
1           Pastor Chris 

     Posvätený na slávu 

 „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie 

ste sami svoji?“( 1.Korinťanom 6:19). 

 Chrám Boží je miestom, kde je Božia prítomnosť; tam, kde Boh prebýva vo svojej sláve, moci 

a majestátnosti. V Starom Zákone táto prítomnosť prebývala v truhle zmluvy, ktorá bola ukrytá v stane 

vybudovanom Mojžišom. Takto to bolo dovtedy, pokiaľ Šalamún nevybudoval chrám naplnený 

predmetmi zo striebra a zlata. Tento chrám mal vonkajšie nádvorie, svätyňu a svätyňu svätých. Po 

vybudovaní bol tento chrám iba budovou, ale stal sa chrámom Božím vtedy, keď bola do vnútra 

prinesená truhla zmluvy (2.Kronická 5:12-14). 

 Ale nech je požehnaný Boh; Jeho prítomnosť už viac nie je v chráme učinenom rukami (Skutky 

17:24). On teraz prebýva v našich srdciach cez Ducha Svätého. Keď Ježiš zomrel na kríži, Biblia hovorí: 

„A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali,“ (Matúš 

27:51). Toto ukazuje, že Božia prítomnosť opustila chrám urobený človekom. 

 Teraz, keď si znovuzrodený, stal si sa pripravenou nádobou; nádobou posvätenou Bohu. Ty si sa 

stal posväteným (oddeleným) Bohu, ako výsledok Jeho vnútornej a zotrvávajúcej prítomnosti. Stal si sa 

Jeho živým chrámom. 1.Korintským 6:20 hovorí, aby si oslavoval Boha svojím telom a svojím duchom, 

ktoré oboje sú Božie. Je to tvoja zodpovednosť, aby si zabezpečil, aby On bol oslávený v tebe – Jeho 

chráme. 

 Oslavuješ Boha v svojom tele vtedy, keď zakážeš chorobe, nemoci a smrti, aby ničila tvoje telo, 

pretože tvoje telo je chrámom živého Boha, avšak ty si jeho správcom. Preto jediné činnosti, ktoré môžeš 

dovoliť v tvojom tele sú tie, ktoré prinášajú česť Pánovi a oslavujú Jeho meno; lebo ty si Jeho posvätenou 

nádobou slávy. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil posvätenou nádobou Tebe na slávu; žijem, aby som dnes chválil 

a oslavoval Tvoje meno. Ďakujem Ti, že prebývaš vo mne -  v mojom duchu, duši a tele, a tým ma robíš Tvojím 

svätým chrámom. Môj život je pre Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium 

1.Korintským 3:17 

1.Korintským 12:27 

 



2           Pastor Chris 

     Urob z dneška to najlepšie! 

 „Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi 

príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“(2.Korintským 6:2). 

 Niektorí ľudia buď ľutujú chyby a zlyhania včerajška, alebo sa plní strachu obávajú zajtrajška. 

Ale Boh nežije v tvojom včerajšku; Jeho meno je „JA SOM“, nie „JA SOM BOL“ alebo „JA BUDEM“. 

Židom 11:1 hovorí: „Teraz viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôkazom vecí, ktoré nevidíme“(angl. 

preklad). Viera je teraz; a Biblia hovorí, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu (Židom 11:6). 

 Život viery sa netýka včerajška alebo zajtrajška; týka sa dnešného dňa! Viera koná teraz. Je to 

tvoja reakcia na Boha a Jeho Slovo – TERAZ. Takže namiesto toho, aby si ľutoval, čo si bol a čo si urobil v 

minulosti, alebo sa strachoval, čo prinesie budúcnosť, sústreď sa na „teraz“. Spýtaj sa: „Kto som teraz?“ 

To je to, na čom záleží. Urob najlepšie z tvojho dneška. 

 Ľútosť zo včerajška a strach zo zajtrajška sú nepriatelia dnešného šťastia. Nezáleží na tom, že 

včerajšok sa ti veľmi nevydaril, to bolo včera a je to preč. Zameraj sa na Božie Slovo pre teba, ktoré je pre 

„teraz“. Medituj o jeho pravde, o tvojej osobnosti a identite v Kristovi a nie o minulých zlyhaniach alebo 

obavách zo zajtrajška. Podnikateľ, ktorý napríklad povie: „Viem, že môj návrh nebude schválený“, už 

vopred vyslovil obavy zo zajtrajška. Boh netriumfuje v tvojich strachoch, ale namiesto toho triumfuje 

v tvojej viere. 

 Namiesto toho, aby si očakával zajtrajšie prehry a zlyhania alebo negatívne odpovede, ktoré 

môžeš dostať od ľudí, zvoľ si byť pozitívny a šťastný ohľadom dneška; urob deň úspešným. Keď sa Eliáš 

stretol s Pánom na vrchu Horeb, Boh sa ho opýtal: „Čo tu robíš Eliáš?“(1.Kráľov 19:9). Nezáležalo na tom, 

kde bol dovtedy, alebo kam išiel; Boh sa zaujímal o jeho súčasný stav. To, na čom záleží je dnes, preto 

začni konať tak, aby dnešok bol ten najlepší, lebo zajtrajšok ti nie je sľúbený. Zajtrajšok patrí len tým, 

ktorí uchopia dnešok, pretože dnešok je odrazovým mostíkom pre zajtrajšok. 

      Vyznanie 

 Ja som dnes úspešným človekom, víťazom a tým, ktorý vždy vyhráva. Beriem do svojich rúk dnešok a žijem 

naplno v Kristovi, v úplnom odpočinku a som si istý víťazstvom, pretože Ten Väčší, ktorý žije vo mne, ma dnes 

víťazne vedie. Aleluja. 

Rozšírené štúdium 

Matúš 6:34 

 



3           Pastor Anita 

    Cesta lásky – vyššia cesta! 

 „To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval“(Ján 15:12). 

 Je veľký rozdiel medzi tým, keď máš niekoho rád a keď niekoho miluješ. Boh nám prikázal 

milovať každého, vrátane tých, ktorých nemáš rád; a nemal by byť nikto, koho nemáš rád. Mať alebo 

nemať niekoho rád je založené na našich prirodzených duševných procesoch a ty by si nemal mať vzťahy 

založené na tomto základe. Je to ako keď povieš: „Mám rád prezidenta mojej krajiny“. Je to pekné, ale je 

to telesné, takže Boh na to neberie ohľad. Pretože je to telesné posudzovanie, je tam vždy možnosť, že 

niekedy v budúcnosti z nejakých dôvodov ho viac nebudeš mať rád. 

 Niekedy máme alebo nemáme radi ľudí alebo veci ani nie z nejakého zvláštneho dôvodu. To je 

dôvod, prečo je možné, že nový zamestnanec nie je obľúbený spolupracovníkmi hneď od prvého dňa 

nástupu. Môže to byť spôsobené niečím, čo povedal, niečím, čo by sa zvyčajne nikoho nedotklo, ale 

kolegovia to počuli a preto ho od začiatku nemajú radi. Žiť takýmto spôsobom je telesné, založené na 

zmyslovom vnímaní a to je to, čo spôsobuje rozdeľovanie, rodinkárstvo a protekcionárstvo, ktoré existuje 

v rodinách, skupinách a v spoločnosti všeobecne. 

 Božia túžba pre Jeho deti je, aby žili nad takýmto telesným (rozumovým) posudzovaním iných. 

Chce, aby si ľudí miloval nie preto, že sú milí a láskaví k tebe, ale preto, že Boh povedal, aby si miloval 

každého. Chce, aby si si vybral cestu lásky. Keď to urobíš, tvoje emócie sa dajú do súladu s Božím 

Slovom a zistíš, že si schopný milovať bezpodmienečne. Nastane premena v tvojich vzťahoch, ľudia sa 

budú snažiť, aby sa dostali do vzťahu s tebou, lebo budú vedieť, že keď to urobia, ich životy pôjdu 

nahor. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi pomáhaš, aby som videl cez Tvoje oči lásky, akí sú všetci ľudia vzácni 

a hodnotní. Dnes sa rozhodujem, že budem pristupovať k iným ľuďom a posudzovať iných z pozície Božej lásky 

a budem milovať každého okolo mňa tak, ako Ty si miloval mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

2.Korintským 5:16 

1.Ján 2:7-11 

 



4           Pastor Chris 

    Skutočná viera nikdy nezlyhá! 

 Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska (1.Korintským 13:13). 

 Jedna vec, ktorú si musíš ako veriaci upevniť vo svojej mysli je fakt, že viera vždy pracuje. Náš 

úvodný verš ukazuje na vieru, nádej a lásku ako na tri tvorivé trvalé princípy ľudského ducha. To 

znamená, že nie sú nestále; sú pevne založené a vždy produkujú výsledok; nikdy nezlyhávajú. Naše 

štúdium sa však zameriava na prvý z tých troch – vieru! Ježiš povedal v Matúšovi 17:20: „...Keby ste mali 

vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné“. 

 Pán nikdy neklamal alebo nezveličoval vo svojich vyjadreniach. Hovoril absolútnu pravdu. Preto 

ak to tak povedal, musí to byť pravda. Niektorí kresťania však zvyknú hovoriť, že veria týmto Ježišovým 

slovám, avšak uvádzajú prípady, keď ich viera nefungovala. Pravda je však taká, že oni v skutočnosti 

neverili. To pripomína podobnú skúsenosť, ktorú mal Pán Ježiš so svojimi učeníkmi po tom, ako učeníci 

skúšali bezvýsledne vyhnať démonov z mladého chlapca. Chlapcov otec potom naliehavo žiadal Ježiša: 

„Pane, ak môžeš niečo urobiť, prosím zmiluj sa nad nami a pomôž nám“ (Matúš 17:15-16). Napokon Ježiš 

vyhnal démona z malého chlapca a bol uzdravený. 

 Neskôr prišli učeníci k Nemu, keď bol sám a pýtali sa: „Pane, prečo sme nemohli vyhnať 

démona?“ Odpovedal im priamočiaro: „Pre vašu neveru!“ Učeníci si mysleli, že majú vieru a verili, že 

môžu vyhnať démona, inak by to neboli skúšali. Ale Ježiš im pomohol uvedomiť si, že dôvodom, prečo 

nemohli vyhnať démona bola nevera. 

