
1            Pastor Chris 

KÁŽ SMELO 

 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami ... (Skutky 1:8).  

 Ježiš Kristus je cesta, pravda a život a nik neprichádza k Otcovi iba cez Neho. Buď presvedčený 

a pohnutý touto pravdou a smelo ju káž. Neboj sa prenasledovania za kázanie Jeho mena.  

 2.Timoteovi 3:12 (ang NIV) hovorí „Vlastne každý kto chce zbožne žiť v Ježišovi Kristovi bude 

prenasledovaný“ Prví apoštoli boli zbití a vyhrážali sa im, aby už nikdy viac nehlásali meno Ježiš. 

Miesto toho, aby podľahli vierolomným náboženským a vládnym autoritám, oni kázali Krista ešte 

viac posmelení a tak naplnili celý Jeruzalem s ich doktrínami (Skutky 5:28).  

 Dnes vo svete jestvujú duchovia antikrista, ktorí pracujúcu proti  kázaniu evanjelia. Pretože sme 

ich už premohli, nepredstavujú žiaden faktor. 1.Jánov 4:4 hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste 

nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“  

 Napodobni Pavlove rozhodnutie; nič nemohlo odradiť jeho lásku pre Krista a vášeň pre 

evanjelium. V Skutkoch 20:22 – 24 ang AMPC riekol „A teraz vidíte, idem do Jeruzalema, viazaný 

Duchom Svätým s obligáciou a donútený (z vlastného presvedčenia) duchom, nevediac čo ma tam 

postihne – ibaže Duch Svätý mi to jasne a dôrazne potvrdí z mesta do mesta ma čaká väznenie 

a utrpenie. Žiadne z týchto vecí nepohnú mnou; ani nevyvyšujem svoj život za príliš drahý, len nech 

môžem s radosťou dokončiť moje smerovanie a službu akú som získal (bola mi zverená) Pánom 

Ježišom, verne svedčiť o dobrej správe (evanjelia) Božej milosti (Jeho nezaslúženej priazni, 

duchovných požehnaní a milosrdenstve)“  

Maj rovnaké presvedčenie! Toto úžasné evanjelium, ktoré bolo zverené do tvojej dôvery 

je hodné všetkého. Káž ho smelo na každom mieste.  

MODLITBA 

 Vzácny Otec, som vďačný za tvoje Slovo v mojom srdci je ako žeravý oheň zovretý v mojich 

kostiach. Pred mojim svetom naplním moje volanie ako nositeľ božskej pravdy. Postavím sa pevne 

vo viere a neochvejne za šírenie tvojej spravodlivosti vo svete, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Príslovia 31:8 – 9; Matúš 10:32 – 35 

1.ročný Biblický plán: Efezským 6:10 – 24   &   Izaiáš 31 – 32  

2.ročný Biblický plán: Títov 1:1 – 16   &   Jeremiáš 49  

 

  



 

2            Pastor Chris 

TVOJA ODPOVEĎ AKTIVUJE MOC 

 ... Veď On sám povedal ... takže smelo môžeme vyznávať … (Židom 13:5 – 6).  

 V kresťanstve veríme a hovoríme: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: 

Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“ (2.Korintským 4:13). Ty predsa 

neprijmeš Slovo, len aby si potom ostal ticho. Ak neodpovedáš, Slovo pre teba nič dobré nespraví.  

 Odpovedať na Božie Slovo znamená viac ako len „recitovať“ čo Boh povedal; ty musíš povedať 

niečo súladné s tým čo Boh vyriekol. Napríklad Hospodin povedal, ako Jeho božská moc tebe udelila 

všetky veci týkajúce sa života a zbožnosti. Tvoja odpovedať by mala vyzerať asi nasledovne „Odkedy 

všetky veci sú moje, v mojom živote niet nedostatku ani potreby! Všade a vo všetkých veciach 

prosperujem na Božiu slávu!! 

 Osobné vyznanie Slova predstavuje tvoju reakciu smerom k Slovu; práve to zmení tvoj život 

a okolnosti. Zakaždým keď Hospodin hovorí, čokoľvek On povie je nabité a naplnené mocou. Jeho 

slová nie sú nikdy prázdne.  

 Čo ti Boh povedal? Čo si objavil v Slove s ohľadom na seba? Reaguj na Slovo dokonca i teraz, 

rozprávaj slová konzistentné s Božím ustanovením, plánom a účelom v Kristovi. Potvrď ako robíš 

posun a na každom mieste prejavuješ Kristovu slávu. Ako potomok Abraháma prehlás, že sa dobré 

veci dejú pre teba, cez teba a vôkol teba. Aktivuj moc Slova vo svojom živote.  

VYZNANIE 

 Moje slová sú nasiaknuté s božskou energiou, vytvárajú nové a úžasné skutočnosti, premieňajú 

okolnosti a menia situácie na podriadenie sa Božiemu ustanoveniu, plánom i účelu v Kristovi. 

Ďakujem Pane za realitu tvojho zakaždým spoľahlivého Slova v mojom živote, v Ježišovom mene. 

Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 10:9 – 10; Filemon 1:6  

1.ročný Biblický plán: Filipským 1:1 – 30   &   Izaiáš 33 – 34  

2.ročný Biblický plán: Títov 2:1 – 15   &   Jeremiáš 50 

  



3            Pastor Chris 

HODNÝ TOHO NAJLEPŠIEHO Z NEBA 

 Veď viete ...  boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou 

krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista (1.Petrov 1:18 – 19).  

 Tvoja hodnota u Boha je zjavená v cene akú zaplatil za tvoju spásu a ňou je vzácna krv Ježiša 

Krista. Ukazuje to ako skutočne neoceniteľný si  pred Bohom. 

 Nikdy sa nedaj oklamať hlasmi, ktoré ti hovoria že nie si špeciálny, prípadne ľuďmi 

zaobchádzajúcimi s tebou akoby si nič nebol. Fakt, že si hoden krvi Ježiša Krista hovorí za veľa. 

Definuje to tvoju pravú hodnotu. Takéto uvedomenie by malo inšpirovať obrovskú smelosť 

a sebadôveru v tvojom duchu. Nič z tohto sveta nemôže byť príliš dobré pre teba. Ty si hoden toho 

najlepšieho z neba.  

  Rozjímaj o tejto pravde! Uvažuj, hovor a ži ako Boží poklad neoceniteľnej hodnoty. Biblia 

uvádza ako Pán radostne so spevom  plesá nad tebou (Sofoniáš 3:17). To preto, lebo ty si Jeho sláva 

a Jeho spravodlivosť. Viď sám seba týmto spôsobom ako ťa On vidí a tvoja viera bude viac účinná. 

Aleluja!   

VYZNANIE 

 Bol som stvorený pre Jeho potešenie a preto je môj život na Božiu slávu. Jeho milosť, krása 

a dokonalosť sú prejavené vo mne a cez mňa. Dnes manifestujem slávu a múdrosť Krista, v Ježišovom 

mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Jakub 1:18; Izaiáš 43:7; 1.Petrov 2:9 

1.ročný Biblický plán: Filipským 2:1 – 18   &   Izaiáš 35 – 37 

2.ročný Biblický plán: Títov 3:1 – 15   &   Jeremiáš 51  

  



4            Pastor Chris 

VEĽKÉ VOLANIE 

 A to všetko je z Boha, ktorý  .... zveril nám službu zmierenia (2.Korintským 5:18).  

 2.Petrov 3:9 nám hovorí ako Boh nechce aby ktokoľvek zahynul, ale všetci pristúpili k pokániu. 

Hospodin dokázal svoju oddanosť tým, keď vyslal Ježiša zomrieť za spásu všetkých ľudí (Ján 3:16). 

Aj napriek záväzku Boha zachrániť stratených, Jeho vôľa je urobiť tak cez nás – Jeho svätých a preto 

nám zveril „službu zmierenia.“  

 V Markovi 16:15 Ježiš povedal „ ... Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému 

stvoreniu.“ Máme tú najväčšiu česť na zemi: príležitosť kázať evanjelium. Boh nám dal zriedkavé 

privilégium byť Jeho partnermi v premene sveta: my sme Jeho partneri pri premene životov.  

 Uvažuj  nad skutočnosťou, že nie anjelov Boh poveril s úlohou získavať duše, ale zveril to práve 

tebe a mne. Úžasné evanjelium požehnaného Boha bolo zverené do našej dôvery (1.Timoteovi 1:11); 

ostaň mu verný. Buď stále „na nohách“ pre evanjelium; nezastav sa pokiaľ poznanie Božej slávy 

nepokryje zem tak ako voda pokrýva moria.  

 Aké obdivuhodné požehnanie, privilégium a česť vedieť čo všetko Pán vykonal a teraz posiela 

nás  ohlasovať toto posolstvo naprieč svetom! Aby si bol istý, že v tom aj uspeješ udelil ti Ducha 

Svätého, ktorý je s tebou a v tebe. Duch Svätý ťa robí schopným, kompetentným a účinným 

služobníkom evanjelia (2.Korintským 3:6). On ti udeľuje schopnosť byť smelým svedkom 

vzkrieseného Krista a naplniť tak svoje volanie.  

VYZNANIE 

 Dostať evanjelium do končín zeme je moja vášeň a veľké volanie v Ježišovi Kristovi. Som 

poctený, privilegovaný a požehnaný byť poverený s úžasným evanjelium Kristovej spásy a dnes viac 

než kedykoľvek ho kážem s mocou, prinášam spásu k mnohým, ktorí počujú a uveria. Nech je 

požehnaný Hospodin!  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 6:1; 1.Korintským 1:9 (študijná Biblia); 2.Korintským 3:5 – 6 

1.ročný Biblický plán: Filipským 2:19 – 3:1 – 11   &   Izaiáš 38 – 39  

2.ročný Biblický plán: Filemon 1:1 – 9   &   Jeremiáš 52  

  



5            Pastor Chris 

POZNAŤ JEHO HLAS NIE JE TAJOMSTVO 

 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma (Ján 10:27).  

