
1            Pastor Chris 

ODVAHA PRE EVANJELIUM 

  Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s 

tebou, kamkoľvek pôjdeš (Józua 1:9). 

 Odvaha je schopnosť a vôľa urobiť, alebo sa postaviť za to čo je správne  prípadne nevyhnutné, hoci 

aj zoči voči nepriateľovi a opozícii. Ide o schopnosť nebojácne čeliť nebezpečenstvu a opozícii a potvrdiť 

svoju vieru v Krista bez ohľadu na protivníkov  a protivenstvá akým si vystavený. Jedná sa o udelenú cnosť 

pre každého v Kristovi, avšak nie každý kresťan ju aj prejavuje. 

 Odvážny človek rozumie tomu, že každá opozícia znamená príležitosť na posun dopredu a víťazstvo. 

Odvaha je to čo dostalo Cirkev Ježiša Krista tam kde sa dnes nachádza. Keby apoštoli a proroci dávnych vekov 

nepreukázali odvahu i napriek opozícii postaviť sa za to čo bolo správne, evanjelium sa nemuselo dostať okolo 

sveta a prísť k nám v tom čase kedy prišlo. Oni nemali strach z kráľov a tyranov a zaiste sa nebáli zomrieť. 

Boli veľmi silní a odvážni.  

 Pavol vo svojom liste pre cirkev v Tesalonike rozprával ako on a niektorí ďalší preukázali veľkú 

odvahu kázať evanjelium aj napriek prudkej opozícii. Povedal „Viete ako zle s nami zaobchádzali, vo Filipis, 

ešte predtým ako sme prišli k vám, veľa sme tam trpeli. Hoci sme boli obkolesení nepriateľmi, Boh nám dal 

odvahu smelo k vám hovoriť to isté posolstvo“ (1.Tesalonickým 2:2 ang TLB).  

 Odvážni ľudia ostanú zameraní na tom čomu veria a nič nie je pre nich príliš veľké urobiť, alebo veľké 

obetovať pri nasledovaní ich presvedčenia. Preto nastav svoju myseľ na Pána a Jeho Slovo a buď zakaždým 

pripravený urobiť pre šírenie evanjelia čokoľvek.   

VYZNANIE 

 Som silný a poriadne odvážny! Boh mi nariadil kázať neprebádané bohatstvá Krista; slúžiť život, 

posilniť ostatných a priniesť ich do Božieho svetla. Preto, bez ohľadu na testy, skúšky, opozíciu, protivenstvá 

držím sa solídneho frontu v Kristovi, tej vnútornej hradby urobiť evanjelium za každú cenu poznané. Som 

odvážny s odvahou Ducha v narastajúcej miere! Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Efezským 6:14 – 15; Skutky 18:9 – 10; Józua 1:5 – 6 

1.ročný Biblický plán: Židom 1   &   Jeremiáš 34 – 35  

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 1:1 – 12   &   Ezechiel  

  



2            Pastor Chris 

KRÁČAJ V MÚDROSTI 

 Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a 

posvätením a vykúpením (1.Korintským 1:30).  

 Niektorí kresťania ostanú po prečítaní náš úvodného verša veľmi nadšení, no neskôr sú zmätení keď 

uvidia Jakuba 1:5 kde sa hovorí „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý 

prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“ Odkedy sa nám Kristus stal múdrosťou, prečo by sa mal 

niekto stále pýtať na múdrosť? Takto nejak uvažujú.  

 Tieto dve referencie nie sú vôbec rozporuplné; skôr sa jedná o úroveň dospelosti v Kristovi. 

Študovaním Písma prídeš na to ako existujú rozdielne pokyny pre rozličné skupiny kresťanov na základe ich 

úrovne dospelosti. Niektorí sú označení za nemluvňatá v Kristovi; iní za dospievajúcich v Kristovi a potom sú 

tu inštrukcie pre „otcov“ alebo duchovne dospelých v Kristovi.  

 Jeden, ktorý je ešte stále bábätko v Kristovi môže citovať a vyznať ako je Kristus jeho múdrosťou, 

avšak on sám nie je s tým stotožnený. Jeho reč a činy môžu byť stále nehodné Slova a Božej múdrosti. Ešte 

neprejavuje múdrosť, ktorá je ovocím spravodlivosti. Stále sa správa a uvažuje ako zvyšok sveta, teda ľudia 

bez múdrosti. Jakub napomína práve túto kategóriu nech si pýtajú múdrosť.  

 Pamätaj, sú to „deti“ kto sa pýta na veci. Ježiš povedal „ ...  Proste a dostanete“ a dal to do súvisu 

s deťmi pýtajúcimi sa svojho otca na chlieb (Lukáš 11:9 – 12). Duchovne dospelí sa na nič nepýtajú ani o nič 

neprosia, pretože v Kristovi im nič nechýba. To je úroveň do ktorej Boh chce aby si dorástol, kde poznáš ako 

je všetko tvoje; nepýtaš sa na múdrosť, ale kráčaš v múdrosti. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Drahý Otec, ďakujem za tvoju múdrosť pracujúcu v mojom duchu a narastá cez Slovo aké som  dnes 

dostal. Žijem Slovom a preto kráčam v tvojej sláve, napĺňajúc tak tvoju dokonalú vôľu a prinášajúc mnohých 

do spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Príslovia 4:5 – 9  

1.ročný Biblický plán: Židom 2   &   Jeremiáš 36 – 37  

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 1:13 – 25   &   Ezekiel 33  

  



3            Pastor Chris 

NEBUĎ PREĽAKNUTÝ Z BUDÚCNOSTI  

  Lebo ja poznám úmysly, aké mám smerom k vám - znie výrok Hospodinov - myšlienky pokoja, a nie 

zla: také čo vám prinesú očakávaný koniec (Jeremiáš 29:1 ang KJV).   

 Pán Ježiš špecifikoval mučivé znamenia, ktoré budú signalizovať koniec veku. Povedal „A budú 

znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov ... ľuďom budú zo strachu zlyhávať 

srdcia a z očakávania vecí, ktoré prídu na celý svet ...“ (Lukáš 21:25 – 26 ang KJV).  

 Veľa z toho sa už deje a mnohí ostali skľúčení; živobytie, podnikanie a ekonomiky sú zdecimované. 

Mnoho ľudí už viac nemá istotu ohľadom svojej budúcnosti. Avšak ako kresťan nebuď 

agitovaný  budúcnosťou; maj pokoj. Vláda, alebo spoločnosť ti môžu sľúbovať skvelú budúcnosť; nedúfaj ich 

prísľuby. 

 Boží plán je najlepší; tvoja rola je objaviť ten plán a kráčať v tom svetle. Jeden z anglických prekladov 

(NIV) nášho nosného verša uvádza „Lebo ja poznám plány aké mám pre teba, deklaruje Pán, plány čo budú 

na tvoj prospech a nie ujmu, plány čo ti dajú nádej a budúcnosť.“ Nikdy nedopusť, aby ťažkosti vo svete 

spôsobili u teba depresiu. Ježiš vedel, že na tomto svete postretneš krízy: preto riekol „Toto som vám povedal, 

aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Ján 16:33) . 

 Ostaň dobre povzbudený bez ohľadu nato čo sa deje okolo teba, alebo s tebou. Ostaň silný. Buď 

statočný. Nepodliehaj a nevzdávaj sa. Možno ide o tvoje podnikanie, zamestnanie, rodinu nech je to už 

čokoľvek; tá ťažkosť je len na krátky čas. Apoštol Pavol to nazval „ľahké súženie.“ Povedal „Lebo toto terajšie 

ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:17). Pokiaľ zostaneš 

v Kristovi, nachádzaš sa v bezpečí; tvoja budúcnosť je zaistená. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Som Božie ručné dielo (Jeho šikovnosť), pretvorený v Ježišovi Kristovi, naplniť účel a Jeho osláviť 

s mojim životom. Kráčam na predurčenom chodníku, som nastavený na kurz aký musím nasledovať. Žijem 

dobrým životom aký pre mňa On zariadil a pripravil na žitie, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:16 – 18; Ján 14:27 

1.ročný Biblický plán: Židom 3   &   Jeremiáš 38 – 40  

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 2:1 – 12   &   Ezechiel 34  

  



4            Pastor Chris 

NIKDY ŤA NEOPÚŠŤA 

 ... Ja som zakaždým s tebou, hoci až do konca veku. Amen (Matúš 28:20 ang NKJV).  

 Keď ľudia prechádzajú ťažkosťami, niekedy uvažujú nad tým či je Boh s nimi. Modlia sa a majú nádej 

toho ako je Boh s nimi. Pravda je však taká, že On ťa nikdy neopúšťa. Ježiš povedal „ ... Ja som zakaždým 

s tebou, hoci až do konca veku. Amen“ (Matúš 28:20 ang NKJV). Aké je to požehnanie! On je s tebou skrz 

moc a prítomnosť Ducha Svätého. Nepovedal „Budem s tebou.“ Nejedná sa o prísľub niekedy v budúcom 

čase. Jedná sa o holý fakt pre túto chvíľu.  

 Božie Slovo je vyhlásením pravdy a našou zodpovednosťou je zoradiť sa s Jeho pravdou a  podľa toho 

vždy žiť. Keď riekol „ ... Ja som vždy s tebou, hoc až do konca veku“ je to rovnako mocné ako keď povedal „ 

... Ja som cesta, pravda a život ...“ (Ján 14:6). Preto uvažuj, rozprávaj a nažívaj s vedomím, dôverou a uistením 

o tom ako je Pán v tebe a s tebou, lebo On skutočne je!  

 Znamená to, že si navždy v bezpečí. On je zakaždým prítomná pomoc v čase potreby, priateľ čo sa 

drží bližšie než brat, ktorý nikdy neodpadne od teba. Ver Mu. V Izaiášovi 41:10 povedal „neboj sa, lebo ja 

som s tebou ...“ On je v tebe a s tebou na každom mieste a v každej situácii.  

 Nezáleží aká je to situácia; buď si vedomý toho, že nemôžeš padnúť ani stratiť; Boh je tam účastný s 

tebou. Akú dôveru by si mal mať v živote! Niet sa čomu diviť, keď povedal „Nijaká zbraň, zhotovená proti 

tebe, nebude úspešná ...“ (Izaiáš 54:17). Vo všetkom a každý deň svojho života pestuj víťazný postoj, lebo 

ten Väčší je s tebou a žije v tebe.  