 Ak si z tých, ktorí sa stále čudujú, prečo tvoja viera nefunguje, tak možno vesluješ v tej istej loďke 

nevery, v ktorej sedeli učeníci, keď sa bezvýsledne snažili vyhnať démona z toho chlapca. Skutočná viera 

v Boha a Jeho Slovo vždy pracuje! Tak choď späť do Slova, buduj svoju vieru, aby bola pevná a použi ju 

dnes. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že príchod Tvojho Slova mi dáva svetlo a porozumenie. Som rád, že môžem 

vedieť, že moja viera v Tvoje Slovo nikdy nezlyhá; a preto vyhlasujem, že môj život je oslavou nekonečných 

víťazstiev, keď používam moju viera, aby pracovala v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

Marek 11:22-23 

 



5           Pastor Chris 

     Oddeľ prvotiny úrody Pánovi 

 Neotáľaj odovzdať z hojnosti obilia a z moku hrozna! Svojho prvorodeného syna dáš mne (Exodus 22:28). 

 Niekto sa ma raz pýtal, či je nevyhnutné dať Pánovi obeť prvotín len na začiatku roka; nemôže sa 

dať v inom čase počas roka? Po prvé, musíš pochopiť, že Boh nie je človek; je Duch (Ján 4:24) a Biblia 

hovorí o Ňom, že je „...Otec duchov...“(Židom 12:9). Takže nedohaduj sa s Ním , ako keby bol človek. Ak 

prídu takéto duchovné inštrukcie k tebe v tvojej miestnej cirkvi, aby si dal obeť prvotín na začiatku roka, 

urob to okamžite. Oneskorenie alebo váhanie v dávaní tvojej obete prvotín alebo iných obetí Bohu 

spôsobí oddialenie toho, čo dostávaš o Neho. 

 V niektorých cirkvách napríklad prvá nedeľa prvého alebo druhého mesiaca v roku je zvyčajne 

určená na zbierku obetí prvotín. Je to dôležité na začiatku roka. Ale ak ťa Pán požehnal v priebehu doby 

a ty si prijal zvýšenie mzdy alebo požehnanie iného druhu, mal by si oddeliť obeť prvotín Pánovi 

a zaplatiť tiež. 

 V Rimanom 11:16 Biblia hovorí: „A keď sú prvotiny cesta sväté, (sväté je) aj cesto; a keď je koreň svätý, 

(sväté sú) aj ratolesti“. Ak dávaš Pánovi tvoje obete prvotín vo vhodnom čase, Pán bude dávať pozor na 

celý zvyšok – všetky tvoje zdroje. On posvätí, oddelí všetko, čo potom dostaneš. Bude dohliadať na to, 

aby si nemal ťažké chvíle alebo suchoty v tvojich financiách. 

 Vždy buď pohotový, aby si zaplatil obete prvotín, desiatky a finančné semeno. Pamätaj si, Slovo 

hovorí: „Boh miluje (má potešenie, cení si nadovšetko a nikdy neopustí) štedrého (radostného a rýchleho ku 

konaniu) darcu (ktorého srdce je v jeho dávaní)(2.Korintským 9:7 angl. preklad). Keď dávaš, máš zasľúbenie 

žatvy. Príslovie 3:9-10 hovorí: „Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak 

sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade“. Toto je jeden zo spoľahlivých receptov pre 

finančnú hojnosť. Takže buď nadšený dávať tvoju obeť prvotín, pretože je svätá Pánovi. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ, prečo mám rýchlo reagovať na duchovné inštrukcie. Som 

odhodlaný konať podľa Tvojho Slova tým, že budem dávať moje prvotiny, desiatky a obete. Keď to robím, som 

nadprirodzene ochránený a všetky moje zdroje sú posvätené. Všetko to, čo požiera v mojom živote je pokarhané a je 

mu zabránené v činnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

Žalm 116:12-14 

Príslovia 3:9-10 

 



6           Pastor Anita 

     Sej semeno lásky 

 „Hospodin ťa učiní hlavou, a nie chvostom; budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy 

Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť“ (Deuteronomium 28:13). 

 Niektorí ľudia sú znechutení, keď sa cítia nemilovaní alebo nedocenení inými. Je to preto, lebo sú 

závislí na tom, že iní ich robia šťastnými. Keď sa stretnú s ľuďmi, ktorí sa o nich nestarajú, tak sa cítia 

zdrvení. Toto nie je Boží sen pre veriaceho. Namiesto toho, aby si čakal, že ľudia sa budú starať o teba, 

On chce, aby ty si sa staral o iných. Takto máš rozmýšľať; nečakaj na ľudí, že sa budú starať o teba. 

Radšej ži život z pozície toho, kto požehnáva a vyhľadávaj ľudí, ktorí potrebujú byť milovaní, požehnaní, 

o ktorých sa treba postarať. 

 Potrebuješ vidieť, že si Božou vystretou rukou na požehnanie sveta. Boh povedal Abrahámovi: 

„A urobím ťa veľkým národom a požehnám ťa (s hojnou a neustále rastúcou priazňou) a urobím tvoje meno 

známym a zvláštnym od iných a ty budeš požehnaním (udeľujúcim dobré iným)“(Genezis 12:2 angl. preklad). Ty 

si semeno Abrahámove a bol si povolaný, aby si udeľoval iným dobré. Keď sa naučíš pozerať sa na seba 

týmto spôsobom, tvoje šťastie a radosť nebude závislé od iných, ale bude sa prirodzene rozlievať z teba: 

„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť“  (Galatským 5:22). 

 Buď ochotný ukázať ostatným tú istú lásku, ktorú túžiš prijať. Ak ukážeš lásku, potom prijmeš 

lásku. Biblia hovorí: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ (Galatským 6:7). 

Ak zaseješ semeno lásky v hojnosti, istotne zožneš žatvu lásky od iných vo väčšej miere. Krásna vec na 

tom je to, že keď zaseješ lásku v hojnosti, zožneš lásku nielen od tých, ktorým si lásku prejavil, ale aj od 

ľudí, ktorých si predtým nepoznal. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že cezo mňa prejavuješ svoju lásku svetu okolo mňa. Pôsobím dnes z pozície 

výhody, odmietam byť závislý na láske iných a na tom, aby moje naplnenie záviselo od nich, ale slobodne rozdávam 

Božiu lásku, ktorá je rozliata v mojom srdci, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

Matúš 5:13-16 

 



7           Pastor Chris 

    Zachovaj si svoj dobrý charakter 

 „Nepripodobňujte sa štandardom tohto sveta, ale nech vás Boh vnútorne premení cez úplnu zmenu mysle. 

Potom budete schopní poznať vôľu Božiu – to, čo je dobré, čo Ho potešuje a čo je perfektné“(Rímskym 12:2). 

 Častokrát nájdeš ľudí, ktorí dovolia, aby ich dobrý charakter bol porušený alebo negatívne 

ovplyvnený zlým správaním alebo nevhodným zaobchádzaním, ktoré prijali od iných. Napríklad niekto 

by sa mohol rozhodnúť, že prestane zdraviť suseda alebo kolegu, lebo vždy keď ich pozdraví, nedostane 

odpoveď. Urobiť takéto rozhodnutie by znamenalo, že dovolíš, aby niekoho zlé správanie zmenilo tvoj 

dobrý charakter. Nikdy nedovoľ, aby sa ti takého niečo stalo. 

 To, že priateľ alebo známy zneužíva tvoje dobré správanie nie je žiadne ospravedlnenie pre to, 

aby si sa zmenil k horšiemu. Zachovaj si svoj dobrý charakter. Zostaň príjemný, milujúci a starostlivý; to 

sa vyplatí. Pred tým, než sa rozhodneš zmeniť svoje dobré správanie, by mala byť otázka: „Bolo to 

správne pre mňa, čo som robil? Ak to bolo správne, potom by si to nemal zmeniť preto, lebo niekomu sa 

to nepáči. 

 Nebuď pohnutý negatívnym konaním, poznámkami alebo nevhodným správaním iných. Radšej 

odpovedaj láskou tým, ktorí ťa zrania alebo zlomyseľne využívajú: „Ak vám niekto urobil niečo zlé, 

neodplaťte mu zlým. Skúste urobiť to, čo všetci považujú za dobré. Urobte z vašej strany všetko možné, aby ste žili 

s každým v pokoji...Nenechajte diabla poraziť vás; miesto toho premôžte zlo dobrom“ (Rímskym 12:17-18;21 angl. 

preklad). 

 Ak budeš konať týmto spôsobom, budeš chrániť svojho vlastného ducha a zároveň budeš 

vyvyšovať lásku, harmóniu a jednotu. Urob pevné rozhodnutie, že nedovolíš, aby zlé správanie niekoho 

zmenilo tvoj dobrý charakter. 

     Vyznanie 

 Odmietam dovoliť to, aby ma nedostatky iných obrali o niečo, alebo aby zmenili môj charakter. Som tým, čo 

Boh hovorí, že som; jasné svetlo, svietiace uprostred pokriveného a zvráteného pokolenia. Moja myseľ sa neustále 

obnovuje Božím Slovom a chodím v Božej vôli, ktorá je pre mňa. 

Rozšírené štúdium 

Rímskym 12:2 

Filipským 2:15 

 



8           Pastor Chris 

     Ver v lásku a prijímaj lásku 

 V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia 

za naše hriechy (1.Ján 4:10). 

 Boh stvoril človeka so schopnosťou milovať a prijímať lásku. Takže láska sa nemá len dávať, má 

sa tiež prijímať. Prijímanie lásky je rovnako dôležité ako dávanie. Niektorí ľudia zápasia vo svojom 

vzťahu s Bohom a inými, pretože nevedia, ako prijímať lásku. Predstav si manželku, ktorá hovorí svojmu 

manželovi: „Ja viem, že ty ma v skutočnosti nemiluješ“. Takáto žena nevedomky uháša lásku, ktorú má 

jej manžel k nej. Muž to možno nebude vedieť vysvetliť, ale odrazu bude mať tendenciu milovať ju 

menej. To isté sa stane s mužom, ktorý si myslí, že jeho manželka ho nemiluje. 

 Láske sa musí veriť a musí sa prijímať. Podľa toho musíš konať. Biblia nám hovorí o jednom 

učeníkovi, ktorý sa volal Ján. On vždy písal o sebe ako o učeníkovi, ktorého Ježiš miloval (Ján 21:20). To 

však nenaznačuje, že Pán miloval Jána viac, ako ostatných učeníkov. Miloval ich všetkých rovnako. 

Ktorýkoľvek z nich mohol položiť svoju hlavu na Pánovu hruď, ale len Ján uveril a prijal Pánovu lásku 

dostatočne na to , aby to urobil. Toto je správna reakcia na lásku. 