 Pán Ježiš povedal „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma“ (Ján 10:27). 

Mnohí uvažujú nad tým či je vôbec možné vo svete, kde sa nachádza tak veľa hlasov, počuť hovoriť 

Boha. Majstrove slová v Jánovi 10:2 – 5 to objasňujú. On povedal „Kto však dvermi vchádza, je 

pastier oviec. Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a vyvádza 

ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho 

hlas; cudzieho však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích (ľudí).“  

 Kľúčom je poznanie Božieho Slova. Čím viac študuješ Slovo o to viac rozoznáš a spoznáš hlas 

Boha, odkedy Boh a Jeho Slovo sú jedno. Hospodin rozpráva cez Jeho (vlastné) Slovo. Všetko čo 

povie: každé smerovanie a vedenie aké od Neho prijmeš, vždy súvisí s Jeho Slovom. Rozjímaním na 

Slove sa Jeho hlas stáva zreteľnejší pre teba, hoc aj v samotnom centre všetkého ruchu a rozptýlenia.   

 Ak bolo doteraz ťažké pre teba rozoznať Boží hlas, riešenie je jednoduché: venovať viac času 

štúdium Slova! Kolosenským 3:16 hovorí „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato ...“ Príslovie 

4:20 – 21 uvádza „Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Nespúšťaj ich z očí, 

zachovaj ich v hĺbke srdca.“ Ak dokážeš vo svojom srdci zachovať Slovo, potom budeš z neho počuť 

(vychádzať) Slovo.  

 Okrem toho sa často modli v duchu; modli sa v jazykoch. To pomôže dostať tvojho duch do 

pozície kde vieš rozlíšiť Boží hlas, víziu a našepkávanie.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, tvoje Slovo je sviecou pre moje nohy a svetlom na mojom chodníku. Môj duch je v 

stave prijať nadprirodzené myšlienky, vízie a šepkanie. Ostávam citlivý pre poznanie a kráčanie 

v tvojej perfektnej vôli pre môj život, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Samuel 3:9 – 10; Izaiáš 30:21 

1.ročný Biblický plán: Filipským 3:12 – 4:1 – 3   &   Izaiáš 40 – 41 

2.ročný Biblický plán: Filemon 1:10 – 25   &   Žalospevy 1  

  



6            Pastor Chris 

MÁŠ VŠETKO ČO POTREBUJEŠ 

 Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som 

ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena (1.Mojžišova 15:1).  

 Záverečná časť nášho úvodného verša, kde Boh rozpráva k Abrámovi, pripomína čosi čo neskôr 

povedal Áronovi v 4.Mojžišovej 18:20 „ ... Ja som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov.“ 

Z Písma chápeme ako Pán rozvrhol dedičstvo rôznym kmeňom Izraela okrem Levítov, ktorým 

povedal „Ja som vaša dedičstvo.“  

 Aký bohatý môžeš byť ak Pán je tvoje dedičstvo? Aký úžasný by bol tvoj život? Žalm 24:1 

uvádza „HOSPODINOVA je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.“ Odkedy je to 

pravda, potom zem aj so všetkým v nej patrí tebe, pretože ty si Jeho dedič. Pavol tomu porozumel 

a riekol „ ... všetko je vaše“ (1.Korintským 3:21).  

 Teraz už lepšie chápeš prečo by si nemal míňať svoje modlitby na pýtanie sa Boha na veci pre 

seba. Čo sa chceš opýtať toho, ktorý ti už všetko dal, vrátane seba samého? Ty máš Krista a Kristus 

predstavuje všetko. Táto pravda by mala navždy zmeniť tvoju mentalitu i život. 

 Požaduješ posilnenie? Biblia hovorí On je tvoja posila! Preto svedč ako žalmista „ ... Hospodin 

je pevnosťou môjho života ...“ (Žalm 27:1).  Myslíš si, že je to múdrosť čo potrebuješ? Biblia hovorí 

Kristus je tvoja múdrosť (1.Korintským 1:30).  

 Všetko potrebné pre život a zbožnosť ti bolo udelené; bol si vpustený do života slávy, 

prvotriednosti a superhojnnosti. Nedivme sa keď žalmista zvolal „Na utešených miestach pripadla mi 

výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel. (Žalm 16:6). Všetko je tvoje!  

 VYZNANIE 

 Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ma požehnal so všetkými duchovnými 

požehnaniami na nebeských miestach v Kristovi. Udelené mi bolo všetko čo požadujem pre život 

a zbožnosť. Môj svet požehnávam s neprebádanými bohatstvami Krista a Jeho evanjelium ktoré 

nesiem, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Žalm 23:1; Efezským 1:2 – 3; 2.Petrov 1:3 – 4 

1.ročný Biblický plán: Filipským 4:4 – 23   &   Izaiáš 42 – 43 

2.ročný Biblický plán: Židom 1:1 – 14   &   Žalospevy 2  

  



7            Pastor Chris 

ZACHOVAJ SI VÁŠEŇ PRE EVANJELIUM 

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

 Každý deň predstavuje pre tebe ako kresťana mnoho príležitostí ako udržať svoju vieru a  vyznať  

kto je Ježiš a čo pre teba On znamená. Nič by nemalo vziať tvoje zameranie od Majstra; On je všetko 

na čom skutočne záleží. Prehlás svoju lásku k Nemu ako aj vášeň pre evanjelium.  

 Niektorí dovolia hnevu či horkosti zahasiť ich zanietenie a efektívnosť pri slúžení k iným. 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.“ Neprestaň získavať duše a nebuď chladný 

vo veciach Boha len preto, že ťa niekto urazil.  

 Privilégium bohoslužby aké máme v Božom dome je sväté (nedotknuteľné); neber to na ľahkú 

váhu. Bol si obdarený schopnosťou a milosťou uvádzať ľudí do Krista, odhaľovať im tajomstvá 

Kráľovstva; drž sa toho. Na konci čaká na teba koruna slávy.  

  Biblia sa zmieňuje ako tí čo mnohých obracajú na spravodlivosť budú naveky žiariť ako hviezdy 

(Daniel 12:3). Pokračuj v žiarení pritom ako privádzaš mnohých do Krista. Nech sa toto stane tvoja 

životná práca a priorita.  

VYZNANIE 

 Pán je moja posila a môj štít; moje srdce dôveruje v Neho, dostáva sa mi pomoc a som 

nabudený. Ostávam inšpirovaný zdieľať Slovo, privádzať ľudí do Krista a mnoho ďalších k spáse. 

Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:12; Rímskym 1:16 – 17; Rímskym 12:11 

1.ročný Biblický plán: Kolosenským 1:1 – 23   &   Izaiáš 44 – 45 

2.ročný Biblický plán: Židom 2:1 – 9   &   Žalospevy 3  

  



8            Pastor Chris 

SME „ĽUDIA JEHO TYPU“ 

 Ktože je tento, že ho i vietor i more poslúchajú?! (Marek 4:41).  

 Keď Pán Ježiš kráčal po zemi bol údivom; majster nad okolnosťami. V jeden deň učeníci ostali 

z Neho v úplnom úžase ako sme videli v úvodnom verši. Ich otázka vzišla následne potom ako Ježiš 

utíšil besniacu búrku. 

 Pri inej udalosti sa učeníci plavili ďalej od brehu, keď zrazu uvideli postavu kráčajúcu na vode  

smerom k nim; bol to Ježiš. Opäť ostali udivení „Čo je to za človeka, keď dokáže vzdorovať aj 

prírode?“ Zamysli sa o Jeho vystúpení do neba! Jednoducho sa odlepil od zeme a začal stúpať hore do 

vzduchu, prešiel cez oblaky a vystúpil do neba.  

 Oplatí sa vedieť kto je skutočne Ježiš. Pokiaľ Ho nepoznáš, nemôžeš mať pravú vieru v Neho 

a tým pádom nedokážeš poznať ani sám seba. Tu je čosi úplne neobyčajné: ktokoľvek uverí v Ježiša 

príjme rovnaký život ako má On. Ján 1:12 – 13 ang KJV uvádza „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať 

sa synmi Božími ... ktorí boli narodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha.“  

 Dobre si všímaj práve tú neskoršiu časť, kde hovorí ako si narodený z Boha, čo znamená byť 

narodený z rovnakého Slova, ktoré sa stalo (telom) Ježišom. 1.Petrov 1:23 hovorí „veď ste živým a 

večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.“ Jakub 1:18 

uvádza „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy ...“  

 My sme rovnakí ľudia ako Ježiš, pretože sme potomkami Slova. Niet divu keď Ján povedal „... 

aký je On, takí sme aj my v tomto svete“ (1.Jánov 4:17). Celé božstvo prebývalo v Ježišovi; On bol 

Boh nažive – kráčajúci a rozprávajúci v tele človeka. Takáto istá plnosť božstva prebýva dnes v tebe. 

Podobne ako On, aj ty si živý dom živého Boha  v pohybe. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Som chrámom živého Boha, Jeho mobilná ústredňa na zemi dnes. V Ňom žijem, hýbem sa a mám 

svoje bytie. Ten väčší žije vo mne; som naplnený s Jeho plnosťou a na každom mieste vydávam 

pravdivosť Kráľovstva. Amen.  

Rozšírené štúdium: Skutky 17:28; 2.Korintským 6:16  

1.ročný Biblický plán: Kolosenským 1:24 2:1 – 5   &   Izaiáš 46 – 47  

2.ročný Biblický plán: Židom 2:10 – 18   &   Žalospevy 4 – 5  

  



9            Pastor Chris 

TVOJ BOŽSKÝ  PÔVOD 

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

 Život Ježiša na zemi bol nekonečný prúd nadprirodzeného požehnania, víťazstiev a prejavenia  

božského života. On si bol dobre uvedomelý o Jeho božstve a jednote s Otcom a jednoznačne o tom aj 

hovoril.  V Jánovi 8:42 povedal „ ... veď ja som z Boha vyšiel a prichádzam (z Boha). Lebo neprišiel 

som sám od seba, ale On ma poslal.“   

 Kristovým účelom na zemi bolo priniesť teba do spoločenstva s Otcom. Biblia hovorí naše 

spoločenstvo (jednota) je s Otcom a Synom, Ježišom Kristom (1.Jánov 1:3). Ty si Boží dedič 

a spoludedič so vzkrieseným Kristom (Rímskym 8:17). Preto všetko čo On vlastní patrí aj tebe. Smelo 

môžeš vyznať „Všetko, čo má Otec, je moje ...“ Božie Kráľovstvo je tvoje.  