VYZNANIE 

 Odkedy je Pán cez Ducha Svätého vo mne a so mnou, vždy víťazím. Jeho božská prítomnosť ma pokrýva 

a napĺňa, premieňa každé vlákno môjho bytia a každú kosť môjho tela. Mám myslenie víťaza a nad 

okolnosťami triumfálne panujem, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Jánov 4:4; Ján 14:17; Židom 13:5 – 6 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Židom 4:1 – 13   &   Jeremiáš 41 – 43 

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 2:13 – 25   &   Ezechiel 35  
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PRIŠIEL SI ZA ÚČELOM  

 Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil 

chodiť (Efezským 2:10).  

 Boh má zámer s tvojim životom; On má účel pre všetko čo robí. V Jánovi 10:10 Ježiš povedal „ ... a 

ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ 1.Jánov 3:8 hovorí „ ... Syn Boží sa zjavil na to, aby maril 

diablove skutky.“ Potom v Lukášovi 19:10 riekol „ ... Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo 

zahynulo.“ Ježišov zámer bol jasný: prišiel konať vôľu Otca.  

 Pochop ako si sa narodil za určitým účelom; prišiel si činiť vôľu tvojho nebeského Otca. V Skutkoch 

26 čítame o Saulovi z Tarsu, ktorý mal cestou do Damasku stretnutie s Pánom. Pán ho zavolal po mene 

a povedal „ ... preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka ...“ (Skutky 26:16). Boh 

nič nerobí bez zámeru. Dôvod pre ktorý sa zjavil Saulovi, z ktorého sa neskôr stal Pavol, bolo urobiť ho 

služobníkom a svedkom, ktorý zoberie evanjelium k pohanom (Skutky 26:17).  

 Objavil si svoj účel? Poznáš dôvod pre ktorý si sa narodil? Ak si na to ešte neprišiel, môžeš tak urobiť 

ešte dnes! Maj odvahu opýtať sa Pána; On ti odpovie. Uvedie ťa do tohto účelu pritom ako s Ním kráčaš 

a robíš veci aké ťa povolal konať.  

 Nenarodil si sa len tak pre nič. Narodil si sa pre Božiu slávu. Narodil si sa, aby si s Ním kráčal a prinášal 

Mu česť. Od začiatku plánoval ako Mu budeš slúžiť a žiť pre Krista. Dovoľ nech je tento zámer zakorenený 

v tvojom srdci a tak budeš mať ohromný rast a úspech vo svojom živote a vo všetkom čo robíš.   

VYZNANIE 

 Som na svete pre tento čas, za účelom žiť život aký predurčil pre mňa Boh ešte pred stvorením sveta. 

On naplánoval, aby som Mu slúžil a žil pre Neho. Cez mňa príde na zriadenie Jeho spravodlivosti na zemi ako 

aj v srdciach ľudí. Denne napĺňam tento účel, v Ježišovom mene. Amen.   

Rozšírené štúdium: Jeremiáš 1:5; Kolosenským 4:17 

1.ročný Biblický plán: Židom 4:14 – 16; Židom 5:1 - 10   &   Jeremiáš 44 – 47  

2.ročný Biblický plan: 1.Petrov 3:1 – 12   &    Ezechiel 36  
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ZOBER EVANJELIUM DO SVOJHO SVETA 

 A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh 

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

zmierenia (2.Korintským 5:18 – 19).  

 Žiť pre Ježiša Krista a byť relevantný v službe zmierenia sú tie najväčšie veci počítajúce sa v živote. 

Tvoj život by mal byť o získavaní duší. Odmietni sa zamerať na tie menšie veci života; buď celý oddaný pre 

evanjelium.  

 Pavol v 1.Korintským 9:16 povedal „ ... to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal 

evanjelium!“ On žil, aby naplnil Boží sen a oboznámil pohanou s evanjeliom. Ty si vojak v Kristovej armáde 

a preto musíš ostať v bojovej pohotovosti s prinášaním Božieho Slova medzi tých v tvojom svete, dotýkajúc 

sa ich s Kristovou láskou a slávou Jeho milosti.  

 Neignoruj hriešnikov okolo seba; koniec všetkého je nablízku a Biblia spomína ako nie je Božou 

vôľou, aby ktokoľvek zahynul (2.Petrov 3:9). On chce mať všetkých spasených a počíta s tebou pri ich 

záchrane.  

 V Rimanom 10:13 – 14 povedal „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ale 

ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“  

Ty si ten Hospodinom vyslaný kazateľ medzi ľudí v tvojom svete, čo ešte nepoznajú Krista. Nedovoľ im žiť 

bez nádeji a bez Boha vo svete. Využi každú príležitosť kázať evanjelium  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za príležitosť byť služobníkom zmierenia. Odkedy som ambasádor a správca 

Kristových tajomstiev, moja najväčšia vášeň je šíriť evanjelium po svete. Ľuďom v mojom svete prinášam tvoje 

živé Slovo, dotýkam sa ich Kristovou láskou a slávou tvojej milosti, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 28:19 – 20; Marek 16:15 

1.ročný Biblický plán: Židom 5:11 – 6:1 – 20   &   Jeremiáš 48 – 49  

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 3:13 – 22    &   Ezechiel 37  
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OBJAV JEŽIŠA A TVOJE HĽADANIE SA SKONČÍ 

 Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus (1.Timteovi 2:5).  

 Človek nepozná realitu pokiaľ nenájde Ježiša, Syna živého Boha. Ale kto je vlastne Ježiš, muž z 

Galilei? Po prvé On je stelesnené Slovo, to je tá nádherná pravda. Uvažuj nad tým: Tvoje slovo vyjadruje kto 

naozaj si. Znamená to, že sa jedná o vyjadrenie tvojich pohľadov, názorov, myšlienok, emócií a nápadov.  

 Rovnako platí, Slovo Božie predstavuje úplnosť Božích myšlienok, nápadov, názorov, Jeho vôle 

a emócií. Ján 1:14 nám hovorí o stelesnení Božieho Slova, výsledkom čoho vzišiel človek, Ježiš: „A Slovo sa 

stalo telom a prebývalo medzi nami ...“  

 Jeho smiech bol preto smiechom Boha. Jeho úsmevy boli úsmevmi Boha. Keď Ježiš natiahol svoju 

ruku, bol to Boh kto natiahol ruku. Keď miloval, išlo o prejavenie Božej lásky. Všetko čo urobil reprezentovalo 

Boha.  

 Po druhé, Ježiš je charakterom a esenciou Boha. Biblia nám o Ňom v Židom 1:3 hovorí niečo prekrásne 

„Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho osoby ...“  Ježiš predstavuje dokonalé zosobnenie 

abstraktnej idealizácie Boha.    

 Pojem „Boh“ nevyjadruje vo svete osobu, ale myšlienku. Boh nedáva zmysel ľudskej mysli, pretože 

Ho nemôžu nájsť ani definovať. Biblia však prezentuje Ježiša ako Boží dokonalý odtlačok, ikonu 

neviditeľného Boha.  

 Po tretie Ježiš Kristus je slávou Otca. On zatieňuje Jeho slávu, žiaru Otca.  

 Svet nechápe prečo dokážeme byť tak zanietení o mužovi, Ježišovi. Pokiaľ nespoznáš Ježiša, Boh bude 

pre teba len akási myšlienka. Každopádne tvoje hľadanie sa skončí vo chvíli, keď stretneš tohto úžasného, 

slávneho Pána nebies a zeme. Preto hovoríme ľuďom „Objav Ježiša!“ Keď Ho objavíš, odkryješ realitu; 

odkryješ život.  

VYZNANIE 

 Tak ako je Ježiš som aj ja; som jeden s Ním! V Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Patrí mi Jeho 

spravodlivosť, život a charakter. Som žiarou Jeho slávy a vyjadrením obrazu Jeho osoby. Preto, rozmýšľam, 

konám a žijem ako Jeho dokonalý reprezentant. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:15 – 19; Židom 1:1 – 4 

1.ročný Biblický plán: Židom 7   &   Jeremiáš 50 – 51  

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 4:1 – 19   &   Ezechiel 38  
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PRIPRAVIL PRE TEBA NÁDHERNÝ ŽIVOT  

  Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi 

Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:9).  

 Boh je dobrý; Boh je milý a Boh je láska! On je náš veľký nebeský Otec, ktorý ďaleko predtým ako 

sme prišli na scénu, pripravil pre nás nádherný a vzrušujúci život úspechu, víťazstva, pokoja a prospechu. On 

ťa nestvoril k tomu, aby si trpel, alebo sa trápil na svojej životnej ceste. Zariadil pre teba dobrý život s 

požehnaním.  

 Je to podobné stvoreniu Adama; Hospodin najskôr stvoril prekrásnu záhradu, kde mal Adam dostupné 

všetko potrebné. Boh následne stvoril Adama a umiestnil ho do tej záhrady, aby ju obýval a tešil sa z každej 

dobroty v nej. Boh ťa priviedol v čase ako je tento a naplánoval dopredu tak ako by to spravil každý starostlivý 

otec. Preto zakaždým vyznávaj v súhlase s Ním ako si zaiste požehnaný Pánom, kráčaš na predurčených 

chodníkoch sily, prvotriednosti a produktivity.  

 Pán sa o teba veľmi veľa stará, dokonca má spočítané všetky vlasy na tvojej hlave: „Či nepredávajú 

dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca. A vám aj všetky vlasy 

spočítal na hlave. Preto nebojte sa, vy ste viac ako mnoho vrabcov!“ (Matúš 10:29 – 31).  Preto ťa nechce 

ustarosteného ani nahnevaného na čokoľvek v živote.  

 Hospodin si je vedomý toho, že potrebuješ peniaze, oblečenie, stravu, bývanie a všetky nevyhnutnosti 

života a už aj ich urobil tvojimi. V 1.Korintským 3:21 riekol „ ... všetko je vaše“ Uver tomu a prijmi to, lebo 

taká je pravda. Nažívaj s vedomím ako Boh skutočne urobil dostupné v Kristovi Ježišovi, všetko čo budeš 

kedy požadovať pre triumfálny život. On je zaiste láskavý a milý.  

VYZNANIE 

 Som nové stvorenie, povolaný(á) zdediť požehnanie, byť posilnený pre prospech vo všetkom čo robím! 

