
1           Pastor Chris 

     Zober si TERAZ, čo ti patrí! 

 Teraz viera je zaiste podstatou, základom toho, čoho sa nádejame, a dôkazom toho, čo nevidíme (Židom 

11:1 angl. preklad). 

 Raz chcel jeden muž vedieť, akú úroveň viery potrebuje dosiahnuť, aby prijal uzdravenie z 

dlhotrvajúcej choroby. Povedal: „Mám vieru a dokonca sa aj postím! Ale zdá sa, že nič z toho nefunguje. 

Ale verím, že Boh ma raz z toho oslobodí!“ Z jeho vyjadrenia bola jasná skutočnosť, že nepochopil rozdiel 

medzi vierou a nádejou. Povedať: „Raz ma Boh oslobodí“ je vyjadrením nádeje a nie viery. 

 Viera pracuje teraz; berie, zmocňuje sa teraz. Nemôžeš povedať, že máš vieru a  zároveň dúfať 

v Boha, že urobí zázrak. Toto je omyl, ktorý robia mnohí kresťania a čudujú sa, prečo to vyzerá, že ich 

viera je neúčinná. Viera pracuje vždy! Pokiaľ sa pohybuješ v oblasti nádeje, nemôžeš spôsobiť vytúžené 

zmeny. Vysvetlím to na rozdieloch medzi vierou a nádejou. Nádej dáva tvoje očakávanie do budúcnosti. 

List Rímskym 5:5 hovorí, že nádej nezahanbuje; nesklame nás, pretože je to prvá požadovaná časť 

procesu viery. Ale keď príde viera, tá to zoberie, zmocní sa toho. 

 Viera je teraz! Viera sa zmocňuje tým, že nazýva a hovorí o veciach, ktoré očakáva, že už existujú 

a že všetko je už urobené. Židom 11:1 hovorí: „Teraz viera je...“ Tvoja nádej sa musí zmeniť na vieru, aby 

to začalo fungovať. Ježiš vyučujúc o viere v Markovi 11:24 povedal: „Preto vám hovorím: Verte, že dostávate 

(je vám dané) všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte a budete to mať“(angl. preklad).  Vo chvíli, keď v modlitbe 

niečo žiadaš, ver, že si to prijal práve vtedy, keď to žiadaš; to je viera! Ale ak dúfaš, že Boh raz odpovie na 

tvoju modlitbu, to nefunguje; hoci tomu dokonca veríš. 

 Tak zober to teraz! Vyhlás, že uzdravenie, požehnanie alebo zázrak, po ktorom túžiš je tvoj teraz! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré dnes posilnilo vieru v mojom duchu. Viera je víťazstvo, ktoré 

premáha svet! Teraz chodím v Božskom zdraví, prosperite, víťazstve a napredujem, v mene Ježiš Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 11:1;   Rímskym 4:17 

1-ročný plán:   Lukáš 24:13 – 35;   2.Samuelova 9 – 11 

2-ročný plán:   1.Korintským 2:1 - 11;   Žalm 143 – 144 



2           Pastor Chris 

    Buď naklonený Jeho spravodlivej veci 

 „Nech kričia radosťou a tešia sa tí, ktorí preukazujú priazeň mojej spravodlivej veci...“(Žalm 35:27 angl. 

preklad). 

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

Získavanie duší je najdôležitejšia vec v Božom srdci. 2.Peter 3:9 nám hovorí, že Pán nechce, aby niekto 

zahynul, ale aby všetci prišli k pokániu. On je zapálený pre to, aby zachránil ľudské duše, a preto poslal 

Ježiša, aby zomrel za ľudí. Pánova spravodlivá vec je, aby sa všetci ľudia dozvedeli o Jeho milosti a láske 

v Kristovi Ježišovi. 

 Ty, ako kresťan, musíš byť zapálený za túto spravodlivú vec. Musíš byť úplne odovzdaný 

propagácii posolstva o spasení tým, ktorí sú vo sfére tvojho kontaktu a v tvojom okolí. Príslovie 11:30 

hovorí: „...ten, čo získava duše je múdry“ (angl. preklad). Taktiež Daniel 12:3 hovorí: „Ale múdri skvieť sa 

budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ Keď 

aktívne pracuješ pre Božiu spravodlivú vec, nielenže budeš mať Božiu múdrosť v nezvyčajnej miere, ale 

tvoj život bude vyžarovať Božiu slávu. 

 Príslovie 14:35 hovorí: „Múdry sluha má kráľovu priazeň...“ Keď budeš horlivý v získavaní duší, to 

pritiahne Pánove požehnanie a prosperitu do tvojho života; nikdy nemôžeš mať nevýhodu z toho, že si 

naklonený Pánovej spravodlivej veci. Niet divu, že Pán povedal: „Nech kričia radosťou a tešia sa tí, ktorí 

preukazujú priazeň mojej spravodlivej veci.“ On sa špeciálne stará o tých, ktorí získavajú duše. 