 Biblia sa zmieňuje Kristus v tebe, nádej slávy (Kolosenským 1:27). Odkedy Ho máš, patrí ti 

všetko čo On vlastní. Nech je požehnaný Hospodin! Niet divu keď Pavol povedal „A tak nech sa nikto 

nechváli ľuďmi...“ (1.Korintským 3:21). nebuď hrdý v žiadnych ľudských spojeniach. Miesto toho, 

rozoznaj a oslavuj svoj božský pôvod a všetko čo tvoja jednota s Kristom odkazuje.  

VYZNANIE 

 Som Boží dedič a spoludedič s Kristom. Oslavujem svoj božský pôvod a nadprirodzené 

požehnanie mojej jednoty s Pánom. Na mojej ceste sú anjeli, muži, ženy a zdroje, aby mi pomohli 

naplniť môj účel pre existenciu a žiť ohromný život víťazstva. Dnes kráčam v realite môjho dedičstva 

v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:17; Kolosenským 1:12 

1.ročný Biblický plán: Kolosenským 2:6 – 23   &   Izaiáš 48 – 49  

2.ročný Biblický plán: Židom 3:1 – 11   &   Ezechiel 1 – 2 
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POVEDZ A VYTVOR PO ČOM TÚŽIŠ 

 Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby - čo je viditeľné - nepovstalo z viditeľného 

(Židom 11:3).  

 Práve prečítaný verš z úvodu odhaľuje tvoju neobmedzenú moc a slávu v Ježišovi Kristovi: čo 

dokážeš urobiť s Božím Slovom (rémou) na tvojom jazyku. Rozpomeň sa na knihu Genezis, kde 

Biblia hovorí ako zem bola chaotická masa. Potom ako Duch Svätý nad ňou inkuboval (vznášal sa), 

Hospodin vydal Slovo a všetko čo vyslovil aj prišlo do existencie. Hospodin nám dal rovnakú 

schopnosť; teda schopnosť vysloviť do existencie čokoľvek chceme.  

 Dôležitý kľúč k tomu je rozjímanie. Tak ako sa Duch Svätý vznášal (chvel) nad chaotickou 

masou zeme, aj ty si nájdi čas pre meditáciu nad Božím Slovom. Počas rozjímania povstanú v tebe 

inšpirované slová, ktoré spôsobia zmeny po akých túžiš.  

 Ozeáš 14:3 hovorí „Vezmite so sebou slová ...“ Čo chceš vo svojom živote? Biblia hovorí, bez 

Slova nepovstalo nič čo povstalo! Takže čo chceš „stvoriť“? Nenariekaj ohľadom tej situácie; 

nešomri kvôli bolesti! Otázka znie čo chceš vidieť? Čo chceš vytvoriť z tej neistej situácie? Biblia 

hovorí ako Boh prikázal svetlu žiariť (von) z tmy. Nesústreď sa na problém; zameraj sa na to čo chceš 

a vyslov to  – daj tomu hlas.  

 Nehovor „mám rakovinu“ alebo „mám cukrovku“ nie je to o tom čo „máš“ je to o tom čo chceš v 

mieste tej rakoviny či cukrovky. Pamätaj si to čo mal Boh na počiatku bola úplná tma, následne však 

prehovoril svetlo do existencie. Ty si stvorený na Jeho obraz a Jeho podobu. Vo svojom duchu 

nesieš Stvoriteľovu schopnosť a máš Jeho Slovo na vlastnom jazyku. Rozprávaj a vytvor to čo chceš. 

Aleluja!   

VYZNANIE 

 Mojimi slovami využívam výhodu kreatívnej Božej moci na sformovanie úžasného života 

v prostredí, kde pôsobí dokonalá Božia vôľa pre mňa. Pritom ako vydávam zo seba slová požehnania 

týkajúc sa môjho života, zdravia, financií, blízkych či cirkevnej služby, Duch Svätý inkubuje nad nimi 

a tie sa stávajú reálne. Dnes kráčam v požehnaní a zakaždým narastajúcej sláve, v Ježišovom mene. 

Amen.   

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Marek 11:23 

1.ročný Biblický plán:  Kolosenským 3:1 – 4:1   &   Izaiáš 50 – 51 

2.ročný Biblický plán: Židom 3:12 – 19   &   Ezechiel 3  
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NAŠA JEDNOTA S OTCOM 

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

 Ako znovuzrodený a naplnený Duchom Svätým si jeden s Pánom. On prišiel prebývať k tebe 

a zmiešať sa s tvojim duchom. Už od stvorenia sveta zamýšľal o neodlúčiteľnej jednote s tebou.  

 Otec s Ježišom sú jeden; On bol tak veľmi s Ježišom, že keď sa Filip opýtal Ježiša v Jánovi 14 

„Ukáž nám Otca a budeme spokojní“ Jeho odpoveď k Filipovi znela „Taký dlhý čas som s vami, a 

nepoznal si ma, Filip?“ Potom dodal „Kto mňa videl, videl Otca. Ja som v Otcovi a Otec je vo mne.“  

 Chcel od nás pochopiť túto jednotu s Otcom, odkedy Jeho jednota s Otcom je práve to kde nás 

priviedol. 1.Jánov 1:3 ang NKJV nám hovorí „ ... skutočne naše spoločenstvo (naša jednota, naša 

únia) je s Otcom a s Jeho synom Ježišom Kristom.“  

 Ježiš sa takto modlil ešte predtým ako išiel na kríž; s odkazom na každého, kto v Neho uverí 

povedal „aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj oni boli v nás ...“ (Ján 

17:21). Ježiš veľmi chcel, aby sme ostali neodlúčiteľní v jednote s Ním a Otcom, až nás svet nebude 

schopný separovať od Neho. Presne to sa stalo. Dokonca i anjeli sú z toho nadchnutí, pretože teraz 

pozerajú na nás a vidia Ježiša! To je kresťanstvo – Kristus v tebe; Otcove Kráľovstvo v činnosti 

u teba. Aleluja!   

 1.Korintským 1:9 hovorí „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša 

Krista, nášho Pána.“ To bolo presne čo Boh zakaždým chcel. Išlo o tajomstvo od počiatku sveta 

(Kolosenským 1:26 – 27). Nech je požehnaný Hospodin! Pán Ježiš nám dal Jeho život, aby sa tak stalo 

možným. Všetko čo patrí Otcovi patrí nám, pretože my sme jedno s Ním; ty si Jeho dedič a spoludedič 

s Kristom. Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, aká je to česť a privilégium byť v neodlúčiteľnej jednote s tebou. Vždy budem víťaziť 

a kráčať v súlade podľa tvojej dokonalej vôle pre mňa, lebo ty ma vo všetkých veciach sprevádzaš. 

Ďakujem za vedenie, našepkávanie a požehnania aké skrz Ducha dostávam, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Efezským 5:30; Kolosenským 1:18; Ján 15:5 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Kolosenským 4:2 – 18   &   Izaiáš 52 – 53  

2.ročný Biblický plán: Židom 4:1 – 16   &   Ezechiel 4  

  



12            Pastor Chris 

PREBER SVOJE MIESTO AKO KRÁĽOVSKÝ KŇAZ 

 O násilí už viac nebude počuť v tvojej krajine, ani o devastovaní či skaze vo vnútri tvojich 

hraníc, ale ty budeš volať svoje hradby Spása a svoje brány Chvála (Izaiáš 60:18 ang AMPC).  

 Príval diabla, zlomyseľnosti a klamstva páchaným satanom a jeho kohortou aktuálne vo svete, 

dokáže preťať len Cirkev Ježiša Krista. My sme dnes na zemi tá potláčajúca sila proti diablovi.  

V mene Ježiš máme autoritu frustrovať takéto satanické aktivity.   

 Skrz modlitby môžeme zriadiť Božiu spravodlivosť na miestach doteraz spravovaných agentami 

tmy a kniežatstvami zla. Nemôžeš sedieť len tak nečinne; zaber svoje miesto ako kráľovský kňaz, 

postav sa na stranu Pána v prinesení a zriadení Jeho vôle na zem.  

 Prečítaj si inšpirujúce slová žalmistu o našom volaní: česť a privilégium aké patria nám, Božím 

svätým: „Nech jasajú zbožní v sláve ... V ich hrdlách bude velebenie Boha a v ich rukách dvojsečný 

meč, aby vykonávali pomstu na pohanoch a potrestali národy, ich kráľov poviazali reťazami a ich 

šľachticov železnými putami; aby vykonali na nich súd, ako bolo napísané: túto česť majú všetci jeho 

svätí. Chváľte Hospodina.“ (Žalm 149:5 – 9 ang KJV).  

  Dokonca aj teraz smelo prehlás ako príde na zosadenie podlých duchov zodpovedných za veľký 

ruch a zlo páchané v národoch sveta; dôjde na ich odstrihnutie zatiaľ čo Božia sláva bude kraľovať po 

zemi. Nájdi si moment pre horlivú modlitbu v duchu, potvrď ako bláznovstvo všetkých čo podnecujú, 

alebo sponzorujú agendu anti-Krista v našich dňoch bude odhalené a ich činy zloby preukázané 

a zmarené.  

  V týchto posledných dňoch by Boží ľudia mali neustále smelo prehlasovať Jeho spravodlivosť 

a chválu, uviesť viac a viac duší do spásy v Kristovi Ježišovi. Amen.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, preberám svoje miesto ako kráľovský kňaz na vykonanie zmien po celom svete. 