V mojom živote niet suchoty, stagnáciu, nedostatok či neproduktivitu. Bol som vybratý a predurčený pre život 

chvál, radosti, dokonalosti, víťazstva a slávy v Ježišovi Kristovi. Stal sa zo mňa distribútor Božieho 

požehnania a odraz Jeho slávy. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Žalm 106:1; 1.Mojžišova 12:2; Efezským 1:3 

1.ročný Biblický plán: Židom 8   &   Jeremiáš 52 

2.ročný Biblický plán: 1.Petrov 5:1 – 14   &   Ezechiel 39  
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POTVRĎ JEHO PRAVDU VO VIERE 

 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša 

viera (1.Jánov 5:4).  

 V dnešnom svete je tak veľa negatívnych informácií vštepujúcich strach do sŕdc tých ľudí, ktorí nie sú 

zakorenení a uzemnení v Slove. Pán Ježiš na to odkázal v Lukášovi 21:25 – 26 ang KJV pri opise niektorých 

zo znamení konca veku. Povedal „ .... A príde ....  na zem úzkosť národov, ktoré budú v zmätku; moria a vlny 

budú hučať;  ľuďom od strachu zlyhávať srdcia v očakávaní tých vecí, ktoré prídu na zem ...“ V Lukášovi 18:8 

sa opýtal „ ... Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?“  

 Ty máš pevne stáť vo viere, bez ohľadu na výzvy a ťažkosti dnešného sveta. Svoju vieru trénuj so 

Slovom pre zvíťazenie nad každou nepriazňou a nepriateľmi života. Odmietni sa vzdať či poddať tlaku vôkol 

seba. Efezským 6:13 – 16 uvádza „ ... Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a 

obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky 

ohnivé šípy tohto nešľachetníka.“  

 Vypínač viery nechaj zapnutý tak, že tvoja myseľ ostane upnutá na Slove. Keď satan hodí na teba šípy 

strachu, odmietni ich, pretože Ten väčší žije v tebe! 

 Nie je rozdiel či svet zažíva ťažký ekonomický úpadok výsledkom nedávnej globálnej krízy; ty si 

potomok Abraháma! Ako spoludedič s Kristom, nikdy nerozprávaj a neži ako znevýhodnený. Potvrď Božiu 

pravdu! Tvorivá moc Jeho Slova sa stáva účinná pri rozpáleni odpovedi vo viere vychádzajúcej z tvojho ducha. 

V tvojom živote a situáciách príde na zmenu zo slávy do slávy. Aleluja!  

 VYZNANIE 

 Som silný vo viere a v milosti, ktorá je v Ježišovi Kristovi. Vždy hovorím víťazstvo, prospech, zdravie, 

silu a odvahu, lebo väčší je On, ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Božie Slovo má vo mne dŕžavu a je plne 

vyjadrené cez môjho ducha, dušu i telo. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21; 2.Korintským 4:13; Filemon 1:6  

1.ročný Biblický plán: Židom 9:1 – 10   &   Žalospev 1 – 2  

2.ročný Biblický plán: 2.Petrov 1:1 – 12   &   Ezechiel 40  
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VYJADRI VĎAČNOSŤ 

 ... buď vďačný vo všetkých okolnostiach. To je čo Boh chce od teba v tvojom živote v únii s Ježišom 

Kristom (1.Tesalonickým 5:18).  

 Slovo „ďakujem“ je to najmocnejšie aké sa dá prejaviť. Oznamuje srdečné ocenenie a vďačnosť. Pri 

správnom vyjadrení zanechá nezmazateľný dojem o tvojej úprimnej vďačnosti a v srdci poslucháča vyvolá 

radosť.  

 Zároveň keď niekoho potešíš, tvoje nervy ostanú kľudné a tvoj duch bude mať radosť! Preto sa často 

opýtaj sám seba „Koho dnes ocením?“ Urob to súčasť svojho denného plánu. Ktosi, niekde by mal od teba 

obdržať telefonát, dostať návštevu, pohľadnicu alebo dar so slovami „Ďakujem ti!“ Páči sa mi, keď mám 

možnosť zavolať niekomu a povedať „Ďakujem ti.“  

 Niektorí ľudia majú ťažkosti vyjadriť vďačnosť hoc si to vyžaduje samotná udalosť. Pánova rada je 

však jasná: zakaždým a pri všetkých veciach vyjadruj vďačnosť. Keď si niekde von a personál ti ponúkne 

akúkoľvek formu asistencie, nezabudni povedať „Ďakujem.“  

 Na cirkevnom zhromaždení, v divadle alebo pri inej udalosti, keď ti usádzač ukáže miesto kam si 

sadnúť, nesadni si bez toho aby si nepovedal „Ďakujem.“ Potom ako ťa taxikár bezpečne dopraví do tvojej 

destinácie, nevystúp von z auta bez slova „Ďakujem!“ Všetko z toho sú jednoduché každodenné situácie aké 

zažívane a niekedy si ani neuvedomujeme ako máme byť za tieto veci vďační.  

 Ak si rodič nauč sa tvojim deťom povedať „Ďakujem“ vždy keď urobia niečo pekné. Ak ide o pár, 

povedzte si „Ďakujem“ svojej manželke a manželovi za všetky tie každodenné veci. Keď ľudia urobia určité 

veci pre teba, či už ide o láskavosť, alebo to čo sú zaviazaní urobiť, praktizuj povedať „Ďakujem.“ Budeš 

užasnutý nad radosťou a naplnením aké zažiješ výsledkom poďakovania.  

VYZNANIE 

 Som zakorenený a vybudovaný v Pánovi, posilnený vo viere a prekypujúci s vďačnosťou! Každý deň 

ostávam inšpirovaný vyjadriť moju vďaku pred Bohom za tých ľudí cez ktorých ma On denne požehnáva. A tak 

kráčam v priazni, radosti a naplnení. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Tesalonickým 5:18; Ján 6:11 

1.ročný Biblický plán: Židom 9:11 – 28   &   Žalospevy 3 – 5  

2.ročný Biblický plán: 2.Petrov 1:13 – 21   &   Ezechiel 41  
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ZAMERAJ SA NA TEN VÄČŠÍ CIEĽ  

 Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo (Ján 

4:34).  

 S úprimným očakávaním vytrhnutia Cirkvi, je dôležité ostať zameraný na dosiahnutie „veľkého cieľa.“ 

Čo je ten veľký cieľ? Ide o získanie nespasených ku Kristovi.  

 Ježiš a Jeho učeníci sa zastavili na ceste z Júdska do Galilei v samaritánskej dedine. Majster si 

potreboval trochu vydýchnuť a Jeho učeníci využili ten čas aby nakúpili jedlo. Zatiaľ čo Ježiš sedel pri studni, 

prišla na to miesto jedna žena ťahať vodu a Ježiš jej pritom začal kázať o dobrom posolstve Kráľovstva.  

 O čosi neskôr sa učeníci vrátili aj s jedlom, no Ježiš akoby nechcel jesť. Začali sa čudovať prečo vlastne 

nechcel a On odpovedal „ ... Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si povedali učeníci medzi sebou: Či 

Mu niekto doniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať 

Jeho dielo“ (Ján 4:32 – 34).   

 Ježiš nám zanechal tento príklad, ktorý máme nasledovať. Číslo jeden bolo pre Neho konať Božiu 

prácu. Nič by nemalo byť pre teba viac dôležitejšie ako starostlivosť o šírenie evanjelia v tvojom vlastnom 

svete aj mimo neho. Musíš si uvedomiť, že tvoja pozemské zamestnanie, podnikanie, vzdelanie prípadne iná 

kariéra sú príležitosťami a prostriedkom pre teba na transportovanie evanjelia.  

 Keď svoj život oddáš získavaniu duší, objavíš spokojnosť a naplnenie v takom rozsahu ako ti nič iné 

v živote nedokáže dať. Prehlásiš podobne ako Ježiš „Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a 

dokonať Jeho dielo.“ Chváľme Pána!  

VYZNANIE 

 Moja priorita je žiť pre Ježiša Krista a byť relevantný v službe zmierenia. Všetko v mojom živote – od 

myšlienok, cez nápady, až dokonalosť v mojom živote – je celé o získavaní duší. Stal sa zo mňa ambasádor 

a správca Kristových tajomstiev a ja svoju službu slávne napĺňam, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Galatským 2:20; 2.Korintským 5:18 – 19; 1.Korintským 9:16 

1.ročný Biblický plán: Židom 10:1 – 18   &   Ezechiel 1 – 2  

2.ročný Biblický plán: 2.Petrov 2:1 – 22   &   Ezechiel 42  
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SI OSLÁVENÝ V KRISTOVI 

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

 Ty ako znovuzrodený nie si len akási bezvýznamná smietka prachu; patrí ti česť a sláva v Kristovi. 

Táto sláva hovorí o dokonalej nádhere, prvotriednosti božstva a jeho výraze, o Božej cti a podobne.  

 Ježiš je výslovný obraz osobnosti Boha, jasom i žiarou Božej slávy. Biblia uvádza o dokonalej sláve 

akú Mu Boh udelil (Židom 1:3). Tu je tá najviac pozoruhodná časť: Ešte krátko pred svojim ukrižovaním sa 

Ježiš v našom mene modlil veľmi dojímavú modlitbu k Otcovi. Počas nej povedal „A slávu, ktorú si Ty dal 

mne, ja som dal im ...“ (Ján 17:22).  

 On nám dal rovnakú slávu akú dostal od Otca, aby sme boli spolu jedni s Ním a Otcom takisto ako On 

a Otec sú jedno. Dnes máš slávu Boha Otca, teda rovnakú slávu akú dal Ježišovi. Možno hneď teraz uvažuješ 

„Vari niekto ako ja, kto urobil tak veľa zlých vecí, môže mať vo svojom živote Božiu slávu?“ Zaiste ju môžeš 

mať,  teraz keď si znovuzrodený!  

 Biblia uvádza „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho 

milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi“ (Rímskym 3:23 – 24). Pred príchodom Ježiša, mal každý človek 

nálepku hriešnika. Avšak Ježiš sa raz a navždy vysporiadal s problémom hriechu. Preto ak sme kvôli hriechu 

prišli o Božiu slávu, teraz keď bol tento problém vyriešený už viac neprichádzame o Božiu slávu. Podľa 

Rímskym 8:30 my sme Jeho oslávení: „A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj 

ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“ Aleluja!   