 Jánova smelosť v tom, keď píše o sebe ako o Pánom milovanom nebola zakorenená v pýche; 

presnejšie povedané bola založená na úplnej dôvere. Uchopil obraz o Pánovej láske a odvážil sa uveriť 

tomu, že on sám je objektom takejto úprimnej, nefalšovanej a neotrasiteľnej lásky. Biblia hovorí, že láska 

Božia je vyliata v našich srdciach cez Ducha Svätého (Rímskym 5:5). Avšak je to na tebe, aby si rozhodol 

koľko tejto lásky prijmeš a prejavíš. Je to osobná zodpovednosť, ktorú keď pochopíš, pritiahneš k sebe 

ešte viac lásky. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi štedro dávaš Tvoju bezpodmienečnú lásku a že si poslal Ježiš, aby bol 

zmierením za moje hriechy. Moje ústa Ťa budú chváliť, môj Kráľ, pretože dnes vidím v Tvojom Slove, že ja som 

objektom Tvojej lásky a zrenicou Tvojich očí. Preto Ťa z vďačnosti  milujem a uctievam, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

Ján 13:23-25 

Pieseň Šalamúnova 2:4 

 



9           Pastor Anita 

     Daj Mu svoje starosti !  

 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete 

odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? (Matúš 6:25). 

 Uvedený verš je Pánovým pozvaním pre teba, aby si Mu dôveroval v živote. On chce, aby si 

nemal žiadne starosti alebo akékoľvek strachy o čokoľvek. Boh ťa veľmi miluje a láskyplne sa o teba 

stará. Hovorí ti: „Daj mi svoje starosti!“  

 Ako Božie dieťa musíš prísť v živote do bodu, keď spoznáš bez pochybností, že Boh nie je len 

dosť veľký na to, aby sa o teba postaral, ale rovnako aj ochotný to urobiť. Má väčší záujem o to, aby si žil 

život v plnosti a radoval sa z neho, než máš ty sám. Toto vezme stres z tvojho života; poznanie, že slúžiš 

milujúcemu a súcitnému Otcovi, ktorého túžba je, aby si žil víťazný život. Dôvodom toho, že mnoho ľudí 

vo svete je nešťastných a zaťažených množstvom trápenia, zavalených starosťami života je to, že ešte 

neprijali Jeho pozvanie: nedali Mu svoje starosti. 

 1. Petrov 5:7 hovorí: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará“.  Boh sa osobne 

stará, to znamená, že ťa pozná a zaujíma sa o teba, preto Mu dôveruj ohľadom svojho života. Žalmista 

vedel, čo to znamená dôverovať Pánovi týmto spôsobom; bol si tak istý Božou schopnosťou a ochotou 

zaručiť jeho bezpečnosť, že z tohto dôvodu vyhlásil so všetkou istotou: „Keď chodím v súžení, Ty ma 

obživuješ, vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a Tvoja pravica ma zachraňuje“(Žalm 138:7). Toto by 

mal byť tvoj postoj ako Božieho dieťaťa. 

 Príliš veľa ľudí je zameraných na výzvy a problémy, ktorým čelia a výsledkom toho je, že 

prestanú vidieť Božiu milosť a Jeho prítomnosť pri sebe. Meditovaním o svojich starostiach úplne 

zastavia Božiu moc, ktorá by mohla pracovať v ich prospech. Odmietni zotrvávať mysľou v akýchkoľvek 

výzvach, ktorým možno dnes čelíš. Radšej rozmýšľaj o schopnosti Ducha; On je najväčší a mocný a môže 

ťa preniesť nad každú nepriazeň osudu. 

      Modlitba 

 Odmietam si robiť starosti a strachovať sa o čokoľvek, lebo Boh ma miluje a On je dostatočne veľký a mocný 

na to, aby sa o mňa postaral. Preto dnes žijem víťazne v odpočinku, keďže som uvrhol všetky starosti na Neho. Nech 

je požehnané Jeho meno. Amen. 

Rozšírené štúdium 

Matúš 6:25-34 

 



10           Pastor Chris 

    Tvoja viera je to, čo je dôležité! 

 Ak si malátny v deň súženia, tvoja sila je malá (Príslovia 24:10 angl. preklad). 

 Je možné, aby bol kresťan napadnutý tým zlým? Áno, ale na tom nezáleží. Útok alebo 

napadnutie nepriateľom proti tebe nebude nič znamenať, lebo ty si viac ako premožiteľ: „Vy, deti, ste z 

Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1. Ján 4:4). Biblia ale 

hovorí o „zlom dni“ (Efezským 6:13) alebo „dni súženia“, ako čítame v našom úvodnom verši. Nie je to 

deň, ktorého by si sa mal obávať, ale deň, keď je tvoja viera skúšaná. 

 Tvoja viera musí zostať neochvejná a odolná, aby čelila všetkým ťažkostiam; to je to, na čom 

záleží – nie to, či satan alebo jeho zástupy sú proti tebe. Izaiáš 54:15 (angl. preklad) hovorí: „Ak ťa niekto 

napadne, ani chvíľu nepredpokladaj, že som ho poslal; ak ťa niekto napadol, nič z toho sa nepodarí“. Pán tu opisuje 

neúčinnosť nepriateľovho útoku proti tebe; nič z toho sa nepodarí. Žiadny satanov útok, úklady, 

manévre alebo intrigy nebudú fungovať proti tebe, ak stojíš pevne vo viere: „Poddajte sa teda Bohu, ale 

vzoprite sa diablovi - a utečie od vás“ (Jakub 4:7). 

 Slovo „sila“ použité v úvodnom verši znamená tvoju vieru. Keď je tvoja viera malá alebo slabá, 

to znamená, že tvoja sila je malá a nebude schopná odolať v deň súženia. Riešením na to je napĺňať sa 

viac Božím Slovom  a použiť Slovo vo svojom živote, aby prinášalo výsledky. 

 Boh nepovažuje satana a jeho zástupy za rozhodujúci činiteľ; tým je tvoja viera. Efezským 6:16 

hovorí: „Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka“. Tá 

choroba, ktorá útočí na teba nie je problém; otázka je: „Kde je tvoja viera?“ Nie je to o tom, aká zlá je 

situácia, s vierou v tvojom duchu sa stane súženie ľahkým víťazstvom. Tvoja viera je víťazstvo; tak sa 

ponor do Slova a medituj o Ňom neustále; tým sa v tvojom duchu roznieti viera, aby prešla cez opozíciu 

a súženie. 

     Vyznanie 

 Mnou nepohnú fyzické okolnosti, ale ja pevne stojím na Božom Slove a beriem výhodu z toho, že do môjho 

ducha bola vložená viera, aby odrazila ohnivé strely nepriateľa. Vyhlasujem, že sa uvoľňuje Božia moc, aby spôsobila 

želané zmeny tým, že uvádzam do činnosti svoju vieru. Aleluja. 

Rozšírené štúdium 

Rímskym 10:17 

 



11           Pastor Chris 

     Vždy rastúca milosť 

 Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! 

(2.Petra 3:18). 

 Milosť je vonkajší odraz vnútornej práce Božej moci v tvojom duchu. Je to odraz krásy vplyvu 

Ducha Svätého v tebe, ktorý spôsobuje prijatie, výhodu, priazeň, radosť, plnosť, nadanie a potešenie. 

Každý kresťan prijal hojnosť milosti (Rímskym 5:17); ale miera alebo stupeň toho, ako ju vidieť a ako sa 

odráža cez teba záleží na tebe. 

 Ty máš zodpovednosť, aby si dohliadol na to, aby Božia milosť v tvojom živote rástla viac a viac. 

2.Peter 1:2 ukazuje, ako môže byť milosť Božia rozmnožená v tvojom živote; je to cez poznanie Boha 

a Pána Ježiša: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ Keď rastie 

v tvojom živote poznanie Boha a Jeho Slova, budeš chodiť v rastúcej milosti. Tvoje svedectvo sa stane 

podobné svedectvu apoštolov v prvej cirkvi: „Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení 

Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých“ (Skutky 4:33). 

 Grécke slovo preložené „rásť“  v úvodnom verši je „auxano“ a znamená to dávať vzrast alebo 

zväčšovať. Všimni si, že Biblia nehovorí, že sa máš modliť k Bohu, aby milosť narastala, ale ukazuje ako 

máš „zväčšiť“ alebo „dať vzrast“ milosti, ktorá ti už je dostupná v Kristovi. Rob to cez „poznanie Boha 

a Pána Ježiša“. 

 Grécke slovo pre „poznanie“ v 2:Petrovi 1:2 je „epignosis“. Znamená to plné poznanie, ktoré 

presahuje obyčajné uvedomenie si; je to zvláštne (vnútorné) poznanie – rozoznanie alebo plné 

pochopenie Boha a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Spoznaj, prijmi a plne sa oboznám s Bohom 

a jeho živým Slovom – Ježišom Kristom – a budeš chodiť vo vždy rastúcej milosti. Týmto spôsobom, 

milosť Božia, ktorá prináša prijatie, výhodu, krásu a výnimočnosť bude pôsobiť v stále rastúcej miere. 

      Vyznanie 

 Rastiem v milosti a v poznaní môjho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milosť Božia, ktorá prináša prijatie, 

výhodu, priazeň, radosť, plnosť, nadanie, potešenie a krásu pôsobí vo mne v stále rastúcej miere. Výnimočnosť, 

sláva, sila a úspech – to sú typické znaky môjho života, pretože ja som dieťa milosti. Aleluja! 

Rozšírené štúdium 

Skutky 20:32 

Rímskym 5:17 

 



12           Pastor Anita 

     Teš sa zo všetkého 

 „...či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše,“ 

(1.Korintským 3:22). 

 Všetko, čo potrebuješ pre život a zbožnosť ti už bolo dané v Ježišovi Kristovi. Náš nebeský Otec ti 

dal cez Ježiša Krista najlepší život – život víťazstva, úspechu, autority, radosti a smiechu; život bez 

choroby, nemoci, chudoby, porážky a smrti. Niektorí ľudia veria, že musia trpieť a uspokoja sa s nižším 

štandardom života. Pre nich je zlé, keď dobre vyzeráš, nosíš pekné veci a žiješ v peknom dome. Majú 

názor, že je lepšie žiť v chudobe a ísť do neba, ako tešiť sa zo všetkých pekných vecí a ísť do pekla. 

 To, že máš všetky pekné veci a tešíš sa z úspešného života na zemi neznamená, že sa nedostaneš 

do neba. Niektoré z najúspešnejších postáv, o ktorých píše Biblia boli muži, ktorí mali mnoho majetku 

a boli veľmi bohatí, keď žili na zemi. Keď spomenieme Abraháma, Izáka a Jákoba; tak to neboli žiadni 

chudáci! Tešili sa zo svojho života a podmanili si svet v ich dobe.  Žiť v chudobe, chorobe a neúspechu 

nie je vôbec štandardom pre tých, ktorí pôjdu do neba. Život, ktorý ti priniesol Ježiš nadobro urobil 

koniec utrpeniu, bolesti a biede pre Božie dieťa. 