Dávam stopku machináciám zla i manévrom satana a prehlasujem ako svetlo evanjelia slávne žiari vo 

svete. Mnohí čo do tohto času kráčali na chodníku deštrukcie sú teraz obrátení z tmy do svetla 

a stávajú sa účastníkmi na Božej milosti, láske a spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Zjavenie 1:6; 1.Timoteovi 2: 1 – 3; Žalm 37:1 – 2 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 1 – 2:1 – 16   &   Izaiáš 54 – 56  

2.ročný Biblický plán: Židom 5:1 – 14   &   Ezechiel 5 – 6 
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JEŽIŠ – STELESNENÉ SLOVO 

  Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u 

Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo (Ján 1:1 – 3).  

 Tak ako žiaden iný apoštol neposkytol zjavenie o Cirkvi ako to urobil Pavol, rovnako platí, že 

nik iný nedal Cirkvi zjavenie osoby Ježiša, stelesneného Slova, ako to spravil Ján. On nám rozpráva 

príbeh Slova a začína od samotného začiatku. V Jánovi 1:10 – 14 hovorí „Bolo vo svete a svet Ním 

povstal, ale svet Ho nepoznal ... A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na 

Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ Aleluja! Kto bol vo 

svete, že svet o ňom nevedel?  

 Možno odpovieš „Ježiš!“ Ale Ján, ktorý nám dal tento popis nepovedal Ježiš; on odkazoval na 

Slovo. Znovu si prečítaj verš 14; hovorí sa v ňom „A to Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami 

...“ Ján ťa oboznamuje s pôvodom Ježiša. Zatiaľ čo ostatné spisy evanjelia (Matúš a Lukáš) začínajú 

svoj písanie stopovaním pozemskej genealógie Ježiša, Jánove evanjelium prehlasuje Jeho božstvo 

dávajúc nám skutočný pôvod človeka, Ježiša Krista – kto je On naozaj.   

 Ježiš Kristus je Slovo, ktoré existovalo ešte pred stvorením a ktorým všetko povstalo (Ján 1:1 – 

3). Jeho narodenie znamenalo údiv, pretože kreatívne Božie Slovo bolo zavinuté v odeve; „Slovo“ 

prišlo byť s ľuďmi a kráčať medzi nimi! Preto Ho nazývali „Emanuel“ (Boh s nami) (Matúš 1:23). 

Každý jeden krok podniknutý Ježišom bolo vlastne Božie Slovo v pohybe: stelesnené Slovo.  

VYZNANIE 

 Požehnaný Pán Ježiš, ty si večná skala vekov: jediný pravý Boh! Tebou bolo všetko stvorené. Aký 

si veľký a úžasný! Stelesňuješ milosť a pravdu; ty si Slovo života, nádej sveta a živý chlieb z neba čo 

dáva život každému človeku na svete. Nech je naveky požehnané tvoje meno!  

 Rozšírené štúdium: Ján 1:1 – 4; Ján 1:10 – 14  

1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 2:17 – 3:1 – 13   &   Izaiáš 57 – 58  

2.ročný Biblický plán: Židom 6:1 – 10   &   Ezechiel 7  
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JEHO MENO MÁ VŠETKU MOC  

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

novými jazykmi budú hovoriť (Marek 16:17).  

 Keď študuješ a porozumieš čo hovorí Biblia o mene Ježiš, posilní to tvoju vieru a zmení tvoj 

všeobecný postoj a prístup k životu. Filipským 2:9 – 10 uvádza „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.“  

 Pri Jeho mene pokľakne každé koleno, démoni sa chvejú a peklo trasie. Aleluja! On povedal „V 

mojom mene budú (tí, čo v Neho uveria) vyháňať démonov.“ Nikdy sa nepotrebuješ potiť pri 

vyháňaní démonov. Všetko potrebné k tomu je použitie mena Ježiš.   

 Diabol môže hrať na tvoju myseľ a povedať ako sa „nekvalifikuješ“ prípadne nie si dostatočne 

„mocný“ vyhnať ho von. Nikdy neakceptuj jeho lži. Ježiš ti udelil autoritu. V Lukášovi 10:19 povedal 

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

nič na svete vám neuškodí.“  

 Máš všetko čo treba na vyhnanie diablov – meno Ježiš. Každá jedna vec existujúca na tomto 

svete aj mimo neho je podriadená tomuto menu. Ži víťazne a dominuj okolnostiam v Jeho mene.  

VYZNANIE 

 Všetko čo existuje v tomto svete aj mimo neho je podriadené na meno Ježiš. Uplatňujem si  svoju 

autoritu v Ježišovi držať diabla aj s  jeho kohortou na uzde a v porazenom stave zároveň. Žijem 

víťazne a dominujem životným situáciám i okolnostiam, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 16:23 – 24; Skutky 3:1 – 10   &   16 

1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 4:1 – 18   &   Izaiáš 59 – 60  

2.ročný Biblický plán: Židom 6:11 – 20   &   Ezechiel 8 – 9  
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POTOMKOVIA LÁSKY 

 Láska dlho vydrží, je trpezlivá a vľúdna; láska nie je nikdy závistlivá ani neprekypuje  

žiarlivosťou, nechvastá sa a nie je pyšná, neukazuje sa povýšenecky (1.Korintským 13:4 ang AMPC). 

 Biblia nám hovorí, že Boh je láska (1.Jánov 4:8); láska je Jeho nátura – taký On je. Keď 

rozprávame o atribútoch lásky, hovoríme teda o atribútoch Boha. Uplatni to v našom tematickom verši 

a ten bude následne čítať „Boh dlho vydrží, je trpezlivý a milý; Boh nie je nikdy závistlivý ani 

neprekypuje žiarlivosťou, Boh sa nechvastá ani nepýši, Boh neukazuje sám seba povýšenecky.“ 

Aleluja!    

 Spomeň si ako žil Ježiš keď kráčal po tejto zemi; prejavoval lásku. Jeho činy boli dielami lásky. 

Jeho slová boli slovami lásky. On bol láska v pohybe. Ježiš v Galilei znamenal preniknutie lásky 

v uliciach Galilei. Láska zaplavila celú atmosféru. A čo ty teraz? Biblia uvádza ako je z teba Boží 

potomok (1.Petrov 1:23), čo znamená že si reprodukcia lásky.  

 Potomok orla bude orol. Potomok človeka bude opäť človek. Potomok lásky (Boha) bude preto 

láska! Takže, ak je tvoje meno napríklad Filip, mal by si povedať „Filip dlho vydrží; Filip je trpezlivý 

a láskavý. Filip nie je nikdy závistlivý ani neprekypuje žiarlivosťou. Filip sa neukazuje povýšenecky.“ 

Chváľme Boha!  

 Božie Slovo nám ukazuje kto sme; správa sa ako zrkadlo. Keď sa pozrieš do toho zrkadla, 

nezabudni ako vypadáš: trpezlivý, láskavý, tolerantný, milujúci a pokorný. Ak sa arogancia či 

nenávisť pokúsia získať cez teba prieduch, odmietni to a prehlás „Nie som arogantný; som pokorný. 

Som plný lásky tak ako je Ježiš; žijem v Jeho mene; preto kráčam a konám ako On.“   

 Nechaj Kristovu lásku, ktorá je putom dokonalosti, vždy spravovať tvoje srdce. Vo svojom 

duchu bohato vyjadri náturu lásky Boha a nechaj vyžarovať krásu a slávu neba vo svojom svete.  

VYZNANIE 

 Vyžarujem a vyjadrujem Božiu lásku. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti sa stýkam 

s ostatnými ľuďmi v milosti, bohato vyjadrujem krásu a slávu neba pred mojim svetom. Nie som 

závistlivý, žiarlivý, chvastajúci, arogantný či povýšenecký. Práve naopak som ústretový a milý, lebo 

Božia láska je Duchom Svätým vyliata v mojom srdci. Aleluja! 

Rozšírené štúdium: Efezským 4:2; 1.Petrov 4:8; 1.Korintský 13:4 – 8  

1.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 5:1 – 28   &   Izaiáš 61 – 63  

2.ročný Biblický plán: Židom 7:1 – 10   &   Ezechiel 10 – 11  
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POZNAJ KTO SI A ŽI PODĽA TOHO  

 a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola 

svätá a bez úhony (Efezským 5:27).  

 Ako kresťania sa odlišujeme od tých v Starom Zákone. Vtedy boli povolaní poslúchať Slovo, 

zatiaľ čo v Novom Zákone sme praktikanti Slova; sme vyjadrením Slova a to sa nazýva princíp 

zrkadla. Boh to berie nasledovane: keď ti raz ukáže kto si potom budeš podľa toho aj žiť.  

 Takže keď natrafíš na verš ako Efezským 4:25 „Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so 

svojím blížnym ...“ konaj presne ako vraví, teda odlož lži. Zrkadlo ťa ukazuje ako jedného kto dáva 

bokom klamstvo, preto tak sprav. Nejde o prikázanie. V Starej Zmluve mali prikázanie neklamať; ale 

v Novom Zákone činíme Slovo a kráčame v pravde. Biblia uvádza „ ... zákon nie je pre spravodlivého 

...“ (1.Timoteovi 1:9) a my sme Boží spravodliví (Rímskym 1:17).  

 V Starom Zákone im Hospodin dal zákony, ale v Novom Zákone nám dal Jeho charakter, Jeho 

život spravodlivosti, aby sme mohli správne žiť. To vysvetľuje prečo ak si urobil niečo nesúladné 

s jeho charakterom spravodlivosti ostaneš vo vnútri vyrušený. Svojim vlastným duchom dokážeš 

povedať a posudzovať a to skrz Jeho svetlo pracujúce v tebe. To je dôvod prečo učíme spravodlivosť, 

aby sa Boží ľudia mohli stať uvedomelí o tom kto sú v Kristovi a podľa toho aj žili.   

VYZNANIE 

 Som Božia spravodlivosť v Kristovi Ježišovi, bez viny a odsúdenia v Jeho zraku. V mojom duchu 

si uvedomujem tento charakter; preto každý deň prinášam diela spravodlivosti, kráčajúc tak 

v dokonalosti a v láske Otca. Amen.  

Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:20 – 22; Jakub 1:12 – 25  

1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 1:1 – 12   &   Izaiáš 64 – 66  

2.ročný Biblický plán: Židom 7:11 – 28   &   Ezechiel 12 – 13  
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NASLEDUJ SLOVO, NIE SVOJE POCITY 

 Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu (Rímskym 8:8).  

 V kresťanstve nesúdime podľa našich pocitov, ale nasledujeme Slovo. „Cítiť sa“ blízko Boha, 

prípadne ďaleko od Neho nerobí žiaden rozdiel. Ty žiješ v Ňom a On žije v tebe. Ako bližšie sa môžeš 

dostať k niekomu, kto žije v tebe?    

 Boh chce aby si poznal Jeho Slovo, rástol v ňom a kráčal vo svetle tvojej jednoty s Ním. Chce od 

teba žiť podľa toho čo hovorí Slovo s ohľadom na teba a teda nie podľa tvojich pocitov prípadne 

názorov iných ľudí. Diabol ti môže klamať a dať ti pocítiť, že stále si hriešnik, ty sa však nedaj 

podviesť. V deň keď si dal svoje srdce Kristovi došlo k tvojmu pretvoreniu a stal si sa Božou 

spravodlivosťou v Kristovi.   

 2.Korintským 5:17 uvádza „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa 

pominuli, a hľa, nastali nové.“ Boh ti to musí povedať, pretože tvoja myseľ to nevie a nedokáže 

pochopiť. Ide o odhalené poznanie do ľudského ducha skrz Ducha Svätého.  

 Bez ohľadu na to ako sa môžeš „cítiť“ Hospodin chce, aby si „videl“ a zobral do úvahy, že teraz 

si v Kristovi. Staré návyky sa pominuli preč; staré frustrácie a namáhanie sa pominulo preč. Teraz máš 

úplne nový život slávy a spravodlivosti. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Kráčam podľa viery a nie zmyslových pocitov. Akceptujem, potvrdzujem a žijem v realite Slova 

i podľa neho. Ja som v Kristovi a Kristus je vo mne. Ďakujem Otče za toto požehnané spoločenstvo. 

Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Rímskym 8:7 – 10; 2.Korintským 5:7; Filipským 3:3  

1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:1 – 17   &   Jeremiáš 1 – 2  

2.ročný Biblický plán: Židom 8:1 – 13   &   Ezechiel 14 – 15  
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VLASTNÍŠ SVET 

            Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať 

vám (Ján 16:15).  

            Nik nerozprával tak ako Ježiš. Predstav si Jeho odvážne slová v hornom verši! Povedal 

„Všetko, čo má Otec, je moje.” Tá nádherná vec na tom všetkom je, že On to takisto urobil pre 

teba. Rímskym 8:17 hovorí o tom ako si Boží dedič a spoludedič s Kristom. Aleluja!  

            Apoštol Pavol v 1.Korintským 3:21 povedal „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď 

všetko je vaše.” Vo verši 22 zašiel ďalej keď povedal ako tento svet patrí tebe. Ako to môže 

niekto vedieť a mať pritom potrebu či nedostatok? Peter tomu dobre porozumel keď prehlásil 

„Ako nám Jeho božská moc …  darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť …” (2.Petrov 1:3).  

            Ak by si akceptoval, rozjímal a žil podľa tejto pravdy, nebol by si ničím vystrašený či už 

ide o okolnosti, mocnosti alebo vládu. Uvažoval by si vo veľkom, pretože máš vedomie o tom 

ako v Ježišovi Kristovi ti patrí svet.   

            Zaujímavé je ako nepovedal, že svet patrí tým čo žijú v tých „najlepších” krajinách. 

Uvažuj o tom: kde sa narodil Ježiš? Bolo to celkom malé mesto v malej krajine. Avšak z tej 

malej krajiny dominoval celému svetu. Svojim učeníkom povedal „ ... ale dúfajte, ja som 

premohol svet!“ (Ján 16:33). Nedal sa obmedziť pozemským narodením či geografickou 

polohou. 

            Tvoj úspech a dosiahnutie veľkých vecí nemá nič spoločné s tým kde žiješ, kde si sa 

narodil, kto sú tvoji rodičia prípadne zamestnanie aké máš. Celé je to o tom kto si v Kristovi. 

Ako dedič Zvrchovaného Boha, Slovo prehlasuje ako sú všetky veci tvoje; maj takéto vedomie a 

ži v prevahe a sebestačnosti každý deň.  

VYZNANIE 

            Božia moc mi udelila všetko potrebné pre život a zbožnosť. Nemám žiadnu potrebu či 

nedostatok. Som potomok Abraháma a preto je svet môj; odkedy som Boží dedič a spoludedič s 

Kristom všetky veci sú moje. Nech je požehnaný Boh!  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21 – 23; 2.Petrov 1:3 

1.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 3:1 – 18   &   Jeremiáš 3 – 4  

2.ročný Biblický plán: Židom 9:1 – 10   &   Ezechiel 16  
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OBJAV SAMÉHO SEBA V ŇOM  

  Potom Izaiáš má odvahu povedať: Dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali, a zjavil som 

sa tým, čo sa nepýtali na mňa (Rímskym 10:20).  

 Ešte stále sa nájde veľa takých, ktorí nepochopili skutočné kresťanstvo; preto idú 

a hľadajú Boha. Možno si povieš, ale veď Jeremiáš 29:13 – 14 (ROH) hovorí „A budete ma 

hľadať a najdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojím srdcom. A dám sa vám najsť, 

hovorí Hospodin, a dovediem nazpät vašich zajatých ...“ Tento verš nie je určený pre kresťana. 

Ako znovuzrodený sa nenachádzaš v zajatí. Jeremiáš odkazoval na Izrael. Neži životom Starej 

Zmluvy v Novej Zmluve. Prestaň vyhľadávať Boha! On žije v tebe.  

 Kolosenským 2:6 uvádza ako po prijatí Pána Ježiša Krista máme pokračovať so životom 

v Ňom. Preto Ho nehľadáme; my Ho máme. Dorazili sme, pretože sme narodení z Neho priamo 

do Jeho prítomnosti.  

 Kresťanstvo nie je o vtlačení sa do Božej prítomnosti; kresťanstvo znamená niesť Božiu 

prítomnosť. Ty si svedok Jeho živého stanu. Keď niekam dorazíš, dorazí s tebou aj Božia 

prítomnosť! Ty si tá „prítomnosť.“ Aleluja! Pavol povedal ako na každom mieste zjavujeme 

vôňu Jeho poznania (2. Korintským 2:14). Keď sa ukážeš, On sa ukáže pretože ty si jeden s Ním.  

 V momente keď si to uvedomíš, tvoje hľadanie skončí. Od tej chvíle sa zmení tvoje 

uctievanie a chválenie Hospodina; zmení sa tvoj modlitebný život ako aj život viery; všetko sa 

vlastne zmení! Zistíš ako dvadsaťštyri hodín denne a každý deň svojho života kráčaš s naplnením 

a tešíš Ho vo všetkých veciach. Nech je naveky požehnané Jeho meno!  

MODLITBA 

 Vzácny Otče, ďakujem lebo všetko čo budem kedy v živote potrebovať je v Kristovi 

a Kristus je vo mne a mať Krista je mať všetko. Ďakujem za privilégium byť členom Jeho tela, 

Jeho mäsa a Jeho kostí! Kristus vo mne je moja istota pre život trvalého víťazstvo 

a nekončiaceho sa úspechu. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:17; Kolosenským 1:27  

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 1:1 – 20   &   Jeremiáš 5 – 6  

2.ročný Biblický plán: Židom 9:11 – 28   &   Ezechiel 17  
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JEŽIŠ AKO VÝSLOVNÝ OBRAZ BOHA 

 Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas 

som s vami, a nepoznal si ma, Filip? Kto mňa videl, videl Otca. Akože môžeš hovoriť: Ukáž nám 

Otca? (Ján 14:8 – 9).  

 Biblia sa zmieňuje ako v Ježišovi v telesnej forme prebýva plnosť Božstva (Kolosenským 

2:9). Potom to znamená, že, každý kto chce vedieť ako vyzerá Boh by sa mal pozrieť na Ježiša. 

Niet divu keď Ježiš povedal Filipovi „ ... Kto mňa videl, videl Otca.“ Ježiš je výslovný obraz 

Otcovej osobnosti.  

 Niektorí veria tomu, že v nebi sa nachádzajú tri tróny: jeden pre Otca, Jeden pre Syna 

Ježiša a potom ďalší pre Ducha Svätého, to však nie je pravda. Otec radostne ustanovil Ježiša 

ako dediča všetkého vrátane svojho trónu.  

 Preto sa v nebi nachádza len jeden trón a  Ježiš je ten jeden kto na tom tróne sedí. Kde je 

potom Otec? Biblia uvádza ako potešilo Otca, aby v Ňom (Ježišovi) prebývala všetka plnosť 

(Kolosenským 1:19). Neskôr Kolosenským 2:9 nám dáva poznať ako v Ňom (Ježišovi) prebýva 

plnosť Božstva telesne. Ak si videl Ježiša, videl si Otca.   

 Nečudujme sa keď v Jánovi 10:30 povedal „Ja a môj Otec sme jedno,“ Židia zodvihli 

kamene a chceli Ho zabiť. Prečo? Povedali, že sa urobil seberovným s Bohom: „ ... pre rúhanie, 

že sa Ty, človek, robíš Bohom“ (Ján 10:33).  

 Židia porozumeli na čo Ježiš narážal keď povedal „Ja a môj Otec sme jedno.“ Jeho slová 

však považovali za rúhavé, pretože nevedeli kto bol. Ježiš je perfektný obraz a ikona Božstva. 