VYZNANIE 

 Som Božia sláva! Dnes a zakaždým vyžarujem a prejavujem spravodlivosť, prvotriednosť 

a dokonalosť. Môj život je o stále narastajúcej sláve. Duch Svätý – Duch slávy – žije vo mne vo svojej plnosti. 

Cez štúdium a rozjímaním na Slove, som neustále premieňaný zo slávy do slávy. Chváľme Boha!  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:10 – 11; Rímskym 8:30; Izaiáš 60:1 – 2  

1.ročný Biblický plán: Židom 10:19 – 39   &   Ezechiel 3 – 4  

2.ročný Biblický plán: 2.Petrov 3:1 – 18   &   Ezechiel 43  
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DEDIČIA NEVYČERPATEĽNÝCH BOHATSTIEV 

 Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom 

bohatstve Kristovom zvestoval pohanom (Efezským 3:8).  

 Nie je rozdiel v tom ako a kde si sa narodil; teraz si v Kristovi a teda oddelený k Bohu a Jeho sláve. 

Nedostatok nie je súčasť tvojho života. Keď toto pochopíš a objavíš kto skutočne si, zrazu príde 

na zmenu tvojej mentality. Staneš sa väčší ako tvoje zamestnanie, podnikanie a teda príjem z toho plynúci. 

Budeš naozaj veľký vo vnútri!  

 Rozšírený anglický preklad (AMPC) nášho úvodného verša hovorí „Pre mňa, hoci som veľmi posledný 

zo všetkých svätých (Božích posvätených ľudí), bola táto milosť (priazeň, privilégium) mne udelená a milostivo 

zverená: vyhlasovať pohanom nekonečné (bezhraničné, neuhádnuteľné, nespočítateľné a nevyčerpateľné) 

bohatstvá Krista [bohatstvo ktoré žiadna ľudská bytosť nedokáže vypátrať].“  

 Slovo je pre toho muža, alebo ženu ktorí do neho vkročia. Preto máš potvrdiť „Mám prístup 

k nekonečným, bezhraničným, neuhádnuteľným, nespočítateľným a nevyčerpateľným bohatstvám Krista – 

bohatstvo, ktoré žiaden človek nedokáže vypátrať.“ Narodil si sa do nevyčerpateľného bohatstva, pretože si 

potomok Abraháma a Boží dedič a spoludedič s Kristom. Tvoje bohatstvo je ako chlieb čo Ježiš distribuoval 

k zástupu (päť tisíc mužov; ženy a deti neboli započítané). Pritom ako si medzi sebou podávali chlieb, ten sa 

znásoboval (Matúš 14).  

 Takto nejak by si mal uvažovať nad svojimi zdrojmi; odmietni vedomie nedostatku. Vždy dávaj. Čím 

viac dávaš o to viac sa tvoje zdroje znásobujú do stavu neobmedzenia. Takto by malo vyzerať tvoje vedomie 

a vyznanie. Sláva Bohu!  

VYZNANIE 

 Mám prístup k nekonečným, nehraničiacim, neuhádnuteľným, nezrátateľným a nevyčerpateľným 

bohatstvám Krista – bohatstvo aké žiaden človek nedokáže nájsť! Skrz Slovo kráčam v mojom superhojnom 

dedičstve v Kristovi. Všetky veci sú moje! Chváľme Boha!  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 8:9 (študijná Biblia); Kolosenským 1:12; 1.Korintským 3:21 

1.ročný Biblický plán: Židom 11:1 – 16   &   Ezechiel 5 – 7  

2.ročný Biblický plán: 1.Ján 1:1 – 10   &   Ezechiel 44  
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STRÁŽ SI SVOJU SPÁSU 

 akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho 

potvrdili tí, čo ho počuli (Židom 2:3).  

 Ak má byť pre teba niečo vzácne na tomto živote, obzvlášť v týchto posledných dňoch, tak to musí byť 

tvoja osobná spása. Náš nosný verš uvádza „ako unikneme my, keď zanedbáme takúto veľkú spásu ...“ Osobná 

spása je v tvojom živote vec číslo jeden. Chráň si ju. Preto kráčaj v Božom svetle, v plnosti spásy. Pán povedal 

„ ... s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse“ (Filipským 2:12).  

 Bez ohľadu na všetky dosiahnuté úspechy v živote, bez spásy to bude celé márne. Ježiš v Markovi 8:36 

povedal „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši?“ Nezáleží koľko 

konferencií si zorganizoval, alebo na koľkých z nich si bol účastný ani to koľkým ľuďom si pomohol; bez 

tvojej spásy, to nebude nič znamenať.   

 Nepredaj svoju spásu za nič iné. Sme obkolesení jastrabmi a šelmami čo nešanujú stádo; urobia 

čokoľvek pre svoj osobný zisk. Nedaj sa im oklamať ani zviesť z cesty. Ostaň v Kristovi, v Jeho Slove 

a pokračuj v uplatňovaní Jeho lásky i spravodlivosti pred tvojim svetom.  

 Pamätaj, ty nie si tu len pre svoju vlastnú spásu, ale takisto aby si pomohol aj ostatným ľuďom prijať 

ich spásu. Keď naozaj pochopíš čo je to spása, budeš ju nielenže chrániť svojim životom, ale takisto ostaneš 

nadchnutý zdieľať ju s ostatnými. Apoštol Pavol povedal „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo 

mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi“ (Rímskym 1:16). Jediný 

spôsob ako pomôcť ostatným prijať spásu je zdieľať s nimi evanjelium. Urob to životne dôležitou súčasťou 

tvojej dennej rutiny a snaženia.  

VYZNANIE 

 Slúžim Pánovi v duchu a v pravde. Jeho láska je cez mňa trvale vyjadrená smerom k ostatným ľuďom. 

Odkedy je Božia láska cez Ducha Svätého vyliata v mojom srdci, niet vo mne priestor pre nenávisť, horkosť, 

žiarlivosť či hrdosť. Táto láska ma poháňa kázať evanjelium a osloviť  stratených a tak ich obrátiť z tmy do 

Krista. Amen.  

Rozšírené štúdium: Filipským 2:12; Marek 8:36 – 37; 1.Korintským 9:26 – 27 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Židom 11:17 – 40   &   Ezechiel 8 – 10 

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 2:1 – 14   &   Ezechiel 45  
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TVOJE MENO JE DÔLEŽITÉ 

 Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých 

národov (1.Mojžišova 17:5).  

 Meno na akékoľvek odpovedáš sa priamo orientuje na tvoje osudové smerovanie; tvoje meno mu 

dodáva význam. To vysvetľuje prečo Boh zmenil mená určitých individuálnych ľudí v Biblii v súlade so 

smerovaním aké mal pre nich. Dobrým príkladom je Abrahám, ktorý bol predtým pomenovaný Abrám. 

Význam mena Abrám znamenal povýšený otec či považovaný za otca. Počas veľa rokov nemal žiadne dieťa, 

hoci mnoho služobníkov sa narodilo v jeho domácnosti.  

 Avšak v jeden deň k nemu prehovoril Hospodin a riekol „ ... Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš 

sa otcom mnohých národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa 

urobil otcom mnohých národov“ (1.Mojžišova 17:4 – 5). Abrahám uveril Bohu a okamžite začal odpovedať 

na meno Abrahám „otec mnohých národov.“  

 Ďalším dôležitým príkladom je Jákob. Meno Jákob dostal preto, lebo pri pôrode sa držal päty svojho 

brata. Jákob znamená podvodník alebo švindler; verný tomuto menu, za pomoci svojej matky klamlivo 

nadobudol prvorodenstvo svojho brata.   

 Avšak, keď Jákob stretol Hospodina a opýtal sa na požehnanie, Pán tak neurobil pokiaľ jeho meno 

nebolo zmenené z Jákoba (podvodníka) na Izrael, princ s Bohom (1.Mojžišova 32:28). Jeho smerovanie sa 

odvtedy navždy zmenilo.   

 Uvažuj nad apoštolom Petrom. Predtým ešte ako prišiel k Ježišovi odpovedal na meno „Šimon“ čo 

znamená vetrom roztrasená trstina, teda nestabilný. Ako Šimon bol nedôsledný. Jeden deň mu Ježiš povedal 

„ ... ty si Peter, (grécky: Petros) a na tej skale (grécky: Petra) postavím svoju cirkev ....“ (Matúš 16:18).  

 Ak význam tvojho mena nie je súladný s Božím Slovom, potrebuješ si ho zmeniť. Nezáleží na tom, že 

celý svoj život si odpovedal na to meno; ak jeho význam nesedí so zjavením o tom kto si v Kristovi, odpovedaj 

na Božie Slovo a zmeň si ho ako skutok viery.  

MODLITBA 

 Požehnaný Otec, ďakujem za tvoje Slovo čo zjavuje moju identitu, dedičstvo a schopnosti v Kristovi! 

Tvoja vôľa pre môj život je zjavená do môjho ducha a ja denne žijem, aby som tak naplnil tvoju vôľu a účel 

pre môj vlastný život, kráčal po chodníku čo si pre mňa predurčil, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 32:24 – 28; Matúš 16:16 – 18 

1.ročný Biblický plán: Židom 12:1 – 13   &   Ezechiel 11 – 12 

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 2:15 – 29   &   Ezechiel 46 

  



16            Pastor Chris  

ŽIŤ V JEHO ODPOČÍNKU  

  Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej 

(Židom 4:10).   

 Keď študuješ záznam samotného stvorenia v knihe Genezis 1, všimneš si ako Boh stvoril človeka na 

šiesty deň, teda až po stvorení všetkého ostatného. Takto spokojný, Boh odpočíval od celého svojho diela 

v siedmy deň: „Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul ...“ 

(1.Mojžišova 2:2).  

 Prvý deň na zemi pre človeka bol vlastne Boží deň odpočinku. Adam nenašiel Boha pri práci; stretol 

Ho ako odpočíva. Nebolo to za účelom toho, kedy Boh odpočíval, aby Adam dokončil ostatnú prácu, nie. Boh 

skončil všetku prácu predtým ako bol Adam sformovaný. Adam sa preto narodil do odpočinku. Taký bol Boží 

účel a zámer pre človeka na začiatku. Kristus je náš oddych. Keď prídeš do Krista, stávaš sa oslobodený od 

námahy, úmoru, starostí, zhonu a ťažkostí. Nebuďme prekvapení, keď vo Filipských 4:6 ang NKJV dostávame 

radu od Ducha „Pre nič nebuďte ustarostení ...“; to znamená byť bez starostí.  