 Porozumej Božej vôli pre tvoj život; stvoril ťa na svoj obraz a svoju podobu, aby si vládol 

a vykonával Božiu autoritu na zemi. Biblia hovorí o utrpení Krista a o sláve, ktorá by mala nasledovať 

(1.Peter 1:10). To znamená, že teraz, keď si znovuzrodený, tvoj život je len na slávu. Nie je absolútne 

potrebné, aby si žil porazenecký a biedny život. Pán urobil dokonalým všetko, čo sa týka teba; tak 

pokračuj vpred, vychutnávaj si okamih a teš sa zo svojho života! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal všetky veci, aby som sa tešil, mal naplnené všetky potreby podľa 

Tvojho bohatstva v sláve, cez Ježiša Krista. Ďakujem Ti, že si mi dal taký slávny život radosti, pokoja a smiechu! 

Vládnem v živote mocou Ducha Svätého a som si vedomý, že Tvoja moc mi dala všetky veci potrebné k životu 

a zbožnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

1. Peter 1:3 

 



13           Pastor Chris 

    Posilňuj svojho vnútorného človeka 

 Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa 

bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; (Efezským 3:14-16). 

 Človek je duch a býva v tele. Tento duch (vnútorný človek) je tvoje skutočné ja. Tak ako telo alebo 

vonkajší človek môže byť slabý, tak aj vnútorný človek môže byť slabý, ak nie je správne vyživovaný. 

Tvoj vnútorný človek musí byť posilňovaný mocou – zázraky konajúcou schopnosťou – vždy schopnou 

účinne jednať s krízami života. 

 Potrava je pre fyzické telo to, čo Slovo Božie, modlitba a meditácia sú pre tvojho vnútorného 

človeka. Tvoje vnútro je posilňované, keď tráviš čas modlitbou v duchu, v iných jazykoch, študovaním 

Slova a meditáciu nad ním. Týmto spôsobom tiež rozvíjaš správny charakter a si schopný efektívnejšie 

robiť Božie veci. Váhajúci kresťania, ktorí nie sú schopní urobiť veci, ktoré by mali urobiť, alebo nie sú 

dosť silní odmietnuť tie veci, ktoré by nemali urobiť, ukazujú vnútornú slabosť. Keď je tvoj vnútorný 

človek naplnený energiou, prinúti tvoje telo robiť to, čo má urobiť a zabráni telu, aby urobilo veci, ktoré 

nemá robiť. Potrebuješ túto vnútornú silu a upevnenie v svojom duchu, aby si sa predral v živote vpred. 

 Niekto povie: „Rád sa modlím, ale niekedy sa neviem prinútiť do modlitieb“ alebo „chcem 

získavať stratených ľudí, ale nejako sa cítim nesmelý a zastrašený hovoriť“. Takéto veci sa stávajú, keď 

tvoj duch nie je posilnený. Keď je tvoje vnútro posilnené, budeš vždy horlivým v Božích veciach. Budeš 

milovať modlitbu a oslavu Boha; štúdium Slova sa stane pre teba osviežujúcou skúsenosťou. Nebude 

ťažké pre Ducha Svätého, aby ťa priviedol k tomu, aby si povedal niekomu o Ježišovi; pretože ty si 

zapálený pre evanjelium zvnútra, si na vrchole každý deň, horiaci pre Ježiša! 

     Vyznanie 

 V mene Ježiš, som posilňovaný v mojom vnútri Božou schopnosťou cez Ducha Svätého. Pôsobím dnes cez 

Ducha Svätého mocou, autoritou a výnimočnosťou tak, ako Božie Slovo získava nadvládu v mojom duchu, duši 

a tele a tak vládne nad mojimi myšlienkami a skutkami, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium 

Kolosenským 1:11 

Kolosenským 1:29 
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     Ver Slovu a konaj Slovo 

 Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jakub 1:22). 

 Niektorí ľudia sú zmätení v tom, čo majú robiť, aby bolo Božie Slovo efektívne v ich životoch. Ich 

záujem je podobný otázke Židov, ktorú dali Ježišovi v Evanjeliu Jánova 6:28-29: „Povedali Mu teda: Čo 

robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal.“ Veriť 

Slovu a uskutočňovať ho spôsobí, že Slovo začne pracovať v živote každého človeka. 

 Veriť Slovu, znamená veriť v Ježiša, pretože On je živé Slovo. Konať Slovo Božie je dôkazom 

toho, že veríš. Ježiš povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania; to znamená konajte moje 

slovo. Slovo Božie má schopnosť vnútornú silu a spôsobilosť produkovať to, čo hovorí. Jakub vo svojej 

epištole opisuje požehnanie tých, ktorí počúvajú a činia Slovo: „Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona 

slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní“ 

(Jakub 1:25). 

 Toto požehnanie je v konaní a nie len v počúvaní Slova. Postaraj sa, aby v tvojom srdci bola dobrá 

pôda pre Božie Slovo, pretože Slovo bude prirodzene produkovať výsledky hneď, ako je zasiate v dobrej 

pôde. To, čo zaručuje jeho účinnosť v tvojom živote, je tvoja odpoveď viery. Viera je skutok vykonaný po 

vypočutí Slova; je to reakcia tvojho ľudského ducha na Božie Slovo. 

 Aby bolo Slovo efektívne v tvojom živote, musíš ho zmiešať s vierou; musíš veriť a jednať podľa 

neho. Biblia opisuje niektorých ľudí, v ktorých živote Slovo nebolo efektívne; nie preto, že by Slovo bolo 

bez moci, pretože žiadne Božie Slovo nie je bez moci, ale oni nezmiešali Slovo s vierou: „Lebo evanjelium sa 

nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, lebo sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli“ 

(Židom 4:2 angl. preklad). 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za siatie Tvojho Slova do môjho ducha; Tvoje Slovo vo mne mocne pracuje 

a reprodukuje vo mne to, čo hovorí, pretože ja som konateľom Slova. S vierou, poddajnosťou a vďačnosťou dnes 

prijímam Tvoje Slovo a konám podľa neho, aby ma vybudovalo a katapultovalo na moju ďalšiu úroveň úspechu, 

víťazstva a postupu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium 

Jozue 1:8 

Jakub 1:22-24 
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     Stvorený na Jeho slávu 

 Lebo my sme Božie (osobné) ručné dielo (Jeho majstrovský kus ), znovustvorení v Kristovi Ježišovi, 

(znovuzrodení) aby sme mohli robiť tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás (kráčajúc po 

cestách, ktoré Boh vopred prihotovil), aby sme v nich chodili (žijúc dobrý život, ktorý vopred pripravil a prichystal, 

aby sme ho žili)(Efezským 2:10 rozšírený preklad). 

 Jedna z najväčších a najinšpirujúcejších právd evanjelia, ktorá nám bola oznámená je to, že ako 

kresťania sme skutočne Božou kópiou; Jeho osobné dielo (ručná práca)! Ty si Jeho výnimočne 

vyhotovené majstrovské dielo. Toto by malo v tvojom srdci roznietiť vieru a spôsobiť, že si budeš viac 

vážiť sám seba. Pomyslenie na to, že ťa Boh stvoril a určil pre život večnej produktivity a plodnosti je 

absolútne hodné toho, aby si kričal od radosti! 

 Boh nikdy neurobil nepodarok; to, že spôsobil, že si sa narodil z Neho znamená, že ty už si 

úspešný. Chudoba, choroba, nemoc, smrť ani porážka nepatria do tvojho života; to nie je súčasťou tvojej 

duchovnej DNA. Boh ťa vytvoril pre svoju slávu; preto tvoj život je na chválu a slávu Jeho mena; nikdy 

sa nepozeraj na seba ako na menejcenného. 

 Ty si Božou slávou. Nezáleží na tom, aké boli možno tvoje skúsenosti doposiaľ; ver Slovu 

a prijmi ho pre seba dnes. Odmietni a popieraj akýkoľvek popis, ktorý by ťa vykreslil inak. Nazývaj sa 

tak, ako ťa nazýva Boh. On ťa urobil zdravým, víťazným, nadprirodzene múdrym, prosperujúcim, 

silným, vplyvným a bohatým! Preto povedz: „Áno Pane, ja som to, čo Ty hovoríš, že som. Som zdravý, 

víťaziaci, nadprirodzene múdry, úspešný, silný, vplyvný a bohatý!“ 

 Ver tomu a rozprávaj tak každý deň! Niektorí ľudia môžu povedať, že sa chvastáš, ale náš pastor 

vždy hovorí: „Stále to rozprávaj a nikdy s tým neprestaň!“ Stále vyhlasuj, kým si; ty si Božím najlepším. 

Boh ťa splodil, aby sa tebou chválil ako produktom najvyššej kvality a korunou Jeho stvorenia (Jakub 

1:18). Ty si povolaný, aby na tebe bolo vidieť Jeho moc a dokonalosť Božstva! Bol si vytvorený pre Jeho 

slávu a na to, aby si žil dobrý život! 

      Vyznanie 

 Môj život je na Božiu slávu. Som vytvorený pre úspech a dobrý život; mám v sebe nezničiteľný život, 

a preto nemôžem byť  nikdy porazený. Chodím dnes v zdraví, víťazstve, prosperite a sile, pretože vo mne žije Ten 

Väčší. Ďakujem Ti milostivý Otec za Tvoj život, ktorý je vo mne a za Tvoju mocnú ruku, ktorá je nad mojím 

životom. Amen. 

Rozšírené štúdium 

1.Peter 2:9 

Filipským 4:13 

Jakub 1:18 



16           Pastor Chris 

Pozeraj sa srdcom! 

Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večný svet im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až 

do konca dielo, ktoré Boh vykonal (Kazateľ 3:11). 

Podčiarknutá časť úvodného veršu odkazuje na charakter ľudského ducha a jeho bezhraničnosť. 

Boh vložil do sŕdc ľudí večnosť, aby mal človek nadprirodzenú schopnosť premýšľať, dokázať si 

predstaviť niečo a pozerať sa. Spomenuté slovo „svet“ po hebrejsky „oalm“ znamená večnosť. Dôvod, 

prečo sa Boh dokáže stýkať s človekom a podať mu inštrukcie na získanie prevahy nad svojím svetom je 

preto, lebo Hospodin vložil večnosť do ľudského ducha. Neexistuje žiadne obmedzenie pre to, čo môže 

ľudský duch dosiahnuť a kam až môže dosiahnuť. 