On je vyjadrením Božej slávy a skrz dedičstvo nadobudol viac excelentné meno v celom nebi 

a po celej zemi. Filipským 2:9 – 11 prehlasuje „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, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“ On 

je Kráľ kráľov a Pán pánov. Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Pán Ježiš, pripisujem ti všetku slávu, česť a majestátnosť. Ty si radosť neba 

a žiarivá hviezda rána. Ty si krása božstva a dokonalé vyjadrenie Otcovej osoby. Uctievam 

a zbožňujem ťa vzácny Spasiteľ, lebo nik nie je ako ty! Nech tvoje kráľovstvo panuje na zemi 

a naveky je zriadené v srdciach všetkých ľudí. Amen.  

Rozšírené štúdium: Židom 1:1 – 3; Kolosenským 2:9 

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 2:1 – 15   &   Jeremiáš 7 – 8 

2.ročný Biblický plán: Židom 10:1 – 18   &   Ezechiel 18 – 19  
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POZNAŤ HO AKO PÁNA 

 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, a každý jazyk aby na 

slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. (Filipským 2:9 – 11).  

 Keď povieme „Ježiš je Pán“ ide o viac než len náboženský výraz; znamená to On má 

tú najvyššiu autoritou. Je Majster a Panovník; On je ten jeden koho máme ctiť a velebiť! Taký je 

význam slova „Pán.“  

 Niektorí ľudia sú s Ním oboznámení len ako so Spasiteľom, avšak Pán Ježiš je ďaleko 

viac než len Spasiteľ. On je ten kto má prvenstvo a ktorému smerujeme našu poslušnosť 

a službu. Musíš poznať Ježiša v tomto svetle a kráčať každý deň s takýmto vedomím. Vo svojej 

rodine, podnikaní, štúdiu, zamestnaní, financiách a všetkom čo sa týka tvojho života, jednaj 

s Ním ako s Pánom! Inými slovami, dovoľ Mu mať prvenstvo a nadvládu. Nech je to On, kto má 

posledné slovo vo všetkom čo sa teba týka.  

 Pamätaj si On je jediný múdry Boh; preto sa poddaj zvrchovanosti Jeho vôle, rade 

i múdrosti. Ak si nikdy nebol znovuzrodený, ak si ešte nespravil Ježiša Pánom svojho života, 

povedz túto modlitbu a snaž sa ju myslieť z hĺbky svojho srdca: „ó Pane Bože, celým mojim 

srdcom verím v Ježiša Krista, Syna živého Boha. Verím, že On zomrel za mňa a Boh Ho 

vzkriesil z mŕtvych. Vyznám, Ježiš Kristus je Pánom môjho života. Cez Neho a v Jeho mene 

mám večný život; som znovuzrodený. Ďakujem Pane za záchranu mojej duše! Teraz som Božie 

dieťa. Aleluja!“  

VYZNANIE 

 Pán Ježiš, uznávam ťa ako môjho Pána, Majstra a Panovníka, jedného ktorému patrím 

a ktorý má v mojom živote posledné slovo. S celým mojim srdcom verím a mojimi ústami 

prehlasujem, ty si Pán nad všetkým na nebi a na zemi a pod zemou. Dnes kráčam s vedomím 

a zjavením tvojej veľkoleposti, prevahy a vlády. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:15 – 16; Skutky 10:36  

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 3:1 – 16   &   Jeremiáš 9 – 10  

2.ročný Biblický plán: Židom 10:19 – 39   &   Ezechiel 20  
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SÁM JEŽIŠ JE BOH 

 lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne (Kolosenským 2:9).  

 Potom ako Ježiš vstal z mŕtvych, ukázal sa svojim učeníkom. Jeden z nich, Tomáš, tam 

nebol prítomný a preto mal pochybnosti o vzkriesení Ježiša. Neskôr sa Ježiš, pri inej príležitosti, 

znovu objavil pred učeníkmi, tento krát bol prítomný aj Tomáš a tak ho Ježiš zapojil do dialógu. 

Povedal Tomášovi „ ...  Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho 

boku a nebuď neveriaci, ale veriaci“ (Ján 20:27).   

 Tomáš natiahol svoju ruku a zacítil hlboké rany v rukách Učiteľa ako aj ranu na Jeho 

boku. Takto ohromený, Tomáš zvolal „ ... Pán môj a Boh môj“ (Ján 20:28)! Keď Tomáš 

adresoval Ježiša ako Boha, Ježiš mu neodpovedal „Nie Tomáš, nevolaj ma Boh; zachádzaš príliš 

ďaleko.“ Ježiš to prijal, pretože Tomáš hovoril realitu. Ježiš samotný je Boh.  

 On je Boh, ktorý prehovoril k Mojžišovi z blčiaceho kríku. On je ten kto zavolal 

Abraháma von z Háránu a povedal „Kráčaj predo mnou a buď perfektný; ja som El Shaddai“  

(1.Mojžišova 17:1 ang KJV). On stál pred Józue a povedal mu „zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, 

na ktorom stojíš, je posvätná pôda“ (2.Mojžišova 3:5).  

 Ježiš je Boh v ľudskom tele, avšak ľudia to nevedeli. On je Adonai, Pán, Boh! On bol ten 

kto povedal Mojžišovi „Tvoji otcovia, Abrahám, Izák a Jákob ma poznali ako El Shaddai, ale ja 

som Jehovah“ (2.Mojžišova 6:3). Jehovah je Yahweh. Preto mali Židia problém s obyčajným 

akceptovaním Ježiša Krista, pretože by museli vyznať že On je Adonai, ako Ním je. Rozumeli 

tejto implikácii.  

 Uvažuj o tom: ten zdanlivo bežný muž z Galilei bol vlastne Všemohúci Boh kráčajúci cez 

ulice Izraela! Nemohli to prijať. Odsúdili Ho na smrť, ale On položil svoj život ako baránok za 

ich spásu. Biblia uvádza „Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho 

vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali“ (Ján 1:10 – 11).  

 Apoštol Pavol nám hovorí ako v Ňom (Ježišovi) prebýva všetka plnosť Božstva telesne. 

Keď vidíš Ježiša, nebudeš potrebovať hľadať Ducha Svätého ani Otca, On je úplným stelesnením 

Božstva.  

MODLITBA 

 Vzácny Pán Ježiš, ty si môj Pán a môj Boh! Ty si môj život, jeden pre ktorého žijem. Ty si 

moje všetko a dôvod mojej existencie. Uctievam ťa za to kto si a ďakujem, že mi dnes zjavuješ 

sámého seba. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 1:1 – 3 

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 4:1 – 16   &   Jeremiáš 11 – 12  

2.ročný Biblický plán: Židom 11:1 – 16   &   Ezechiel 21  
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TRI PODSTATNÉ DÔVODY PRE ZÍSKAVANIE DUŠÍ 

 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 

16:15).  

 Ktosi sa opýtal či kresťania, ktorí pre Krista nikdy nezískali duše, pôjdu do neba. Ich 

otázka je založená na tom čo povedal Hospodin v Ezechielovi 33:2 – 6 (prečítaj si celý text). 

Existujú tri dôležité dôvody prečo musíš ako kresťan kázať evanjelium a získavať duše. Tým 

prvým je tvoja viera v Pána Ježiša a Jeho úžasné evanjelium. Druhým dôvodom je tvoja láska k 

Nemu a nádej Jeho skorého návratu. Tretím dôvodom je Jeho pokyn k nám. Tieto tri dôvody by 

ťa mali pohnať k získavaniu duší.       

 Ak nevyhrávaš duše, potom tvoja láska pre Pána je otázna. Takisto, tvoja nádej čo sa 

neba týka je na pochybách a rovnako to platí o tvojej poslušnosti Majstrových inštrukcií. Takže 

ak nezískavaš duše, znamená to, že vlastne neveríš a pamätaj nebo nie je miesto pre 

„neveriacich“ tak isto ako nie je miestom pre vrahov, modlárov a podobne. Zjavenia 21:8 SEB 

uvádza „Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a 

všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou; to je tá druhá smrť.“ 

 Boh určil, aby duše boli získané do Jeho Kráľovstva a On nám dal zodpovednosť nájsť 

stratených v našom svete a zdieľať s nimi evanjelium. Preto MUSÍŠ osloviť neoslovených 

a priniesť ich do Krista; ako Božie dieťa tu spočíva tvoja primárna a seriózna zodpovednosť.  

 Apoštol Pavol uznajúc to napísal „že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, 

nepočítal ľuďom ich priestupky a nám zveril slovo zmierenia. Teraz sme teda ambasádori pre 

Krista ....“ (2.Korintským 5:19 – 20 ang KJV). Buď plne oddaný pre evanjelium a jeho šíreniu 

po svete.  

MODLITBA 

  Drahý Otec, ďakujem, že si ma urobil schopným služobníkom Novej Zmluvy, ktorý 

dostane evanjelium do končín zeme. Svoje volanie napĺňam s odvahou, vo viere, povzbudením 

a presvedčením. Svetlo tvojho úžasného evanjelia žiari cez mňa dnes jasnejšie, prináša ľudí von 

z temnoty do úžasnej slobody synov Božích, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Rímskym 1:16; Matúš 28:19 – 20; 2.Korintským 3:6  

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 5:1 – 25   &   Jeremiáš 13 – 14  

2.ročný Biblický plán: Židom 11:17 – 40   &   Ezechiel 22  
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MAJ VYTRHNUTIE V ZÁBERE 

 Teraz, deti, zostávajte v Ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a neboli sme Ním zahanbení pri 

Jeho príchode (1.Jánov 2:28).  

 Vytrhnutie Cirkvi je bližšie než kedykoľvek predtým. Nachádzame sa v záverečných 

momentoch, alebo finálnych „časoch znamení“ predchádzajúce Pánovmu ukázaniu sa. Je dôležité, aby 

si bol na Neho pripravený. 1.Tesalonickým 4:16 – 17 hovorí ako najskôr povstanú mŕtvi „v Kristovi“ 

a tí čo sú nažive a zostali v Ňom budú vytrhnutí, aby tak spoločne vo vzduchu stretli Pána.    