 Ak sa pristihneš aj napriek tomu, že si znovuzrodený ako stále drieš a si vystresovaný, je čas na zmenu. 

Po prvé kultivuj nové myslenie a uvedom si, že Boh ťa stvoril pre Jeho potešenie; stvoril ťa, aby si bol potešený 

a mal radosť zo seba a tak Ho so svojim životom velebil. Potom povedz „Odmietam ťažký život, naopak vítam 

pokojný život, hojnosti, radosti a úspechu v Kristovi. Štedro som dostal všetky veci pre potešenie. Nič mi 

nechýba, pretože všetky veci sú moje.“  

 Tvoj život v Kristovi je o nemerateľnej milosti, sláve, prevahe, radosti a spravodlivosti. Ide 

o nadprirodzený život slávy z pozície odpočinku. Preto pokračuj v prevahe a podriadením si svojho sveta 

z pozície odpočinku.  

VYZNANIE 

 Nech je požehnaný Hospodin! On mi dal nadprirodzený život spravodlivosti a ja z miesta odpočinku 

kráčam vo víťazstve a prevahe. Jeho milosť je pre mňa dostačujúca. Vo všetkých veciach slávnostne napĺňam 

svoj účel a robím tak bez stresu, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Židom 4:3; Matúš 6:25 – 26  

1.ročný Biblický plán: Židom 12:14 – 29   &   Ezechiel 13 – 15  

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 3:1 – 12   &   Ezechiel 47  

  



17            Pastor Chris 

ŽIŤ V JEHO NÁDHERNOM SVETLE  

 a radostne ďakujúc Otcovi ... vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného 

Syna (Kolosenským 1:12 – 13).  

 Hospodin túži, aby všetky Božie deti porozumeli aký mocný je tento verš! Hovorí o tom ako sme boli 

vyslobodení z dominancie tmy a transportovaní do Kráľovstva Jeho milovaného Syna. Tam sa teraz 

nachádzaš! Zároveň platí kresťan, ktorý nemá takéto porozumenie bude aj naďalej žiť životom temnoty, teda 

uvažujúc myšlienky tmy z ktorých už bol vyslobodený.  

 Tma reprezentuje hriech, smrť, zlo a všetky negatívne veci spájané so satanom. Ty si bol vynesený 

preč z každej veci súvisiacej s diablom a uvedený do Božieho kráľovstva vo svetle. Pamätaj si, tma nemôže 

premôcť svetlo. Preto ak povieš „V mojom živote zažívam démonické utláčanie“ otázka by mala znieť „Kde 

si? Kde ťa postretli démoni?“  

 Ak nežiješ ako prenesený do Kráľovstva Božieho drahého Syna, potom nemôžeš kráčať v autorite 

Božieho vzácneho Syna. Musíš pochopiť, rozoznať a žiť ako jednotlivec ktorý vie, že bol vyslobodený 

z dominancie temnoty a uvedený do Božieho úžasného svetla.  

 Galatským 5:1 hovorí „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do 

jarma otroctva!“ Odmietni byť zamotaný(á) v jarme otroctva. Presťahuj sa; zmeň pozíciu týmito slovami „Od 

tohto dňa, odmietam byť pod vplyvom či kontrolou tmy spravujúcu tento súčasný svet; s Kristom som 

posadený(á) v moci, sláve a majestátnosti, mám prevahu nad satanom a kohortou* tmy“ (*staroveká rímska 

družina rovná 1/10 légie). Nech je požehnaný Hospodin! Niet divu, keď Peter vyhlásil „ Ale vy ste vyvoleným 

rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky 

Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla“ (1.Petrov 2:9).  

VYZNANIE 

 Bol som vyvedený z hriechu, choroby, nemoci, depresie, biedy, frustrácie a všetkého čo je z diabla. 

Teraz som prenesený do Božieho Kráľovstva svetla. Vynášam zo seba skvelé skutky a preukazujem cnosť 

a dokonalosť Toho, ktorý ma povolal von z temnoty a priviedol do Jeho predivného svetla. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: Ján 8:36; Ozeáš 4:6; 1.Petrov 2:9 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: Židom 13   &   Ezechiel 16 

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 3:13 – 24   &   Ezechiel 48  

  



18            Pastor Chris 

JE TO O KRÁČANÍ VO VIERE 

 lebo žijeme vierou, a nie videním! (2.Korintským 5:7).  

 Rímskym 9:8 ROH hovorí „ ... nie deti tela sú deťmi Božími ...“ Deti tela sú vedené na základe svojich 

zmyslov. Namiesto kráčania vo viere, ostávajú kontrolovaní iba tým čo dokážu fyzicky vidieť, počuť, čoho sa 

dotknú, ochutnajú, alebo ovoňajú. Avšak kresťanstvo je o kráčaní vo viere; je to život čo prechádza až za 

zmysly.  

 Duchovné reality nemožno vnímať cez ľudské zmysly. To je ten dôvod prečo prirodzený človek 

nechápe veciam Ducha; sú pre neho bláznovstvom (1.Korintským 2:14). Rímskym 9:8 nám dáva poznať, že 

deti tela  - teda ľudia spravovaní zmyslami – nie sú Božími deťmi: naopak deti zasľúbenia sú počítané za 

potomstvo. Deti zasľúbenia sú deti Slova.  

 Pavlove vrcholné podriadenie sa v 2.Korintským 5:7 ang AMPC je naozaj silné: Povedal „Lebo 

kráčame vierou [regulujeme naše životy a riadime samých seba podľa nášho presvedčenia, alebo viery 

rešpektujúc vzťah človeka k Bohu a božským veciam, s dôverou a svätou horlivosťou; preto kráčame] nie 

podľa zraku, alebo zdania“ Neži podľa zraku ani zjavu; ako ľudia ktorí zvyknú hovoriť „Vidieť znamená 

uveriť“ nie! To je protiklad viery. Rozpomeň sa čo Ježiš povedal Marte v Jánovi 11:40. Riekol jej „ ... Či som 

ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“   Ty veríš, aby si videl; o tom je viera.  

 Židom 11:1 ang AMPC uvádza „Teraz VIERA je uistením (potvrdenie, list vlastníctva) vecí pre ktoré 

sa nádejame, ako dôkaz tých vecí, ktoré nevidíme a presvedčením o ich realite [viera sa chápe ako reálny fakt 

toho, čo nie je zjavené zmyslom].“ Boha nemôžeš potešiť, pokiaľ sa nenaučíš pochopiť a nazvať reálnym tie 

veci, ktoré tvoje fyzické oči (zatiaľ) nedokážu vnímať, ale sú zjavené v Božom Slove. To je kresťanstvo; 

kráčanie vo viere.  

VYZNANIE 

 Na okolnosti a situácie odpovedám jedine z pohľadu viery a nie podľa zmyslového vnímania. Teraz 

a vždy, žijem z môjho ducha podľa Božieho Slova. Premieňam sa zo slávy do slávy. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:16 – 18; Židom 11:6 – 12 

1.ročný Biblický plán: Jakub 1   &   Ezechiel 17 – 19  

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 4:1 – 14   &   Daniel 1 – 2  

  



19            Pastor Chris 

PODDAJ SA MU A NASLEDUJ JEHO SLOVO  

  Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, 

ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci (Ján 16:13).  

 Byť znovuzrodený znamená, že Duch Boží žije v tebe a On ťa podľa Slova vedie na ceste po ktorej by 

si mal(a) kráčať. Jeho Slovo je tvojim istým sprievodcom naprieč životom. Z toho dôvodu povzbudzujeme 

úmyselné štúdium a rozjímanie na Slove. Oboznámiť sám seba so Slovom je cesta pre poznanie Božej rady 

a kráčanie v Jeho vôli. On ti radí z vnútra, v línii so Slovom.  

 Žiadna iná osobnosť v tomto živote ťa nedokáže viesť v úspechu, víťazstve a odpočinku ako to robí 

Duch Svätý. Jeho poteším je prevádzať ťa, aby si urobil správne a dokonalé rozhodnutia, zašiel na správne 

miesta v správnom čase a urobil správne veci v správnom čase pre Božiu slávu. Rozoznaj Jeho službu a osobu 

vo svojom živote. Často s Ním rozprávaj. Takisto Ho počúvaj, lebo On vždy rozpráva do tvojho ducha. Trápi 

sa o všetko čo robíš. Zaujíma sa o najmenšie detaily tvojho života. Je to Jeho potešenie úspešne ťa viesť cez 

všetky tvoje snaženia zo dňa na deň.  

 Mnohí urobili závažné chyby vo svojich životoch, lebo ho nepočúvali a nenasledovali Jeho 

usmernenie. Jeho rada a nasmerovanie sú vždy v súlade so Slovom. Tvoj život bude vyjadrením Božej slávy, 

krásy, múdrosti a milosti pritom ako sa Mu poddáš a nasleduješ Jeho Slovo. Skrz Slovo ťa On vedie a uvádza 

zo slávy do slávy.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za tvoju slávu v mojom živote. Ďakujem za okrášlenie ma s tvojou milosťou 

a naplnením ma s tvojou múdrosťou. Dnes pôsobím s dokonalosťou skrz moc Ducha Svätého, ktorý žije vo 

mne a vedie ma z vnútra, pilotuje ma zo slávy do slávy, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 16:13 – 15; Jakub 1:22 – 25 

1.ročný Biblický plán: Jakub 2 – 3: 1 – 13   &   Ezechiel 20 – 21  

2.ročný Biblická plán: 1.Jánov 4:15 – 21   &   Daniel 3 – 4  

  



20            Pastor Chris 

OVOCIE JEHO POSLUŠNOSTI  

 A tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného 

ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí. (Rímskym 5:18).  

 V čase Starého Zákona, Božie požehnanie pre deti Izraela bolo podmienené ich poslušnosťou pred 

Zákonom. Napríklad, Boh túžil, aby pred Ním kráčali ako králi a kňazi, ale ich poslušnosť mala slúžiť ako 

predpoklad toho, že požehnanie nastane ešte počas ich života. Hospodin povedal v 2.Mojžišovej 19:5 – 6 „Ak 

ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými 

národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom ...“  

 Ľud však porušil Hospodinove zákony a tým pádom sa nedokázali radovať z plnosti Hospodinových 

požehnaní ani prísľubov. To však neplatí dnes s nami v Novom Zákone. Kolosenským 1:12 uvádza „a 

radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle.“ Stali sme sa 

kvalifikovaní byť účastníkmi dedičstva svätých v Kráľovstve svetla. Zdieľame a sme účastní na požehnaniach 

a výhodách Kráľovského života rezervovaného pre všetkých Božích svätých. Nestalo sa tak na základe tvojej 

poslušnosti, ale z Kristovej poslušnosti (Rímskym 5:19).  