Jasný príklad vidíme, keď Hospodin povedal Abrahámovi v knihe Genezis 13:14-15: „Pozdvihni 

oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám 

tebe a tvojmu potomstvu naveky.“ Rimanom 4:13 nám zjavuje, ako cez vieru obsiahol Abrahám celý svet 

svojím duchom z miesta, na ktorom stál. Podľa tohto sľubu Boh odkázal Abrahámovi celý svet. Na tomto 

vidíš, že aj ty si môžeš predstaviť a obsiahnuť teritória, mestá, národy a dokonca aj celý svet vo svojom 

srdci cez moc Ducha Svätého.  

Duch Svätý dokáže otvoriť tvoje porozumenie, aby si si uvedomil a bol schopný porozumieť 

nádherným  požehnaniam, ktoré Boh pre teba pripravil, aby si sa z nich mohol tešiť (1. Korintským 2:12). 

Princíp je nasledovný: musíš čo najskôr uvidieť tú konktrétnu vec vo svojom vnútri – svojím srdcom – 

očami svojho ducha. Inak povedané, znamená to pozerať sa ďalej za svoj optický zrak alebo predstavovú 

schopnosť mysle. Je podstatné, aby tvoje videnie bolo spojené s mocou Ducha Svätého, ktorá ťa 

katapultuje do Božskej sféry, kde tvoj duch dokáže vidieť tak, ako Boh chce, aby si videl a tvoj duch bude 

interpretovať to, čo ti Boh ukáže.  

Vedome sa trénuj cez meditáciu nad Slovom a zamýšľaním sa nad skutočnosťami nebeského 

kráľovstva, aby si dokázal vidieť veci cez svoje srdce. Potom bude z teba tvorca a staviteľ (budovateľ) 

a iní sa budú čudovať nad tvojimi schopnosťami, ktoré ti Duch Svätý udelil – budeš vidieť veci, ktoré sú 

ukryté prirodzenému človeku. 

Modlitba 

Milostivý Otče, ďakujem Ti za osvietenie zraku môjho chápania, aby som poznal a pochopil nezmerateľnú, 

neobmedzenú a všetko prevyšujúcu veľkosť Tvojej sily, ktorá vo mne pôsobí! Ďakujem, že mi udeľuješ nadhľad do 

záhad a tajomstiev, v hlbokom a dôvernom poznaní Teba, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

Efezským 6:18 

Skutky 3:1  



17           Pastor Chris 

Buď odvážny pre Evanjelium 

 „Mne najmenšiemu zo všetkých svätých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnuteľné bohatstvo 

Kristovo (Efezským 3:8).  

 Horeuvedený verš nám ukazuje, aké je naše povolanie ako služobníkov večných právd. Boh nás 

ustanovil, aby sme kázali nevystihnuteľné bohatstvo Kristove. Naša úloha je povedať to všetkým tým, 

ktorí nepoznajú Ježiša a osloviť tých, ku ktorým posolstvo Evanjelia ešte nepreniklo. Takáto je úloha 

každého jedného, kto je v Kristovi; dostal si funkciu vyslanca vo svojom svete. Máš poverenie 

zodpovedne ohlasovať život a Božiu moc strateným a zraneným v tomto svete. Pán vie, že potrebuješ 

povzbudenie, aby si vykonal svoju úlohu a preto ti poskytol Jeho vzácneho Ducha Svätého, aby ťa 

posilnil a vybavil všetkým potrebným k naplneniu takejto úlohy. 

 Byť užitočným svedkom pre Krista si vyžaduje povzbudenie – odvahu Ducha Svätého 

vo vzrastajúcej miere. Pripomína to poverenie, ktoré Pán dal Jozuovi v čase, keď sa vydal  do služby; Pán 

mu povedal: „Len buď silný a veľmi odvážny ...“ (Józua 1:7). Odvaha je schopnosť a snaha urobiť to, čo je 

správne a nevyhnutné, dokonca aj keď musíš čeliť nepriazni. Odvaha taktiež znamená snahu a schopnosť 

postaviť sa aj napriek opozícii za vec, ktorá je správna. Byť odvážny pre Evanjelium znamená ochotu 

a pripravenosť urobiť to, čo je správne a nevyhnutné pre účel propagovania Evanjelia aj navzdory 

všetkému, čo ti príde do cesty. 

 To, čo je dnes potrebné v službe evanjelia, sú muži a ženy s odvahou; s odvahou potvrdiť svoju 

vieru v Krista bez ohľadu na nepriazeň osudu. Pán Ježiš, apoštolovia a raná Cirkev sa pevne postavili za 

Evanjelium aj napriek tvrdej opozícii. Nevykrúcali sa ani zbabelo nezutekali. Odolali kráľom a tyranom v 

tom období a dokonca sa nebáli aj zomrieť za Evanjelium. Takáto pozitívna odvaha a vášeň 

k zvestovaniu života; posilňovať iných – priniesť ich do svetla Božieho – a pozdvihnúť ich z poddanstva 

duchovnej temnoty by ťa takisto mala poháňať k tomu, aby si zvestoval Evanjelium. 

 Maj vnútornú statočnosť urobiť Evanjelium známym za každú cenu. Je to práve duch, ktorý ťa 

poženie urobiť čokoľvek pre propagáciu Evanjelia Ježiša Krista. Hlásanie a šírenie Evanjelia by sa malo 

stať činnosťou číslo jedna v tvojom živote,  lebo to je ten najväčší dôvod, pre ktorý máš žiť. 

Modlitba 

 Nebeský Otče, ďakujem Ti za privilégium, ktoré si mi dal, aby som ohlasoval neopísateľné Kristove 

bohatstvo a zvestoval život všetkým v mojom svete cez Evanjelium. Ďakujem Ti, že si ma splnomocnil pre túto 

slávnu úlohu, ktorú s radosťou vykonávam mocou Tvojho Ducha, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

Matúš  28::19 

2. Korintským 3:5-6 



18           Pastor Anita 

Cesta k vytrvalému pokroku 

 „Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení“ (Rímskym 

2:13).  

 Ako kresťania žijeme podľa Slova, pretože sme narodení zo Slova. Celé stvorenie prišlo na svet 

cez Slovo Božie. Biblia hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh“(Ján 1:1). Boh 

hovorí, ako všetko povstalo Ním a bez Neho nepovstalo nič, čo bolo stvorené. On drží všetko slovom 

Jeho moci (Židom 1:3). Inak povedané, Slovo Božie stojí za všetkým a všetko podopiera (fyzický svet). 

 Tvoj pôvod je zo Slova Božieho a jediný materiál, ktorý ti Boh dal na vybudovanie vlastného 

ducha je Jeho Slovo. Neexistuje nádej pre niekoho, kto ignoruje Slovo. Kráčať v Slove  žiť ho  to je cesta 

k trvalému pokroku. Biblia hovorí v Prísloviach 13:13 (AMP angl. preklad):  „Ktokoľvek, kto pohŕda slovom 

Božím a radou, prináša na seba skazu, ale kto sa (úctivo) bojí a rešpektuje prikázania (Hospodina), bude odmenený“. 

 Žiť opak toho čo hovorí Slovo znamená naprogramovať samého seba na zlyhanie (skazu). Musíš 

otvoriť svoje srdce, aby si prijal Pánove Slovo s hladom a následne začal podľa neho aj žiť: „zbavte sa 

všetkej nečistoty,všetkej falošnsoti, pokrytectvo, zoblečte si všetku zlosť a v pokore (duchu prijmite a uvítajte Slovo, 

ktoré je implantované a zakorenené (vo vašich srdciach) a obsahuje silu a moc na záchranu vašich duší“. 

 Kedykoľvek máš príležitosť počúvať Božie Slovo, choď za tým s nadšeným záujmom a veľkou 

chuťou. Následne uplatni Slovo vo svojom osobnom živote. Dokáž a vyskúšaj Jeho Slovo vo svojom 

živote. Pán sa nebojí, dokonca nie je ani zastrašený, keď sa dostane do centra pozornosti, veď sám nám 

povedal, aby sme vyskúšali Jeho Slovo (Malachiáš 3:10). Uveď Slovo do činnosti a spôsobí dôležité 

zmeny v tvojom osobnom živote. Slovo Božie je Božím materiálom pre budovanie tvojho života a preto, 

aby ťa pevne zakotvilo na ceste trvalého rastu, pokroku a úspešného života.  

Modlitba 

 Kráčam v realite môjho božského dedičstva v Kristovi, pretože Slovo vo mne pôsobí! Nie som len poslucháč, 

ale som činiteľ Slova, preto moja viera prináša výsledky a múdrosť, poznanie a schopnosť Ducha sa preukazujú cezo 

mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

Izaiáš 55:10 



19           Pastor Chris  

Chráň si pomazanie! 

 "A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale 

ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom  a ono je pravdivé, a nie lož  a ako vás naučilo, v tom zostávajte!" (1. Ján  

2:27).  

 Ignorovanie Pánových inštrukcií by mohlo brániť v prúdení pomazania v živote jednotlivca. Tak 

napríklad pri jednej udalosti prorok z Júdska prorokoval kráľovi Járobeámovi, ktorý sa pri jeho výpovedi 

urazil a prikázal, aby bol tento prorok zabitý. Avšak v tej chvíli, ako to povedal, ruka kráľa zmeravela. 

Vystrašený povedal Božiemu prorokovi: “... Upros Hospodina, svojho Boha, pomodli sa za mňa, aby som si 

mohol ruku pritiahnuť späť k sebe. Boží muž uprosil Hospodina, a tak si kráľ pritiahol ruku späť k sebe. Bola ako 

predtým” (1. Kráľov 13:6).  

 Niečo veľmi poučné je pre nás zaznamenané, keď študujeme celú kapitolu v 1. Kráľov 13. Ten 

istý prorok dostal príkaz od Hospodina nejesť chlieb, nepiť vodu a nevracať sa späť tou istou cestou, 

ktorou prišiel do kráľovho paláca. Prorok preto odmietol pozvanie od kráľa Járobeáma ako odmenu za 

uzdravenie jeho ruky (1. Kráľov 13:9). Avšak na pozvanie iného starého proroka, ktorý ho oklamal, tento 

Boží muž (ktorý prorokoval Kráľovi a prosil Hospodina za uzdravenie stuhnutej ruky) nasledoval 

starého proroka do jeho domova, kde jedol chlieb, pil vodu a tým neuposlúchol inštrukcie, ktoré dostal 

od Hospodina (1. Kráľov 13:19).  