 Otázka znie: si v Kristovi? Ak si, potom budeš jeden z mnohých, po ktorých príde Pán a zoberie 

ich k sebe. Ak nie si, potom musíš bezodkladne dať svoje srdce Kristovi vyznaním Jeho panstva nad 

svojim životom. Biblia hovorí „ ... aj Kristus, raz už obetovaný, aby niesol hriechy mnohých, druhý 

raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie“ (Židom 9:28).   

 Skutky 1:9 – 11 nám opisuje Jeho vystúpenie do neba. Zatiaľ čo učeníci stáli a v úžase hľadeli 

ako sa dvíhal zo zeme, zjavili sa im dvaja anjeli a tí povedali „Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do 

neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba“ (Skutky 1:11). To je dôvod prečo vo svete 

kážeme evanjelium. Celý svet potrebuje poznať o bezprostrednom vytrhnutí Cirkvi; Učiteľ príde 

čoskoro.   

 V Jánovi 14:3 povedal „ ...  zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som 

ja.“ Apoštol Peter s odkazom na deň Pánov a udalostiach zvestujúcich Jeho príchod povedal „Príde 

Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi 

dielami zmizne. Keď sa všetko takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy“ 

(2.Petrov 3:10 – 11).  

 Maj vytrhnutie na svojom radare. Každý deň ži tak akoby si očakával Majstra; zakaždým by si 

mal vo svojom srdci niesť takéto vedomie. Kráčaj v láske. Kráčaj v spravodlivosti. Zatiaľ čo sa ty sám 

pripravuješ, pomôž takisto pripraviť aj tých vôkol seba tým, že im kážeš a učíš ich Božie Slovo. 

MODLITBA 

 Vo mojom duchu som prebudený a bdelý, horlivý v dobrých dielach, hnaný láskou Majstra, Jeho 

Slovom a mojim očakávaním Jeho skorého návratu. Ostávam plne presvedčený o tom ako evanjelium 

je Božia spásonosná moc pre každého kto uverí. Som rázny v mojom snažení vyhrávať duše ľudí. Dnes 

pritom ako sa toto úžasné evanjelium káže vo svete, mnohí sú z kráľovstva tmy vytrhnutí a prenesení 

do úžasnej slobody synov Božích, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 24:14; Rímskym 13:11 – 14  

1.ročný Biblický plán: 1.Timoteovi 6:1 – 21   &   Jeremiáš 15 – 16  

2.ročný Biblický plán: Židom 12:1 – 13   &   Ezechiel 23  

  



25            Pastor Chris 

ODHALENIE KRISTOVHO ŽIVOTA V TEBE 

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

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

 Kresťanstvo je vypracovanie Božieho Slova v ľudskej osobe. Ako kresťan si v podstate obrazom 

Krista; každý krok aký urobíš by mal vyjadrovať božský život v tebe. Takto žil Ježiš keď kráčal po 

zemi. Bol zjavením Boha: výrazom božského života.  

 Ty si živý Kristus pred svojim svetom, svojou rodinou, na pracovisku, v susedstve, meste 

a krajine. Na tom mieste kde sa nachádzaš – ty si (ten) Kristus ktorého ľudia vidia. Preto tvoje slová 

a skutky, život aký žiješ, spôsob akým robíš veci by mali v tebe vyjadrovať náturu Krista.  

 Keď ľudia vzhliadnu na teba, mali by vidieť slávu nového stvorenia. Ty si nádoba nesúca Boha; 

vezmi si dnes zo sebou takéto vedomie; to je Boží sen pre tvoj život. Ozajstný úspech znamená, keď 

Boh manifestuje a vyjadrí sám seba v tebe a cez teba. Ide o to koľko veľa z Jeho osobnosti 

a charakteru je zjaveného v tebe. Tvojím cieľom by preto vždy malo byť zjaviť Krista.   

 Všetko čo robíš by malo byť len o jednej veci; prejavenie Kristovho života v tebe; Jeho 

dokonalosť a spravodlivosť vyjadrené skrz teba. Aleluja!   

VYZNANIE 

 Kristus je vo mne živý, vo viere usadený a udomácnený v kútikoch môjho srdcia. Jeho nátura, 

osobnosť a charakter sú zjavené cez mňa; moje myšlienky, slová a skutky prejavujú Jeho dokonalosť 

a spravodlivosť. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 6:16; Rímskym 8:19 

1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 1:1 – 18   &   Jeremiáš 17 – 18  

2.ročný Biblický plán: Židom 12:14 – 29   &   Ezechiel 24  

  



26            Pastor Chris 

SPONZORUJE TÝCH ČO ZÍSKAVAJÚ DUŠE  

 Uznali sme však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a 

spolubojovníka, ktorého ste poslali, aby mi poslúžil v núdzi ... Lebo on sa v práci pre Krista priblížil až 

k smrti a aj život si vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, v čom ste mi vy nemohli dostatočne poslúžiť 

(Filipským 2:25  - 30). 

 Máme božské zadanie zobrať evanjelium do končín zeme. Ježiš povedal: „ ... Choďte po celom 

svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Potom v Lukášovi 22:35 sa opýtal svojich 

učeníkov niečo dosť neobvyklé: „ ... Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali 

v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom!“  To iba ukazuje, keď ťa Boh vyšle s nejakou úlohou, 

tak sa postará o to, aby všetko potrebné na jej dosiahnutie bolo pre teba dostupné. Všetko čo Boh od 

teba potrebuje je tvoja oddanosť k tej práci. Boh sponzoruje jednotlivca, ktorý získava duše. Preto 

ostaň odhodlaný, aby sa nenašiel žiaden limit ako ďaleko si ochotný zájsť pri šírení evanjelia vo svete.  

 Evanjelium nebude limitované pokiaľ je Boh s tebou a z tvojho tela si spravil živý svätostánok. 

Takýto druh oddanosti vidíme v apoštolovi Pavlovi a je to hodné napodobnenia. On povedal „beda by 

mi bolo, keby som nekázal evanjelium“ (1.Korintským 9:16).  

 Niektorí ľudia oddali svoj čas a zdroje k tomu, aby evanjelium zasiahlo každý národ sveta. Robia 

veľké činy s napredovaním Božej agendy a tak nahradia nedostatok ostatných ľudí. Na podporu 

evanjelia dávajú tak veľa peňazí; a čím viac dávajú o to viac Pán  pridáva zdroje do ich cesty, aby 

mohli dosiahnuť pre Neho väčšie veci. Hospodin zabezpečí všetko čo budeš kedy požadovať 

pre naplnenie Jeho účelu akým je získavania duší.    

 Rozhodni sa nech cez teba evanjelium pokračuje v prospechu a ty ostaneš pri tejto úlohe až do 

vytrhnutia Cirkvi.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za zverenie mi evanjelia a udelenie mi zdrojov, času, energie a nápadov 

pre jeho rýchle a bezprekážkové šírenie po svete. Aj cez mňa sa poznanie Krista všade šíri. Svetlo 

Kristovho úžasného evanjelia rozptyľuje temnotu v srdciach neobrátených, posolstvo večného života 

robí dopad na nich a buduje ich v spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.   

Rozšírené štúdium: Ján 4:34; Príslovia 11:30; Marek 6:7 – 13  

1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 2:1 – 26   &   Jeremiáš 19 – 22  

2.ročný Biblický plán: Židom 13:1 – 25   &   Ezechiel 25 – 26  

  



27            Pastor Chris 

ZVERENCI FUNGUJÚCEHO POSOLSTVA 

 Ale ako budú vzývať Toho, v koho ... nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? (Rímskym 10:14). 

 Predstav si ako máš v opatere posolstvo – jedinú správu garantujúcu spásu ľudí čo dokáže 

zmeniť svet! Toto úžasné evanjelium požehnaného Pána Ježiša Krista je zverené do našej dôvery 

(1.Timoteovi 1:11). Ty si správcom Kristových tajomstiev a vyžaduje sa od teba byť v tomto úsilí 

naozaj verný (1.Korintským 4:2).  

 Nebuď neverný s naplnením svojej služby evanjelia; nenarábaj s tým ľahkovážne. Ešte dnes 

dokážeš vyhrať dušu. Toto sú posledné dni; nenádejaj sa ako ľudia budú nejako počuť a uveria 

v Ježiša; urob s tým niečo. Ty sám potlač posolstvo do sveta. Staň sa viac zanietený pre evanjelium!  

 Kristove evanjelium urobí hriešnika spravodlivým. Úbohého katapultuje von zo zabudnutia, 

chudoby a mizérie do života prosperity, slávy a prvotriednosti. Evanjelium je Božia moc na spasenie 

každému kto uverí (Rímskym 1:16). Bez kazateľa však nemôžu počuť a uveriť.  

 Chorí potrebujú vedieť, že existuje spasiteľ a uzdraviteľ, ktorý im dáva nový život, život čo je 

božský a nadradený chorobe. Aká je to len úžasná správa! Ty si ten jeden ktorému Hospodin dôveruje 

s kázaním a komunikovaním tohto posolstva na každom mieste.  

 Žiť bez Krista je žiť bez Boha; v zatratení. Preto musíš byť v duchu zanietený kázať evanjelium 

(Rímskym 12:11). Bol si vyslaný vziať svetlo evanjelia k tým čo žijú v tme (Skutky 13:47). Preto 

nezadržiavaj; neospravedlňuj sa. Buď smelý a rozoznaj to, že si správcom fungujúceho posolstva.  

MODLITBA 

 Požehnaný Otec, modlím sa za všetkých, ktorí budú dnes počuť evanjelium, aby toto posolstvo 

bolo pre nich prospešné, výsledkom čoho dôjde na spásu. Oslavujem tvoju spravodlivosť a úžasnú silu, 

tak ako je dnes odhalená po svete. Kázaním evanjelia je mnoho ľudí prenesených von z tmy 

a uvedených do úžasného svetla, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Skutky 4:12; Rímskym 1:16 (študijná Biblia); 2.Korintským 5:19 – 20 

1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 3:1 – 17   &   Jeremiáš 23 – 25  

2.ročný Biblický plán: Jakub 1:1 – 27   &   Ezechiel 27  

  



28            Pastor Chris 

ŽIŤ V JEHO AUTORITE 

 V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici: ‚Veď sme jeho rodom 

(Skutky 17:28 SEB).  