 Ježiš Kristus naplnil Zákon a potom ho zrušil. Ty si ovocím Jeho poslušnosti. Na základe toho, Boží 

dar – Jeho požehnanie spravodlivosti bolo odkázané tebe. Dnes už nemá význam snažiť sa „poslúchať“ zákon 

preto, aby ťa Boh požehnal; v Kristovi si sa narodil požehnaný so všetkým duchovným požehnaním 

(Efezským 1:3).  

 Na žiadnom mieste Starého Zákona nám nie je povedané „poslúchať“ za účelom získať požehnanie; 

miesto toho sme nazvaní Jeho poslušné deti (1.Petrov 1:14). Sme opísaní ako tí čo „poslúchli“ Božie Slovo 

pravdy zo srdca (Rímskym 6:17). Takže, tvoje požehnanie i tvoj dedičstvo v Kristovi sú výsledkom Kristovho 

spásonosného diela v tvojom mene. Aleluja!  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za uvedomenie si ako moje požehnania sú výsledkom Kristovej spásonosnej 

práce a takisto kto som ja v Ňom. Som Boží dedič a spolu dedič s Kristom! V Kristovi sú všetky tvoje 

prisľúbenia naplnené v mojom živote a ja žijem v úplnej spokojnosti a naplnení, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21; 2.Petrov 1:3 – 4 

1.ročný Biblický plán: Jakub 3:14 - 4:1 – 12   &   Ezechiel 22- 23  

2.ročný Biblický plán: 1.Jánov 5:1 – 21   &   Daniel 5 – 6  

  



21            Pastor Chris 

VŠETKO JE PODRIADENÉ KRISTOVI 

 Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, 

v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte (Matúš 17:5).  

 Keď Všemohúci v hornom verši vyriekol s ohľadom na Ježiša „ ... Toto je môj milovaný Syn, v ktorom 

sa mi zaľúbilo“ uvedené slová adresoval pritom k všetkému stvorenstvu. Celá príroda, živá aj tá neživá – 

všetko na nebi, na zemi i pod zemou – je podriadené Ježišovi. Skaly, vietor, stromy, voda, ryby, anjeli, démoni 

a tak podobne sú pod Jeho dominanciou a správou.   

 Filipským 2:9 – 10 hovorí „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.“ Teraz už chápeš, prečo 

všetko čo Ježiš povedal aj nastalo. On rozprával k stromu a ten vyschol (Matúš 11:12 – 22). Inokedy zas  

prehovoril k zúrivej búrke a tá stíchla (Marek 4:35 – 39). Ježiš rozprával k chlebu s rybami a tie sa znásobili 

a vystačili  pre viac ako dostatočné nasýtenie veľkého zástupu (Matúš 14:17 – 21; Matúš 15:32 – 38). Pri 

ďalšej udalosti rozprával k mŕtvolám a tie ožili (Lukáš 7:11 – 15; Ján 11:32 – 44).  

 Pritom ako Ježiš vydal zo seba slovo, zmrzačené končatiny dorástli naspäť, slepé oči sa otvorili, hluché 

uši odblokovali a démoni zutekali sužovaní (Matúš 15:30), lebo mali príkaz počúvať a poslúchnuť Ho. Teraz 

tá najkrajšia vec na tom celom je spojitosť s nami. 1.Jánov 4:17 hovorí „ ... aký je On (Ježiš), takí sme aj my 

v tomto svete.“ Neskôr v Matúšovi 28:18 – 19 riekol „ ... Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi ...“ Na 

základe tej autority nám prikázal hlásať evanjelium pred každým stvorením a skrotiť si tento svet.  

 Ježiš nám udelil autoritu jednať v Jeho mieste, s plnou mocou použitia Jeho mena. Preto majú naše 

slová rovnakú moc. Všetko v živote je ti podriadené takisto ako je Jemu, pretože ty si jeden s Ním. V mene 

Ježiš dokážeš k čomukoľvek rozprávať a dosiahnuť tak výsledky po akých túžiš. Aleluja!  

VYZNANIE 

 Odkedy mám autoritu Krista, všetko v živote je mi podriadené, som s Ním jeden. Svet a okolnosti sú 

pod mojou dominanciou. Kraľujem a panujem v Jeho mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 28:18 – 19 (študijná Biblia); Lukáš 10:17 – 19 

1.ročný Biblický plán: Jakub 4:13 – 5:1 – 20   &   Ezechiel 24 – 26  

2.ročný Biblický plán: 2.Jánov    &   Daniel 7 – 8  

  



22            Pastor Chris  

NACHÁDZAŠ SA VO SVETLE  

 Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste 

zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla (1.Petrov 2:9).  

 Záverečná časť dnešného úvodného verša nám dáva poznať aké je tvoje súčasné miesto; bol si 

vyvedený z tmy a prinesený do Božieho úžasného svetla. Tým svetlom sa rozumie svetlo života čo ti ukazuje 

chodník spravodlivosti, života a nadvlády. Je to podobné tomu čo Hospodin urobil pre deti Izraela v Starom 

Zákone; vyviedol ich von z Egypta, ktorý reprezentoval tmu a uviedol do Zasnúbenej zeme, čo predstavuje 

symbol svetla!  

 Tma znamená hriech, smrť, zlo a všetky negatíva života. Ty si sa dostal von z hriechu, choroby, 

nemoci, depresie, chudoby a frustrácie a zároveň bol dopravený do Božieho Kráľovstva svetla. Nejedná sa 

o vec, ktorú Pán urobí pre teba pritom ako rastieš v Kristovi; On tak už spravil. Kolosenským 1:12 – 13 uvádza 

„a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci 

tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ 

 Keď si spravil Ježiša Pánom svojho života, bol si prenesený do kráľovstva Božieho drahého Syna; je 

to duchovné kráľovstvo svetla, kde vo svojom živote kraľuješ s milosťou skrz spravodlivosť. Ty nie si 

podriadený tme ani upadajúcim systémom či štruktúram tohto sveta. Bol si prinesený do nadprirodzeného 

života slávy, kde naveky žiariš. Preto už nie sme prekvapení keď Hospodin v Izaiášovi 60:1 riekol „Povstaň 

a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.“  

MODLITBA 

 Ďakujem drahý Pane, za vyvedenie ma z temnoty a umiestnenie do Kráľovstva tvojho drahého Syna, 

kde teraz kraľujem podľa milosti cez spravodlivosť a teším sa úžasnej slobode synov Božích. Ty si svetlom 

môjho života a s ním dokonale navigujem svoju cestu vo víťazstve, prevahe a úspechu, v Ježišovom mene. 

Amen.  

Rozšírené štúdium: Ján 1:4 – 9; Príslovia 4:18; Izaiáš 60:1 – 3 

1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 1:1 – 21   &   Ezechiel 27 - 28 

2.ročný Biblický plán:   3.Jánov   &   Daniel 9 – 10  

  



23            Pastor Chris 

BER NA VEDOMIE ČAS INÝCH ĽUDÍ  

 Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé 

(Efezským 5:15 – 16).  

 Stretol si niekedy človeka ktorý nebral ohľad na tvoj čas? Som si istý, že si nebol z toho vôbec nadšený. 

Ak sa ti to nepáčilo, potom by si mal vždy brať ohľad na časový rozvrh ľudí s ktorými pojednávaš. Ak si 

nájdeš čas pre naplánovanie dňa a uprednostnenie svojich aktivít, bolo by správne očakávať to isté od ľudí 

s ktorými máš naplánované stretnutie.  

 Nemeň a nepresúvaj už dohodnuté schôdzky len tak náhodne; môže to spôsobiť nesúlad pre niekoho 

iného. V živote jestvujú isté veci, ktoré nie sú v nekonečnom prísune; sú obmedzené; jednou z nich je čas. 

Budeš poznať radosť a naplnenie z toho, keď dokážeš promptne odpovedať ľuďom. Uvidíš vďačný výraz na 

ich tvári za usporený čas. Keď ťa ľudia stretnú, mali by mať potešenie z toho, že k tomu došlo; mali by od 

teba odísť veselší, pričom jeden zaručený spôsob ako to docieliť je vedieť oceniť ich čas.  

 Ak napríklad na pracovisku naplánuješ schôdzu, snaž sa pokiaľ je to možné nedohadovať termín na 

neurčitý čas. Je lepšie povedať „Uvidíme sa o 17:15“ a byť pripravený v tom čase ako povedať „Uvidíme sa 

medzi 5-tou a päť tridsať“ a tým nechávaš toho druhého človeka hádať čas kedy presne sa má ukázať. Ak 

z nejakého dôvodu vieš, že nebudeš pripravený v tom čase ako si naplánoval, oslov ich predom, aby si zrušil 

prípadne presunul schôdzku a ponúkni svoje ospravedlnenie. 

 Sprav to najlepšie čo sa dá z tvojej strany, aby si nedestabilizoval deň iného človeka. Samozrejme, že 

existuje aj druhá strana mince. Mal si mať stretnutie s niekým, ale v rovnakom čase si dohodol schôdzku 

s ďalšími piatimi po celom meste! Zaiste sa omeškáš na ďalšie stretnutie a to nie je v poriadku. Dokonca aj 

ako šéf v kancelári, buď citlivý k harmonogramu svojich podriadených. Úspešní ľudia berú na vedomie čas.  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem lebo tvoja múdrosť pracuje vo mne a spôsobuje, že múdro používam čas 

a uprednostňujem svoje aktivity pre dnešný deň. Duch Svätý ma vedie k tomu ako byť produktívny a efektívny 

vo všetkom čo dnes robím. Výrazne hýbem napred a posúvam prácu Kráľovstva i zlepšujem svoj život, 

v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:1; Žalm 90:12 

1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 1:22 – 2:1 – 25   &   Ezechiel 29 – 30  

2.ročný Biblický plán: Júdov 1:1 – 11   &   Daniel 11 – 12  
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ÚČASTENSTVO DUCHA 

 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen 

(2.Korinským 13:13).  