 Biblia zaznamenáva, čo sa stalo po tom, čo Boží muž skončil s návštevou starého proroka: „Keď 

prorok šiel, stretol ho na ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev stál 

vedľa mŕtvoly" (1. Kráľov 13:24). To isté pomazanie, čo ochraňovalo proroka od hnevu a zlosti Kráľa 

Járobeáma, by ho dokázalo ochrániť od útoku šelmy. Avšak prorok nebol ochránený, lebo si nechránil 

svoje pomazanie. Bola to chyba Boha? Nie! Hospodin stanovil princíp, keď povedal v Kazateľovi 10:8: „... 

kto rúca múr, toho uštipne had." Prorok prelomil múr tým, že nenasledoval inštrukcie, ktoré dostal od 

Hospodina. 

 Boh chce vždy pre teba len to najlepšie. Nikdy ti nezadá úlohu bez toho, aby ťa uistil, že všetko 

čo potrebuješ k splneniu Jeho úlohy, ti je dostupné. On je dobrý, dokonale plánuje a môžeš Mu 

dôverovať. Avšak rovnako vyžaduje od teba zachovať si pomazanie, aby si mohol pevne stáť vo svojom 

živote a službe. 

Modlitba 

 Milostivý nebeský Otče, ďakujem Ti za to, že môžem dôverovať Tvojím perfektným plánom, ktoré pre mňa 

máš. Som vďačný za to, že si ma povolal a pomazal k dobrým skutkom. Požehnaný Duchu Svätý, ďakujem Ti, že si 

ma splnomocnil a dal si mi božskú schopnosť na vykonanie vecí, ktoré presahujú ľudské možnosti, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium: 

1 Kráľov 13:1 – 34 



20           Pastor Chris 

Radostný život je voľba 

 „Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť“ 

(Žalmy 16:11).  

 Boh nemá zodpovednosť za to, aby ťa urobil veselým. On sa postaral o to, že Jeho radosť vložil 

do tvojho ducha. Byť znovuzrodeným znamená byť prenesený do života nekonečnej radosti. Radosť je 

neoddeliteľná súčasť tvojho ducha a jediné, čo musíš urobiť, je voľne ju vypustiť. Biblia hovorí 

v Rímskym 14:17: „Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom 

Duchu.“ V tvojom znovuobnovenom ľudskom duchu sa nachádzajú určité vlastnosti a funkcie; a jedna 

z nich je práve radosť. Je však iba na tebe, aby si vždy žil v plnej radosti.  

 Boh ťa dnes neurobí viac radostným, ako ťa urobil radostným vtedy, keď si sa znovuzrodil. 

Takisto ani nikto na svete nemá zodpovednosť za to, aby ťa urobil plným radosti. Všetko je to len a len na 

tebe. Preto či žiješ v radosti alebo nežiješ, je teda tvojím osobným rozhodnutím. Oplatí sa vybrať si byť 

radostným. Biblia hovorí o liečivom a teraupetickom účinku radostného srdca: „Radostné srdce je 

výborným liekom (pôsobí ako liek)“ (Príslovia 17:22).  Ľudia plný radosti a veselosti sú málokedy chorí.  

 Niekto hovorí: „Hoci to neprejavujem, aj tak som plný radosti!“ Nie. Radosť má svoje vyjadrenie. 

Nemôžeš predsa tvrdiť o sebe, že si radostný človek a patrične to nevyjadriť. Jakub 5:13 jasne potvrdzuje 

keď hovorí: „Je niekto veselej mysle? Nech spieva žalmy.“ Radosť nemá nič spoločné s tým, čo sa deje s tebou 

alebo v tvojom okolí; dokonca ani s tým, čo ostatní povedali alebo urobili proti tebe. Radosť nemá nič 

spoločné s tvojimi zážitkami a skúsenosťami z minulosti. Môžeš byť plný radosti uprostred problému 

podobne, ako Pavol a Sílas, keď boli zavretí do žalára (Skutky 16:25).  

 Biblia hovorí, že radosť Hospodinova je tvojou silou (Nehemiáš 8:10). Keď si radostný, vtedy si aj 

posilnený. Ak si myslíš, že si slabý, tvoj recept na získanie sily je radosť Hospodinova, ktorá neprichádza 

vtedy, keď niekto povie o tebe smiešnu vec. Je to duchovná záležitosť. Peter povedal v 1.Petrovi 1:8: „... 

plesáte radosťou nevysloviteľnou a plnou slávy.“ Možno si sa cítil skleslý, osamotený alebo odmietnutý. 

Hneď v tejto chvíli môžeš roznietiť radosť zo svojho vnútra. Keď sa radosť v tebe prebudí, budeš 

posilnený Pánom zvnútra cez Ducha Svätého, ktorý v tebe žije a pôsobí.  

      Modlitba 

 Drahý Otče, moje srdce je dnes naplnené radosťou a smiechom Ducha Svätého. Nesmierne sa dnes radujem 

v Duchu Svätom nevýslovnou radosťou plnou slávy,  bez ohľadu na okolnosti a situácie, ktorým môžem čeliť, v 

mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

Izaiáš 12:3 

Filipským 3:3 

Filipským 4:4 



21           Pastor Anita 

Odmietni zlú predstavu!  

 „ Ale Ježiš mu povedal: Ach, to ak môžeš! Všetko je možné veriacemu! (Marek 9:23).  

 Biblia nám hovorí o istom mužovi menom Jairus, ktorého dcéra bola chorá a zomierala. Ktosi 

tomuto človekovi v jeho stave strachu a starostí povedal, aby získal Majstrovu pozornosť a on tak urobil: 

„A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógy, menom Jairus, a keď ho videl, padol k jeho nohám a veľmi ho prosil 

a hovoril: Moja dcéruška skonáva: modlím sa žeby si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a mohla žiť. 

A Ježiš odišiel s ním. A išiel za ním veliký zástup, a tlačili ho zo všetkých strán.“(Marek 5:22-24 angl. preklad).  

 Ako kráčali po ceste, doniesla sa k nim správa o tom, že mladé dievča je už mŕtve a  netreba viac 

obťažovať Pána. Avšak Biblia hovorí: „Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému 

synagógy: Neboj sa, len ver!“ (Marek 5:36). Aké potešujúce! Pán chcel od Jaira, aby zastavil strach 

a odmietol zlú predstavu. A dnes ti Pán hovorí to isté. 

 Možno premýšľaš nad tým, čo urobiť v istej situácii, ktorá vyzerá, že vzdoruje každému riešeniu; 

odmietni sa báť; len ver! Odmietni a nedopusť, aby ťa premohol rozsah a obludnosť výzvy, ktorá pred 

tebou stojí. Namiesto toho uver v schopnosť a moc Ducha, že ťa cez to  všetko víťazne prevedie. Veriť 

znamená byť v štádiu očakávania, keď si predstavuješ vo svojom duchu pozitívny výsledok každej 

situácie! Keď sa k tebe dostanú nepríjemné a odradzujúce správy, nezúfaj; nevzdávaj sa; len ver! To 

znamená zastaviť strach a odmietnuť pochybnosť; predstaviť si jedine dobrý koniec. 

 Keď život vyzerá pesimisticky a veci sa zdajú nemožné a náročné a všetko vyzerá, akoby sa 

rúcalo, práve vtedy drž svoju hlavu hore a prehlás: „Som víťaz v Kristovi Ježišovi!“ Odmietni to, aby 

bolo tvoje srdce zaťažené nevierou, strachom alebo pochybnosťami a radšej pokračuj v prehlasovaní vo 

viere, že si viac ako víťaz. 

Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti za nádej, ktorú si mi dal v Tvojom Slove. Dnes sa radujem  a ostávam smelý 

v Tvojom Slove, ktoré ma uisťuje o tom, že som viac ako premožiteľ a víťaz navždy! Ďakujem za všetku radosť, 

ktorú si mi zdarma daroval a pokoj vo viere, aby som prekypoval  nádejou cez moc Ducha Svätého v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium: 

Židom 11:6 



22           Pastor Chris 

Zvoľ si modlitbu 

 Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez 

pochybovania (1 Timoteovi 2:8). 

 Niekto raz povedal: „Vždy cítim, že sa mi nechce modliť. Ako sa od toho oslobodím?“ Je to asi 

tak, ako keď niekto cíti neochotu k jedlu. Ak nebudeš jesť, potom stratíš váhu a budeš podvýživený. 

Avšak zmena nastane až vtedy, keď sa rozhodneš múdro konať a začneš správne jesť. Podobné je to aj 

s modlitbou; keď máš neochotu modliť sa, vtedy by si sa mal práve modliť. Pamätaj si, Boh ti dal moc 

vybrať si, takže máš moc vybrať si a uplatniť múdrosť, ak budeš konať podľa svojho poznania v 

otázke dôležitosti modlitby.  

 Takáto múdrosť je vnútornou hnacou silou; je to viac ako iba schopnosť. Môžeš mať schopnosť 

urobiť, alebo neurobiť niečo. Avšak skutočná múdrosť je to, že vieš, čo by si mal urobiť a ty tak aj urobíš! 

Preto dovoľ, nech táto múdrosť v tebe zakaždým pôsobí a zapríčiní, aby si robil to, čo je správne, ako 

napríklad rozhodnúť sa pre modlitbu. Modlitba je tvoja životná práca a najlepší spôsob, ako sa naučiť 

modliť sa je: modliť sa. Kultivuj sa v tom, aby si to robil bez ohľadu na to, či sa na modlitbu cítiš alebo 

nie. Ježiš povedal v Lukášovi 18:1: „...ľudia by sa mali  vždy modliť a neochabovať“; Pán nepovedal: „ľudia by 

sa mali modliť podľa toho, kedy sa na to cítia!“ 

 Máš moc zvoliť si to, čo chceš robiť, takže vyber si modlitbu. Zoberme si napríklad Pavlove 

napomenutie Timoteovi v 2.Timoteovi 4:2: „Káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas, karhaj, tresci, 

napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením.“ Duch Boží nás tu učí niečo dôležité, dáva nám poznať, že bez 

ohľadu na to, či to cítime alebo nie, neustále by sme mali hlásať Evanjelium. Rovnako to platí aj pri 

modlitbe. Modlíš sa vo vhodný i nevhodný čas! 

