s Ním. 

Netráp sa nad tým čo povedia, alebo urobia ostatní pre tvoju lásku k Ježišovi. Slúž Mu s celým svojím 

srdcom a nažívaj pre Neho v pravde.   

MODLITBA 

 Drahý Otče, som poctený a plný radosti byť identifikovaný s Ježišom. Ja mám tú najviac dôstojnú 

identitu a viem o tom! Zakaždým som smelý a presvedčený, vždy pripravený s maximom entuziazmu 

prehlásiť posolstvo tvojej spásonosnej sily, napĺňajúc tak moju službu s evanjeliom, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: Skutky 18:9 – 11 (študijná Biblia); 2.Timoteovi 1:7; Lukáš 12:8 – 9 

1.ročný Biblický plán: Lukáš 23:50 – 24:1 – 12   &   2.Samuelova 7 – 8  

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 1:22 – 31   &   Žalm 141 – 142   