 Tvoje najvyššie volanie ako kresťana je spoločenstvo s Pánom. Bez účastenstva, nie je nič z toho čo 

na zemi robíš poctené v nebi. Mať účastenstvo s Ježišom znamená mať spoločenstvo s tým najvýraznejším 

zjavením esencie božstva. Ako však vidíš, nemôžeš mať spoločenstvo s Ježišom iba ak cez Ducha Svätého.  

 Preto sa často divím nad tým ako si niektorí ľudia myslia, že nepotrebujú Ducha Svätého. Nie je nič 

prázdnejšie ako život bez Ducha Svätého, pretože On je autorom života. Bez Neho, to čo ti ostane bude len 

tma. On je ten Jeden, ktorý dáva svetlo a oživuje Božie Slovo v tvojom srdci. Bez náhľadu a zjavenia aké 

udeľuje Duch Svätý, nebude Božie Slovo pre teba nič znamenať.  

 Biblia hovorí ako sú Jeho slová životom pre tých čo ich nájdu (Príslovia 4:22). spôsob ako ich nájsť je 

cez Ducha Svätého. Tvojou túžbou by malo byť viac spoločenstva s Duchom Svätým každý deň. Myslím tým 

spoločenstvo s účasťou, kde si aktívne zapojený s Ním v romantike spravodlivosti.  

 Úžasná vec na tom je, že všetok úspech aký si dosiahol pod vedením a múdrosťou akej sa ti dostalo 

v spoločenstve s Ním, dáva ti kredit. Ďalší nádherný dopad tvojho účastenstva s Ním je, že sa stávaš zmiešaný 

s Ním, teda tvoje telo sa stáva Jeho telom. Tvoj jazyk sa stáva Jeho jazykom, tvoje ruky Jeho rukami a tvoje 

nohy Jeho nohami. Aleluja!  

 V tomto druhu vzťahu, každý limit a bariéra sú z tvojej cesty odstránené; v živote nezažiješ nič iné iba 

posun dopredu. Ty si tak plný Jeho slávy a múdrosti, že pretekajú z teba k iným. On preberie kontrolu nad 

tvojim životom a ty zažiješ neslýchaný prejav Jeho moci čo spôsobí, že mnohí sa budú nad tebou diviť. Tieto 

a ďalšie sú veci aké ti spoločenstvo s Duchom Svätým prinesie. Chváľme Boha!  

MODLITBA 

 Drahý Otec, ďakujem za Ducha Svätého ktorého si poslal vo mne žiť a sprevádzať ma vo všetkých 

veciach. Dokonca aj teraz, On pozdvihuje moje videnie a robí ma schopný vidieť a žiť ako majster nad všetkým 

v tomto živote. Kontrolujem a dominujem silám prírody a sveta. Mocou Ducha Svätého žijem nad 

okolnosťami. Nech je požehnaný Hospodin!   

Rozšírené štúdium: 1.Jánov 1:3; Ján 16:13; 1.Korintským 1:9 

1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 3   &   Ezechiel 31 – 32  

2.ročný Biblický plán: Júdov 1:12 – 25   &   Ozeáš 1 – 2  
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POZNANIE O TOM KTO SI 

 Pokrytec ústami ničí svojho blízkeho: ale skrz poznanie bude spravodlivý vyslobodený (Príslovia 11:9 

ang KJV). 

 Predstav si ako na rukách nesieš a hráš sa so susedovým jedno či dvojročným dieťaťom a to malé ťa 

zrazu uhryzne do ruky. Vnímaš to ako malý štipanec, ktorý za nič nepokladáš, pretože je to len malé dieťa. 

Ako kráčaš preč, pristúpi niekto k tebe a povie „Videl som ako ťa pohrýzlo to dieťa; vedel si, že je HIV 

pozitívne?“  

 V tú chvíľu sa tvoje chovanie zmení; začneš hovoriť v jazykoch a robiť vyznanie. Vo svojom mysli sa 

domnievaš, že uplatňuješ svoju vieru, ale vlastne ty demonštruješ nedostatok porozumenia toho kto si 

v Kristovi. Boh ťa nechce na tej úrovni.  

 Ak máš poznanie Boha a rozoznáš čo máš v sebe a tiež kto si v Kristovi, ostaneš nepohnutý napriek 

novým informáciám o dieťati. To poznal apoštol Pavol preto sa tak líšil. V Skutkoch 28:3 – 6 uhryzol Pavla 

jedovatý had a tí čo boli okolo neho očakávali ako spuchne a hneď na mieste zomrie. Ostali úplne zmätení 

keď videli Pavla nezraneného. On tomu dokonca ani nevenoval pozornosť; Biblia hovorí ako to striasol do 

ohňa a pokračoval kázaním evanjelia. Aleluja! 

 Niekto si môže povedať „Keby som len mal taký druh viery ako mal Pavol!“ Nie, nebola to viera čo 

preukázal Pavol; išlo o poznanie Boha v činnosti. On mal znalosť ohľadne toho čo Ježiš povedal kto je kresťan. 

V Markovi 16:17 – 18 Ježiš riekol „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú 

vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im 

...“  Ak si niekedy nejaká jedovatá látka nájde cestu do tvojho systému – či už náhodou alebo zámerom – 

nebude to mať na teba žiaden vplyv.  

 To čo potrebuješ je akurátne a adekvátne poznanie Božieho Slova. Práve to ťa prenesie životom. Mnohí 

veriaci nemajú problém s vierou, lebo každý jeden z nás má vieru (Rímskym 12:3). problémom je ich 

nedostatok chápania toho kto sú a čo im patrí v Kristovi. Znalosť Božieho Slova ti poskytne nepopierateľné 

presvedčenie nadprirodzeného života víťazstva a prevahy. Preto musíš študovať a rozjímať každý deň na 

Slove.  

MODLITBA 

 Drahý Otče, ďakujem za dopad tvojho Slova v mojom živote. Ako študujem a meditujem dnes na 

Slove, nielen že objavujem moje dedičstvo v Kristovi, takisto prijímam vieru stotožniť sa a radovať zo 

všetkého čo si pre mňa v Kristovi sprístupnil. Skrz tvoje Slovo panujem v živote, víťazím, excelujem 

a prevládam nad okolnosťami života cez Slovo, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Ozeáš 4:6; Skutky 20:32; 2.Petrov 1:2 

1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 4   &   Ezechiel 33 – 34 

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 1:1 – 20   &   Ozeáš 3 – 4  
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SI ZADARMO OSPRAVEDLNENÝ JEHO MILOSŤOU 

 ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi (Rímskym 3:24).   

 Ježiš v Jánovi 15:25 povedal „A (to bolo preto), aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone: 

Nenávideli ma bez príčiny.“ Slovné spojenie „bez príčiny“ má pôvod z gréckeho „dōrean“, vo význame 

zbytočne, za nič, alebo márne. Inými slovami Ježiš neurobil nič zlé čo by ospravedlnilo ich nenávisť. Hoci 

Jeho vyjadrenie lásky smerom k ľuďom bolo jedinečné, napriek tomu Ho stále nenávideli.  

 Ako naznačuje náš úvodný verš, Boh v Jeho nekonečnej láske sa rozhodol odpovedať v línii s Jeho 

vlastným charakterom tak, že svojou milosťou zadarmo ospravedlnil človeka. Slovo „zadarmo“ je to isté 

grécke slovo „dōrean.“ Dáva nám tým poznať, tak ako Ježiš nespravil nič za čo by si zaslúžil nenávisť sveta, 

ani ty si nemusel urobiť  nič pre získanie ospravedlnenie od Boha.  

 Byť ospravedlnený znamená byť prehlásený za nevinného; znamená to byť zbavený (viny) 

a prehlásený za spravodlivého. Aleluja! Prišlo to bez potreby kvalifikácie; bez príčiny, ale skrz vieru Ježiša 

Krista: „A tak ospravedlnení z viery ...“ (Rímskym 5:1).  

 Nie je to o tvojom diele či skutkoch vlastnej spravodlivosti. Biblia uvádza „Lebo milosťou ste spasení 

skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Efezským 2:8 – 9). 

Aké nádherné vedieť, že všetko čo k tomu treba je len podvoliť sa Božej spravodlivosti! Teraz už môžeš 

kraľovať v živote: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú 

kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rímskym 5:17). Nech je požehnaný 

Hospodin!  

VYZNANIE 

 Jeho milosťou som bol bezplatne ospravedlnený! A nielen že som ospravedlnený kráčať pred Bohom, 

ja som nové stvorenie! Nemám vedomie prehry, chudoby, choroby, nemoci, hriechu ani nič čo je spojené 

s diablom. Kristus je moja spravodlivosť, moje zadosťučinenie a moje vykúpenie. Sláva Bohu!  

Rozšírené štúdium: Rímskym 3:24 – 28; Rímskym 11:6 

1.ročný Biblický plán: 1.Petrov 5   &   Ezechiel 35 – 36 

2.ročný Biblický plán: Zjavenie 2:1 – 12   &   Ozeáš 5 – 6  
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BUĎ PRIPRAVENÝ NA „PRVÝ LET“  

 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo 

umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v 

ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom (1.Tesalonickým 4:16 – 17).  

 Nemaj o tom žiadne pochyby, čas ostávajúci do návratu Majstra je kratší ako si mnohí uvedomujú. To 

čo zažívame priamo teraz je vytrhnutie Cirkvi, teda „uchvátenie“ všetkých tých ktorí sú znovuzrodení 

a kráčajú v Božom svetle. Zrazu sa z tohto sveta stratíme, aby sme vo vzduchu stretli Pána.   

 Niekto sa môže opýtať „Ako to bude možné? Predstav si ako šofér linkového autobusu, alebo pilot 

dopravného lietadla plného ľudí budú obaja znovuzrodení, no pasažieri nie. Snažíš sa tým povedať, že ten 

šofér a pilot budú vytrhnutí zatiaľ čo samotný dopravný prostriedok havaruje?“  

 Po prvé, ľudia pýtajúci sa takéto otázky nepochopili čo postihne svet. Samotné vytrhnutie znamená 

súd pre svet. Ježiš v Lukášovi 17 povedal, v deň kedy Nóach vošiel do korábu prišla potopa. Takisto v rovnaký 

deň ako Lót vyšiel zo Sodomy, oheň padol z neba a spálil mesto; súd začal okamžite.  