 Modlitba sama o sebe si nevyžaduje náležité miesto; môžeš sa modliť kdekoľvek a v akejkoľvek 

pozícii. Nemusíš si nevyhnutne nájsť miesto, kde si kľakneš alebo miesto, ktoré je dosť vysoké na to, aby 

si pozdvihol svoje ruky, ba dokonca ani miesto vhodné na to, aby si mohol kričať. Môžeš sa modliť 

potichu tak, ako je to len možné, alebo tak hlasno, ako len chceš; môžeš sa modliť posediačky, poležiačky, 

na kolenách  v akejkoľvek pozícii. Dôležité na tom je, že sa modlíš. Takže nemáš žiadnu výhovorku 

nemodliť sa. Urob rozhodnutie modliť sa vždy -  kdekoľvek - a Boh ťa vypočuje a odpovie ti. 

Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za úžitok, privilégium a príležitosť modlitby! Som nadšený z toho, že ma 

počuješ a vždy mi odpovieš, keď sa modlím. Prehlasujem, že milosť Pána Ježiša Krista, láska Boha a spoločenstvo 

Ducha Svätého je so mnou dnes a navždy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

Efezským 6:18 

Skutky 3:1 



23           Pastor Chris 

Účinné vyhlásenia 

 „... Úprimná (srdcom precítená, vytrvalá) modlitba spravodlivého muža robí úžasnú moc dostupnou“ 

[dynamickú v jej pôsobení] (Jakub 5:16 angl. preklad). 

 1. Kráľov 17 nám hovorí príbeh, ako jedného dňa odišiel Elijáš za kráľom Achábom a povedal: 

„Ako že žije Hospodin, Bôh Izraelov, pred ktorého tvárou stojím, tak isté je, že nebude po tieto roky rosy ani dažďa, 

len na moje slovo“ (1.Kráľov 17:1). Tento verš odhaľuje niečo pozoruhodné o mužovi Elijášovi; jeho 

smelosť, ba dokonca až drzosť viery. Avšak keď ďalej študuješ túto kontrétnu udalosť v celom kontexte,  

môže sa stať, že nezískaš celý obraz, alebo nepochopíš dôležitosť toho, čo Elijáš vlastne urobil. 

 1.Kráľov 17:1 nám nehovorí, ako sa Elijáš modlil alebo konzultoval s Hospodinom predtým, ako 

sa vybral s posolstvom obdobia sucha za kráľom Achábom. Skôr získavame dojem o tom, že vyhlásil, že 

nepríde dážď na Achábove územie. Takže to by znamenalo, že ten človek jednoducho išiel, prehovoril 

slovo viery a to bolo celé. Nie! Je pravda, že povedal slovo viery, avšak Jakubov záznam nám hovorí 

o niečom špeciálnom, čo stálo za slovom viery, ktoré Elijáš prehovoril. 

 Jakub 5:17 hovorí: „Eliáš bol človek, ktorý trpel podobným ako my, a modlil sa horlivo, aby nepršalo a 

nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.“ Ešte predtým, ako Elijáš prišiel k Achábovi, aby prehovoril slovo 

viery, zavrel sa do svojej izby, kde sa prihováral Pánovi. Okrem toho, nebolo v právomoci Elijáša zastaviť 

ani spustiť dážď; to bola výlučne záležitosť Boha. Teda jediné, čo Elijáš mohol urobiť, bola horlivá, 

srdcom precítená, vytrvalá modlitba, ktorá dokázala vyvolať obrovskú moc na zmenu udalosti, po ktorej 

túžil. 

 Niektorí ľudia sa na tomto mieste mýlia, keď hovoria: „Vyznal som, povedal som vyhlásenie 

viery, no aj tak sa nič nestalo.“ Maj v tom jasno: viera vždy funguje! Predtým, ako urobíš vyhlásenie viery 

na verejnosti, tomu musí najskôr predchádzať súkromné jednanie s Pánom. Je to o to dôležitejšie, keď sa 

jedná o prípad, ktorý je mimo tvojej osobnej právomoci. Ježiš sa takto častokrát modlil a Božia moc Mu 

bola vždy dostupná počas Jeho pozemskej služby.  

 Kľúčom je byť neustále naplnený Duchom Svätým; to následne urobí tvoje vyhlásenie viery 

účinným: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v 

žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom....“ (Efezským 5:18 -20).  

Vyznanie 

 Slovo viery je dnes  mojom srdci a v mojich ústach. Hovorím  Slovo mocou Ducha Svätého, ktorý vo mne 

pôsobí. V mojom živote sa dnes uskutočňujú jednoznačné zmeny a okolnosti sa menia nastálo, akonáhle uvoľňujem 

duchom inšpirované slová v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

1. Korintským 14:4 

Marek 11:23 



24           Pastor Anita 

Zaručený sprievodca! 

 A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti 

darované od Boha (1. Korintským 2:12). 

 Duch Svätý je tvoj vodca, ktorý ti pomáha s nasmerovaním tvojej cesty cez križovatky života. 

Skutočnosť, že na tvojej ceste žiari svetlo však nezaručuje, že nebudeš nachádzať križovatky; práve tam 

potrebuješ zaručeného sprievodcu – Ducha Svätého, aby ťa viedol tou správnou cestou. Izaiáš 30:21 

hovorí: „Tvoje uši počujú slovo zpoza teba, ktoré bude hovoriť: Toto je tá cesta; choďte po nej, už či by ste sa obrátili 

napravo či naľavo.“ 

 Toto je služba Ducha Svätého v tvojom živote. Mnohí dnes tápu v tme na otvorenom mori, 

hľadajúc ako a čo urobiť, aby sa radovali z ich slávneho dedičstva v Kristovi. Ich poľutovaniahodná 

ťažká situácia je podmienená neznalosťou Písma a zlyhania v rozpoznaní Ducha Svätého a Jeho 

následnému oddaniu sa v ich životoch. Duch Svätý je kľúčom k úspešnému životu. On je povolaný, aby 

kráčal po tvojom boku, nielen aby ťa viedol, ale takisto ti aj pomáhal kráčať v tvojom dedičstve 

v Kristovi.  

 Najlepšia vec, ktorú by si sa kedy mohol naučiť na tomto svete, je oddať samého seba Duchu 

Svätému a byť Ním vedený. On jediný ťa môže uviesť do tvojho dedičstva  trvalého zdravia, víťazstva, 

úspechu a blahobytu! Existuje pre teba miesto u Boha; miesto blaženosti a slávy; kde máš nadvládu nad 

chorobou, ochorením, nedostatkom, a núdzou! Ja tam žijem! Je to miesto, kde neúspech je neznámy, 

porážka je odstránené a smrť porazená. Je to naše miesto dedičstva v Kristovi Ježišovi, kde prosperujeme 

a všetky naše potreby sú naplnené! 

Modlitba 

 Drahý Duchu Svätý, ďakujem Ti za Tvoje vedenie a inštrukcie pre môj život, ktoré dnes od teba prijímam! 

Moje srdce a myseľ sú pozorné, aby prijali inštrukcie a boli dnes vedené na ceste víťazstva, úspechu a triumfu, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

1. Ján 2:27 



25           Pastor Anita 

Živé (životodarné) spojenie! 

 „Ježiš jej povedal: ... ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a 

k svojmu Bohu a k vášmu Bohu“ (Ján 20:17).  

 Schopnosť žiť víťazný a úspešný život v Kristovi závisí od pochopenia tvojho životodarného 

spojenia s Pánom. Mnohí kresťania sú buď dezinformovaní alebo úplne nevzdelaní o type vzťahu, aký 

máme s Pánom dnes v Novej Zmluve. Jedná sa o zväzok života; neoddeliteľnú jednotu. Sme viac ako len 

nasledovníci, služobníci, priatelia alebo veľvyslanci Krista; my sme Jeho telo! Sme údmi Jeho tela, z Jeho 

mäsa a Jeho kostí (Efezským 5:30).  

 Ježiš znova zopakoval a pripomenul našu jednotu s Ním samotným, keď povedal: „Ja som vinič, 

vy ste letorasty ...“ Ján 15:5. Toto znamená, že máš rovnaký život s Ježišom, pretože život prichádza od 

vínneho kmeňa k ratolestiam. Z toho istého dôvodu Slovo oznamuje: „Či neviete, že vaše telá sú údami 

Kristovými? (1. Korintským 6:15) a neskôr „Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý z vás je jeho úd“ (1. 

Korintským 12:27).  

 Smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša vydláždilo cestu pre nový vzťah s Otcom. Keď si prijal spásu, 

automaticky si bol prenesený do tohto živého zväzku, čím si sa stal účastníkom božského prežívania. Cez 

toto životodarné spoločenstvo si uvedomuješ otcovstvo Boha. Inak povedané, spojil si sa (zjednotil) 

s Božím druhom života. 

 Ak si znovuzrodený, si viac ako iba služobník a viac ako iba priateľ Boží. Si skutočný potomok 

Božstva. Pevne stoj dnes v Kristovi, lebo On má rád, keď sa môže k tebe prihlásiť, lebo On ťa priviedol do 

spojenia s Ním samotným. On je v tebe a ty si v Ňom; aké úžasné spojenie! 

Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že si ma urobil účastníkom božskej prirodzenosti! Radujem sa a chválim 

Ťa za túto neoddeliteľnú jednotu, ktorú s tebou zdieľam, ako aj za večný život, ktorý vo mne prúdi ako výsledok 

tohto životodarného spojenia. Robím dnes veľký pokrok,  vynikám v živote a Tvoja sláva je vo mne zjavená, v mene 

Ježiš.Amen 

Rozšírené štúdium: 

1. Korintským 12:13 

Efezským 5:30 



26           Pastor Chris 

Symptómy sú „klamné márnosti“! 

 Tí, ktorí pozorujú na klamné márnosti, opúšťajú svoju milosť (Jonáš 2:9). 

 Nebolo by múdre myslieť si, že potom, ako si uplatnil Božie Slovo do praxe a zažil zázrak 

uzdravenia vo svojom tele, symptómy sa už nikdy nevrátia. Avšak či sa vrátia alebo nie, na tom nezáleží, 

pretože všetko sú to iba klamlivé márnosti; fatamorgána; ilúzia a vidina! 

 Samozrejme, že satan sa nebude radovať z tvojho zázraku a neočakávaj ani to, že ti zagratuluje 

k uzdravenie s dodatkom: „Už sa nikdy viac nevrátim.“ Bude hádzať po tebe symptómy, aby si sa vzdal 

svojej viery a následne si mohol začať pochybovať o pravdivosti Božieho Slova. Nepristúp na jeho triky. 

Pevne ostaň stáť vo svojej viere. Spomeň si, ako sa Peter začal topiť uprostred zúriacej búrky potom, ako 

presunul svoj zrak od Pána k búrlivým vlnám a v tom momente ho premohol strach. 