 Ozajstné kresťanstvo je o žití v mene Ježiš. Táto samotná myšlienka je úžasná. Kolosenským 

3:17 hovorí „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša ...“  

 Všetko činiť v Jeho mene znamená žiť v Jeho mene. To je kľúč k nadprirodzenému životu. 

Znamená to, že ty žiješ pre Neho, v Jeho autorite. Z toho dôvodu žiaden nezdar, zlyhanie a tma 

nemôžu byť súčasťou tvojho života. Život je pre teba len o sláve. Odkedy je meno Ježiš pomenované 

nad tebou, ty ideš len smerom hore a dopredu. Meno Ježiš reprezentuje Jeho autoritu a Jeho charakter.  

 Otec dal Ježišovi meno nad každé iné meno a posadil Ho vysoko ďaleko nad všetky veci pre 

benefit Cirkvi. Efezským 1:22 – 23 Boh hovorí „ ... a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou 

nad všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.“  

 Cirkev je Jeho telo a pretože všetko už bolo uložené pod Jeho nohy, aj satan sa nachádza pod 

tvojimi nohami! Zlyhanie, choroba, chudoba a smrť sú pod tvojimi nohami. Odkedy si bol s Kristom 

posadený na nebeských miestach, každá jedna vec v tomto živote ti bude podriadená.  

 Ak sa ocitneš v úzkych, len vyhlás „V mene Pána Ježiša Krista, prehlasujem zmenu!“ Kraľuj 

a podmaň si okolnosti v Jeho mene. Ty máš autoritu v Jeho mene odmietnuť čokoľvek nemajúce 

pôvod z Boha a schváliť len to čo je súladné s Jeho dokonalou vôľou pre teba.  

MODLITBA 

 Drahý Otče, radujem sa v Ježišovi Kristovi, vediac ako je On Pán všetkého. Víťazím 

a dominujem okolnostiam, lebo žijem v Jeho mene a Jeho autorite. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Filipským 2:9 – 11; Marek 16:17 – 18  

1.ročný Biblický plán: 2.Timoteovi 4:1 – 22   &   Jeremiáš 26 – 28  

2.ročný Biblický plán: Jakub 2:1 – 26   &    Ezechiel 28  

 

  



29            Pastor Chris 

SPRÁVNE ROZPRÁVAJ A MAJ SKVELÝ ŽIVOT 

 ... Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;  takže smelo môžeme vyznávať: Pán je 

mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?  (Židom 13:5 – 6).  

 Príslovia 6:2 hovorí „zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst.“ Tento 

verš podčiarkuje neistú situáciu v ktorej sa dnes mnohí ocitli. Boli zviazaní svojimi vlastnými slovami. 

Preto je tak dôležité, aby si ako Božie dieťa správne používal svoj jazyk.  

 Keď rozprávaš správne, budeš aj správne žiť; tvoj život sa obráti na dobré. Príslovia 18:20 

spomína „Ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta.“  Čo 

vlastne odkazuje na slová múdrosti vychádzajúce z tvojich úst. Ak napríklad nechceš mať prázdne 

vrecká, potom nehovor chudobu. Nech je tvoja reč zámerná a v súlade so Slovom ohľadne tvojho 

života, financií, podnikania, zdravia atď.  

 Príslovia 18:21 hovorí „Smrť a život sú v moci jazyka a  kto ho miluje, okúsi jeho ovocie.“ Cez 

svoje ústa budeš žať úrodu dobrých vecí. Slová sú vec a predstavujú tvorivú silu. Tvoj dnešný život je 

výsledkom slov z minulosti. Príslovia 15:4 hovorí „Ušľachtilý jazyk je stromom života ...“ Ak sú tvoje 

slová ušľachtilé, tvoj život bude perfektný, prvotriedny a inšpirujúci.  

 Príslovia 12:18 uvádza „ ... jazyk múdrych lieči.“ Svojimi slovami sa vieš zachovať v zdraví. 

Rozprávaj vieru, úspech a nárast. 1.Petrov 3:10 uvádza „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, 

nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.“ Taký je zákon Ducha a ten pracuje či tomu 

veríš, alebo neveríš. Preto rozprávaj správne a budeš mať aj skvelý život.  

MODLITBA 

 Moje slová sú potentné, prinášajú pre mňa víťazstvá, rast, povýšenie a hojnosť. Cez svoje 

ušľachtilé slová vytváram prekrásny, nadprirodzený, vzrušujúci, napĺňajúci, výnimočný a prvotriedny 

život v Kristovi. Nádherný život naplnený s prosperitou, zdravím, radosťou a pokojom. Kráčam 

v Kristovej sláve, milosti a spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Matúš 12:37 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Títov 1 – 2   &   Jeremiáš 29 – 30  

2.ročný Biblický plán: Jakub 3:1 – 18   &   Ezechiel 29  

  



30            Pastor Chris 

UČASTNÍCI A DISTRIBÚTORI BOŽSKÉHO ŽIVOTA 

 Lebo písmo hovorí „Prvý muž Adam bol stvorený ako živá bytosť“,  ale posledný Adam je život 

dávajúci Duch (1.Korintským 15:45 ang GNB).  

 2.Petrov 1:4 hovorí „obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť 

na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.“ Byť účastníkom na 

božskej prirodzenosti znamená pridružiť sa k Božiemu druhu; sme v kamarátstve s božstvom. To ale 

ešte nie je všetko!  

 Nielenže nám milostivo udelil podiel na Jeho živote, takisto urobil z nás distribútorov toho istého 

života. Pán Ježiš v Jánovi 10:10 prehlásil „ .... a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ 

On prišiel dať večný život tým, ktorí v Neho uveria. Niet divu, keď je v našom úvodnom verši opísaný 

ako život dávajúci Duch.  

 Teraz ako znovuzrodený si jeden s Ním; urobil ťa život dávajúcim Duchom. Ako v Jeho prípade, 

i tvojim životným účelom je cez evanjelium priniesť stratených do života spravodlivosti. Ježiš 

v Jánovi 20:21 povedal „ ... Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Ty si Jeho reprezentant na zemi 

čo má za úlohu prejaviť Boží život vo svojom svete.   

 Stal sa z teba nositeľ večných právd. Keď sa niekde ukážeš príde na manifestovanie života. Ak 

sa dotkneš chorého a postihnutého, život v tebe bude prenesený a preliaty do nich, čo prinesie 

celistvosť a dokonalosť. Niet divu, keď nás Ježiš v Matúšovi 10:8 poveril „Nemocných uzdravujte, 

mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte ...“  

 Keď sa na nejakom mieste objavíš s vedomím nositeľa Jeho božskej esencie a ľudia budú od 

teba počuť zdieľať Slovo, potom zažijú odhalenie večného života. Všetko pôsobiace v tme pokľakne. 

Biblia hovorí ako cez evanjelium priviedol na svetlo život a nesmrteľnosť (2.Timoteovi 1:10). Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, aké úžasné požehnanie byť nositeľom a distribútorom božského života, prinášať 

stratených a postihnutých do života spravodlivosti a radosti cez evanjelium. Tvoja láska, moc, sláva, 

súcit a milosť sú dnes cez mňa vyjadrené, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:45 (študijná Biblia); 1.Petrov 2:9 (študijná Biblia); Lukáš 8:41 

– 45 

1.ročný Biblický plán: Títov 3:1 – 15   &   Jeremiáš 31 – 32 

2.ročný Biblický plán: Jakub 4:1 – 17   &   Ezechiel 3  

  



31            Pastor Chris 

MÚDROSŤ PRE SKVELÝ ŽIVOT 

 Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie ako striebro 

(Príslovia 16:16).  

 1.Korintským 1:30 hovorí „Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil 

múdrosťou ...“ Ježiš Kristus je tvoja múdrosť. Kto je Ježiš? Slovo; a Božie Slovo je Božia múdrosť. 

Ignorovať Božie Slovo by znamenalo ignorovať múdrosť.  

 Biblia uvádza „Kto pohŕda slovom, zahynie ...“ (Príslovia 13:13). Božia múdrosť predstavuje 

kľúč pre skvelý život. V Efezským 1 sa Duch cez apoštola Pavla modlil za cirkev v Efeze, aby im Boh 

udelil „ ...  Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho“ (Efezským 1:17).  

 Nezáleží aké knihy si prečítal ani to kto sú tvoji radcovia. K tomu, aby si bol pravý úspech 

v živote musíš kráčať v božskej múdrosti. Najlepšie na tom všetkom je to, že Kristus, v ktorom sú 

ukryté všetky poklady múdrosti a poznania, žije v tebe. Preto máš náhľad do tajomstiev a záhad života 

a tiež tých s ohľadom na Kráľovstvo. Vždy to o sebe potvrď.  

 Dokonca i teraz prehlás ako robíš múdre rozhodnutia a voľby, pretože Duch múdrosti pracuje 

v tebe. Potvrď ako božská múdrosť je dnes počutá a videná v tebe. Potvrď ako tvoje skutky a slová sú 

zosúladené s Božím plánom, účelom a vôľou pre tebe pre pôsobenie s božským náhľadom. Sláva 

Bohu!   

VYZNANIE 

 V Kristovi sú uložené všetky poklady múdrosti i poznania a ten istý Kristus je živý vo mne. Mám 

prístup do každého pokladu múdrosti a vedomosti! Mám chytrú myseľ, som bystrý a inteligentný. Dnes 

múdro pojednávam a rozprávam, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Príslovia 4:5 – 9; Kolosenským 3:16 

1.ročný Biblický plán: Filemon 1:1 – 25   &   Jeremiáš 33 

2.ročný Biblický plán: Jakub 5:1 – 20   &   Ezechiel 31  

  