 Pri vytrhnutí, budú havárie áut a pády lietadiel s ľuďmi na palube súčasťou súdu za odmietnutie Krista. 

V tom bode sa hodina Jeho milosti skončila. Ak nejaký kresťan ostane na zemi (nevytrhnutý), to preto lebo 

on či ona nežili životom kresťana. Následne sa ocitnú medzi tými čo pôjdu cez Veľké Prenasledovanie, ktoré 

príde po vytrhnutí. A spomedzi nich, veľký zástup ľudí bude eventuálne zachránený.  

 Ty však nechceš byť v tej skupine. Ježiš povedal „Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli 

ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka“  (Lukáš 21:36).  Priprav sám seba na „prvý 

let.“ Každý ubiehajúci deň nás dostáva o deň bližšie k Jeho slávnemu zjaveniu. Ži pre Pána a priprav aj 

ostatných v tvojom svete na tento deň.   

VYZNANIE 

 Som prebudený a bdelý v duchu. Môj život je sprevádzaný láskou Krista a Slovom ako aj mojim 

očakávaním Jeho bezprostredného návratu. Nezaopatrujem vlastné telo pre naplnenie jeho žiadosti. Neustále 

som vedený Duchom a tak zjavujem ovocie spravodlivosti. Moja túžba a vášeň prekvitajú na získanie môjho 

sveta ku Kristovi. Mnohí sú skrz mňa privedení do Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium: Matúš 24:37 – 39; 1.Jánov 2:28; Zjavenia 1:7 

1.ročný Biblický plán: 2.Petrov 1   &   Ezechiel 37 – 38  

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 2:13 – 29   &   Ozeáš 7 – 8  
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JEHO PLNOSŤ V TEBE 

 Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť nad milosť (Ján 1:16).  

 Duch Svätý, pred príchodom Ježiša, zostúpil na ľudí len čiastočne na dočasný účel a potom pomazanie 

odišlo. Napríklad Biblia hovorí „Tu prenikol ho (Samsona) duch Hospodinov a on roztrhol leva ako kozľa, aj 

keď nemal nič v ruke ...“ (Sudcovia 14:6). To isté bolo s Dávidom. Ľudia Starej Zmluvy nemali plnosť Ducha.  

 S ohľadom na Ježiša Biblia hovorí „Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť“  

(Kolosenským 1:19). Slovo „plnosť“ po grécky „plȇroama“ znamená sýtosť, alebo kompletnosť; úplný či 

dokončený obsah nádoby v jej maximálnej kapacite a celistvosti. To znamená všetko čo Otec je a čo má sa 

nachádza v Ježišovi. Kolosenským 2:9 hovorí „lebo v Ňom (Ježišovi) prebýva všetka plnosť božskosti 

telesne.“  Keď Ježiš kráčal ulicami, Boh Všemohúci bol v Jeho plnosti v Ňom (Ježišovi). Aleluja!  

 Tá najviac nádherná časť ako sme mali možnosť čítať v úvodnom verš, my sme prijali túto rovnakú 

plnosť. Znamená to všetko čo je Otec a všetko čo má, je v tebe, pretože On žije v tebe. Maj takéto zmýšľanie. 

Kolosenským 2:10 ang KJV hovorí „A vy ste kompletní v Ňom, ktorý je hlava všetkých kniežatstiev 

a mocnosti.“ Nie je nič z Boha čo by malo byť v tebe a nie je tam.  

 Tvoja ľudskosť bola nahradená životom a charakterom Hospodina. Tu je ten rozdiel medzi tebou 

a tým, kto nie je znovuzrodený. Nesieš v sebe Boha. Skrz teba, On zjavuje seba – Jeho život, múdrosť, milosť, 

spravodlivosť, prvotriednosť, slávu a dokonalosť, lebo On žije v tebe v Jeho plnosti. Sláva Bohu!  

VYZNANIE 

 Som nádoba čo nesie Boha. Kristus vo mne je realizovaná sláva, zaručené víťazstvo a garantovaná 

prosperita. Žiaden strach ani zmätok v mojom živote. Bez ohľadu na testy, skúšky či výzvy aké môžu proti mne 

prísť, ja som víťaz a šampión na celý život. Aleluja!  

Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Ján 3:34; Efezským 3:17 – 19 

1.ročný Biblický plán: 2.Petrov 2   &   Ezechiel 39 – 40  

2.ročný Biblický plán: Zjavenie 3:1 – 10   &   Ozeáš 9 – 10 
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UROB PÁRTY S CHVÁLOSPEVOM 

 Potom sa poradil s ľudom a postavil Hospodinových spevákov, ktorí mali v svätej nádhere spievať 

chválospevy, predchádzať pred ozbrojencami a vravieť: Ďakujte Hospodinovi, lebo Jeho milosť trvá 

naveky  (2.Kronická 20:21).  

 Jeden zo spôsobov aktivácie Božej moci je uctievanie. Naprieč Písmom nájdeš inšpirujúce príbehy ako 

Boh vyslobodil svojich ľudí zo záhuby a desivých situácii v momente keď aktivovali Jeho moc chválením 

a uctievaním. Dobrý príklad nachádzame pri troch národoch – Ammónci, Moábci a obyvatelia Seírskeho 

pohoria – prišli proti Júdejcom. Kráľ Jóšáfát na základe Božej múdrosti zhromaždil celé Júdsko za účelom 

vyhľadať Pána skrz modlitbu a pôst. Keď sa modlili, Boh im zjavil presnú lokalitu nepriateľského tábora 

a poskytol stratégiu ako ich poraziť.  

 2.Kronická 20:22 hovorí „ ...  Len čo začali plesať a spievať chválospevy, nastavil Hospodin zálohy 

proti Ammóncom, Moábcom a obyvateľom Seírskeho pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže boli 

porazení.“ Keď si vystavený skľučujúcim výzvam, nebuď rozčúlený ani nepanikár; miesto toho uctievaj Pána. 

Podobne ako Jóšáfát aj ty zorganizuj párty chválospevu.  

 Nečakaj na moment kedy sa akože budeš cítiť spievať, na to aby si zo svojho srdca vypustil melódiu a 

začal spievať Pánovi chvály. Či si spokojný, alebo nie, chváľ Ho rovnako; uctievaj Ho a vzdávaj Mu slávu. 

1.Tesalonickým 5:18 hovorí „Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.“  

 Spomeň si na Pavla a Sílasa a ich mučenie i väznenie v Rímskom žalári za kázanie evanjelia. O polnoci 

sa modlili a spievali Pánovi chvály; vtom momente bola Božia moc aktivovaná a prišlo k 

ich  nadprirodzenému oslobodeniu (Skutky 16:25 – 26). Toto zázračné stretnutie viedlo k spáse väzenských 

dozorcov s ich celými rodinami.  

 Možno si dnes vystavený zložitej situácii za ktorú sa modlíš a vyznávaš ako všetko pracuje pre tvoje 

dobro, no napriek tomu akoby zmena neprichádzala; nevzdávaj sa; uctievaj a chvál Pána, lebo Jeho milosť 

trvá naveky.  

MODLITBA 

 Nebeský Otec, chválim tvoje meno a uctievam tvoju vznešenosť, lebo ty uzdravuješ, zaopatruješ, 

poskytuješ prísun všetkých dobrých vecí a si väčší ako všetko. Chválim a zbožňujem ťa, lebo ty si veľký a hoden 

všetkej chvály. Som vďačný za udelenie mi moci nad každou krízou ako aj milosť vždy víťaziť nad okolnosťami, 

v Ježišovom mene. Amen.  

 Rozšírené štúdium: Žalm 28:7 (študijná Biblia); Žalm 107:31; Žalm 145:1 – 6  

1.ročný Biblický plán: 2.Petrov 3   &   Ezechiel 41 – 42  

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 3:11 – 22   &   Ozeáš 11 – 12  
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VELEBÍME JEHO MENO  

 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen (Efezským 

3:21).  

 Niektorí kresťania často v modlitbe a piesňach chvál povedia „Ó Pane, nech je zvelebené tvoje meno 

po celej zemi.“ Znie to o.k., ale dostáva nás to do pozície, kedy očakávame od Boha, aby On velebil svoje 

vlastné meno. Taká nie je Jeho myšlienka; to my sme tí kto Ho má velebiť. Rozpomeň si na slová Ježiša 

v Jánovi 17:4 „Ja som Ťa oslávil na zemi ...“ Presne to sa očakáva aj od nás.   

 Náš nosný verš uvádza „Tomu buď sláva v cirkvi ...“ znamenajúc, že práve od Cirkvi Boh očakáva 

vzdávať Mu slávu. Tvoj život je na Božiu slávu. Hospodin je zvelebený zakaždým ako ty dôsledne žiješ Jeho 

Slovo, prinášaš ovocie Jeho božského života a charakteru v sebe. Takisto keď kráčaš v zdraví a robíš dopad 

vo svojom svete s Jeho spravodlivosťou, veľkosťou, nádherou i múdrosťou. Keď prinášaš výsledky založené 

na Slove, Pán je vtedy velebený a oslávený.  

 Nedivme sa keď Ježiš v Matúšovi 5:18 povedal „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré 

skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ On je velebený tvojim dielom spravodlivosti. V Jánovi 

17:4 ako sme predtým čítali, záverečná časť odhaľuje ako Ježiš oslávil Otca, keď urobil čo od Neho chcel 

Otec: „Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“ To je jeden z dôvodov prečo 

musíš študovať Slovo, aby si poznal čo Hospodin chce a tak každý deň a na každom mieste si Ho velebil tým, 

že prežívaš Jeho Slovo. Chváľme Boha!  

VYZNANIE 

 Boh oslávil sám seba vo mne; teraz nesiem túto slávu na každé miesto. V mojom živote niet hanby. 

Kráčam v sláve a môj život je plný cti, lesku, veľkých vecí, nádhery a priazne! Vytrvalo kráčam v dokonalom 

zdraví, prospechu a v mojom osobnom svete robím dopad s Jeho slávou. Chváľme Boha!  

Rozšírené štúdium: Ján 2:11; Ján 15:8; Kolosenským 1:27; Matúš 5:18 (študijná Biblia) 

1.ročný Biblický plán: 1.Jánov 1 – 2:1 – 14   &   Ezechiel 43 – 44  

2.ročný Biblický plán: Zjavenia 4:1 – 11   &   Ozeáš 13 – 14  

 

   