 Namiesto dumania nad symptómami choroby, ktorá už viac neexistuje v tvojom tele, mal by si sa 

radšej zamerať na Slovo; udržuj svoje vyznanie; pokračuj v prehlasovaní svojho dobrého zdravia. Je to 

boj viery, pri ktorom musíš odraziť satanove klamlivé intrigy a klamstvá tak, že budeš prehlasovať 

vierou naplnené vyhlásenia.  

 Podobne, ako to robil Ježiš, aj ty sa nauč používať Slovo proti satanovi. Hneď potom, ako Boh 

povedal o Ježišovi: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo“ Biblia hovorí: „Potom Duch vyviedol 

Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal“ (Matúš 4:1). Potom satan povedal Ježišovi: „Ak si Syn Boží, povedz, aby 

sa tieto kamene stali chlebami“ (Matúš 4:3). Satan pokúšal Ježiša pýtaním sa presne na to, čo Boh povedal. 

 Nabi svojho ducha Slovom tak, že či sa symptómy navrátia alebo nie, ty si neotrasiteľný; ty 

zostaneš navždy víťazom. Pokiaľ máš Slovo vo svojom duchu, nezáleží na tom, čo príde naproti tebe na 

tvojej ceste. Vždy budeš žiť víťazne.   

Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti za slávne víťazstvo, ktoré si mi dal v Kristovi Ježišovi a umiestnil si ma vysoko 

nad všetky nástrahy a intrigy nepriateľa. Vkladám svoju absolútnu dôveru do Tvojho Slova, ktoré je schopné ma 

udržať v neustálom víťazstve. Odmietam si všímať klamlivé domýšľavosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 

2. Korintským 4:18 



27           Pastor Chris 

Duch Svätý:  kľúč ku každému požehnaniu 

 „ Je to Duch, kto dáva život (On je darcom života) ...“ (Ján 6:63 angl. preklad AMP). 

 Ak si znovuzrodený a prijal si Ducha Svätého, žiadne ochorenie alebo choroba by nemali mať 

moc ani schopnosť ničiť tvoje telo. Takáto je realita a je dôležité, aby si to pochopil. Duch Svätý je darcom 

života; On je kľúčom ku každému požehnaniu a všetkému životu na zemi. Biblia nám hovorí v Žalme 

104:30 o tom, ako Boh všetko stvoril a daroval zemi nový život cez Ducha Svätého.  

 Keď Duch Svätý – darca života - nájde u teba príbytok, dá život aj tvojmu fyzickému telu. 

Dokonca aj vtedy, keď tvoje telo bolo paralyzované, Jeho prítomnosť v tebe ťa obnoví k dokonalému 

zdraviu! Biblia hovorí, že ak je Kristus vo vás, tak hoci je telo mŕtve pre hriech; hoci je zdravie podlomené 

chorobou a nemocou, duch dáva život pre spravodlivosť (Rimanom 8:10). Ak si znovuzrodený a prijal si 

Ducha Svätého, nepotrebuješ modlitby za to, aby si bol uzdravený z akejkoľvek choroby. Jednoducho ty 

môžeš vykročiť z tej choroby alebo ťažkosti, v ktorej sa možno teraz nachádzaš. 

 Duch Svätý je Duchom života (Rimanom 8:2). Nielenže dá život pre tvoje telo, ale takisto obnoví 

každú oblasť tvojho života - zamestnanie, štúdium, rodina a podobne. Takisto ťa urobí darcom života. 

Zoberie sucho a prinesie plodnosť a produktivitu do tvojho života. Duch Svätý je Tým, ktorý oplodňuje 

tvoje slová mocou, takže keď hovoríš, veci sa dejú. Postará sa o to, aby si kráčal pred inými a videl 

svojimi očami to, čo iní nevidia. Pomaže tvoje ruky, preto čohokoľvek sa dotkneš, to zostane požehnané. 

 Existuje nádej pre svet, pretože Duch Svätý v tebe žije a cez teba dokáže priniesť život aj do 

tvojho sveta. Pamätaj si, ty si Jeho natiahnutá ruka k ľuďom; a On sa môže len cez teba naplno vyjadriť a 

požehnať ľudí v tvojom okolí.  

Modlitba 

 Moja sila je obnovovaná denne a celá moja bytosť je oživená, pretože ten istý Duch, ktorý vzkriesil Krista 

z mŕtvych, žije vo mne. Som si plne vedomý Jeho prítomnosti vo mne a nezabúdam na Jeho silu, ktorá dnes vo mne 

mocne pôsobí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:  

Rímskym 8:10 – 11 



28           Pastor Anita 

Buď inšpirovaný Slovom 

 Evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, pretože sa nezmiešalo s 

vierou tých, ktorí počuli (Židom 4:2).  

 Stará zmluva zaznamenáva pre nás niekoľko inšpirujúcich zázrakov, ktoré Boh predviedol pred 

Izraelským národom. Štyridsať rokov sa potulovali púšťou, až pokiaľ nevymrela celá jedna generácia. 

Židom 4:2 nám hovorí, čo sa udialo: „...Ale počuté slovo nič im neosožilo, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, čo 

ho počuli.“ Hoci počuli Slovo Božie a okúsili úžasné zázraky, odmietli byť ovplyvnení, odmietli sa meniť, 

ba čo viac odmietli byť vedení Slovom. Izraelský národ spochybňoval pravdivosť Slova Božieho, čo malo 

za následok, že Slovo neprinieslo žiadne výsledky do života Hebrejcov.  

 Evanjelium podľa Lukáša 5. kapitola nám hovorí príbeh Petra, rybára z povolania, ktorý sa po 

neúspešnom rybolove vzdal svojho člnu, aby tento mohol poslúžiť ako miesto, z ktorého Ježiš vyučoval 

zástupy ľudí. Keď Ježiš skončil vyučovanie, povedal Petrovi, aby spustil siete na úlovok. Chcem, aby si si 

všimol, ako Peter odpovedal: „Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje slovo spustím 

siete.“ Hoci inštrukcie od Ježiša boli opačné, než Petrove skúsenosti s rybolovom, jeho jazyk vyjadril, že 

uznal moc a účinok Slova. Ešte raz si všimni Petrovu odpoveď: „ale na Tvoje slovo...“ 

 Výsledkom Petrovej viery bol obrovský úlovok rýb; až taký veľký, že siete boli maximálne 

preťažené a Peter musel zavolať na pomoc rybárov, s ktorými spolu chodil loviť (Lukáš 5:6-7). Tie ryby, 

čo sa tam objavili a nasmerovali si to do Šimonovej siete, prišli z Majstrových úst. Slovo je spoľahlivé 

a dôveryhodné. Ježiš povedal v Lukášovi 21:33: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová na nikdy nepominú.“ 

 Božie Slovo je absolútna realita až tak, že môžeš naň staviť aj svoj život. Dovoľ, nech ťa dnes 

motivuje k činom. Nikdy nepochybuj ani nevyjednávaj o Božom Slove, jednoducho mu ver a čiň tak, ako 

hovorí.  

Vyznanie 

 Milosti, požehnania a zázraky, ktoré potrebujem v mojom živote sú všetky zabalené v Slove, preto idem za 

Slovom. Moje oči a srdce sú vždy napozore, aby rozpoznali každú príležitosť k prejaveniu mojej viery voči 

neomylnému Božiemu Slovu. Ja som konateľom Božieho Slova. Aleluja.  

Rozšírené štúdium: 

Rímskym 10:17  

Židom 11:1 – 2 



29           Pastor Chris 

     Ty si Jeho živý chrám 

 „Ježiš odpovedal a riekol mu: Keď ma niekto [skutočne] miluje, ten bude zachovávať moje slovo [poslúchať 

moje učenie], a môj Otec ho bude milovať, a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok [bydlisko, špeciálne miesto 

na prebývanie]“ (Ján 14:23 angl. preklad AMP). 

 Niektorí ľudia vyhľadávajú špeciálne miesto pre modlitbu, obzvlášť ked majú veľmi vážnu vec, 

za ktorú sa modlia. V takých chvíľach hovoria ako „idú na horu“ stretnúť sa s Bohom, podobne ako sa 

Izraelský národ pravidelne stretával s Hospodinom na miestach, kde mu vybudovali oltár.  

 My ako nové stvorenia nemusíme vykonávať takéto zvyky, aby sme mali spoločenstvo s Pánom. 

To preto, lebo my sme Jeho oltárom a On prebýva v nás. 1.Korintským 6:19 hovorí: „... či neviete, že vaše 

telo je chrámom Svätého Ducha..“ Slovo „chrám“ môže byť takisto preložené ako „domov“, avšak Pavol si 

zvolil použiť výraz chrám, aby dal dôraz na náboženskú podstatu tvojho tela, keď sa jedná o jeho službu 

Pánovi. 

 Raz sa Samaritánka opýtala Ježiša na Jeho názor o rozdielnom mieste, kde sa Židia a Samaritáni 

modlia. Samaritánka hovorí Ježišovi: „Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v 

Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha.“ Ježiš jej odpovedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď 

ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca...Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia 

budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať“ (Ján 4:21,23).  

 Hodina, na ktorú Ježiš odkazoval, už prišla; je to dnešný deň nového stvorenia. Nepotrebuješ 

hľadať miesta, kde sa môžeš stretnúť alebo vzývať Otca, lebo Boh žije v tebe. Tvoje telo je chrámom 

Ducha Svätého. Nosíš Boha so sebou všade tam, kde ideš. 

 Pochop takisto, že pokiaľ tvoje telo je chrámom Ducha Svätého, ty si takisto súčasťou (členom) 

tela Kristovho, ktoré sa skladá z podobných veriacich, ako si ty. Tak, ako vzývaš Pána vo svojom 

súkromnom čase, takisto sa musíš zúčastňovať na spoločných chválach s ostatnými veriacimi vždy vtedy, 

keď sa zúčastníš stretnutia na bohoslužbe. Tam budeš počuť Slovo, budeš rásť duchovne a staneš sa 

účinným a užitočným v práci pre Kráľovstvo. 

Modlitba  

 Milostivý Otče, ďakujem Ti, že si ma urobil Tvojím príbytkom a špeciálnym miestom, kde prebývaš. Moje 

srdce je nesmierne potešené, lebo Tvoja prítomnosť vždy zostáva so mnou a vo mne. Preto sa nebojím ani nekráčam, 

akoby som bol osamotený, lebo mocnejší je Ten, ktorý je vo mne ako ten, čo je vo svete!  

Rozšírené štúdium: 

Skutky 7:48 

1. Korintským 3:16 

 