 Uvedom si, že ty si kazateľ v tvojom svete; v tvojom dome, úrade, škole alebo susedstve. Boh ťa 

pomazal, aby si vyslobodzoval ľudí z otroctva do slávnej slobody synov Božích; preto buď horlivý pre 

veci tvojho nebeského Otca, aby si obrátil mužov a ženy k spravodlivosti! Povedz dnes niekomu 

o Ježišovi! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium a príležitosť, že môžem slúžiť tvojím Slovom a mocou tým, ktorí sú 

dnes okolo mňa. Toto je to, prečo žijem; som naklonený pre Tvoju spravodlivú vec tým, že zjavujem vôňu Tvojej 

známosti na každom mieste. Ďakujem Ti za veľkú milosť, ktorú si mi dal, aby som bol efektívny v službe evanjelia, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:18;   2.Korintským 3:6 

1-ročný plán:   Lukáš 24:36 – 53;   2.Samuelova 12 – 14 

2-ročný plán:   1.Korintským 2:12 – 16;   Žalm 145:146 



3           Pastor Anita 

     Daj sa na stravu Slova! 

 Ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku Slova, aby ste ním rástli na spasenie 

(1.Peter 2:2 angl. preklad). 

 Mnohí dnes venujú veľmi veľa námahy na to, aby udržali svoje telá vo forme. Robia rozličné 

druhy diét len preto, aby mohli buď stratiť alebo získať potrebnú telesnú váhu a vyzerať perfektne. Hoci 

je to prijateľné a hodné odporúčania, väčší dôraz by v skutočnosti mal byť na rozvíjaní tvojho ducha; na 

tom, aby si ho kŕmil správnou duchovnou výživou. 

 Od každého kresťana sa požaduje, aby duchovne rástol a to je možné len vtedy, ak sa dá na 

stravu Slova. Jedine Božie Slovo môže zabezpečiť pre teba potrebnú duchovnú stravu pre vyrovnaný, 

zdravý, prekypujúci a víťazný život. List Efezským 2:15 nás napomína, aby sme: „...rástli v každom ohľade 

v Toho, ktorý je Hlava, v Krista.“ Môžeš v Neho rásť jedine cez Slovo. Nech Tvoja chuť po Slove presiahne 

všednosť; buď tak hladný po Slove a vedomý Slova, že sa začneš nepretržite kŕmiť Slovom. 

 Pre kresťana víťazstvo prichádza cez Slovo. Každý, kto zanedbáva alebo odmieta Božie Slovo, sa 

stáva bezbranným voči nepriazni osudu a voči zlému. Tvoja schopnosť čeliť nepriazni a zostať stáť pevne 

a víťazne je možná len mocou Božieho Slova. Preto keď to vieš, vezmi svoju oddanosť Slovu vážne. 

Nikdy nenechaj ani jeden deň bez toho, aby si študoval Slovo. Využívaj Rapsódiu reality. Daj si Slovo do 

mobilu, dychtivo pozeraj a počúvaj posolstvá o viere, dokonca aj keď kráčaš. 

 1.Peter 2:2 hovorí: „Ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku Slova, aby ste 

ním rástli na spasenie“, to znamená, daj sa na výživu Slova. Túž a choď za Slovom viac ako len za 

nevyhnutnou stravou (Jób 23:12); medituj – rozmýšľaj o Slove dňom aj nocou (Žalm 1:2). Rob to a budeš 

zakúšať premáhajúcu moc Božieho Slova vo svojom živote a tvoj duch sa stane silným a oddaným vo 

veciach Boha. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, Tvoje Slovo je pre mňa životom; je to svetlo, prostredníctvom ktorého riadim svoju cestu v 

spravodlivosti, víťazstve a autorite. Keď sa oddávam Tvojmu Slovu, zažívam dnes jeho prevládajúcu a 

transformujúcu moc v mojom živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:16;   Príslovia 4:20 – 22 

1-ročný plán:   Ján 1:1 – 18;   2.Samuelova 15 – 17 

2-ročný plán:   1.Korintským 3:1 – 9;   Žalm 147 – 148 



4           Pastor Chris 

     Daj Pánovi „Jeho diel“! 

 Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, 

hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne 

(Malachiáš 3:10). 

 Boží plán pre Jeho deti je, aby chodili vo finančnej nezávislosti. Jeho finančný plán je taký, že 

garantuje tvoju prosperitu bez ohľadu na všetky ekonomické zmeny, úpadky atď., ktoré trápia dnešný 

svet. Súčasné udalosti v mnohých krajinách okrem toho potvrdzujú, že ekonomický systém sveta nemôže 

dať trvalú prosperitu, lebo je odsúdený k neúspechu. Preto ako kresťan musíš používať iné pravidlá; 

musíš uplatniť vo svojich financiách princípy Kráľovstva. 

 Jedným z takýchto princípov finančného rastu pre kresťana sú desiatky. Platenie desiatkov 

znamená dávať Pánovi desať percent z tvojho príjmu; znamená to „obrezanie“ tvojich financií. Keď 

študuješ Starý a Nový Zákon zistíš, že slovo „obriezka“ je preložené z hebrejského slova „namal“ a 

gréckeho „peritemno“, čo znamená „vyrezať“ alebo „odobrať podiel“.  Takže, keď dávaš desiatky Bohu, 

„necháš odstrániť kus“ pre Neho; dávaš Mu „Jeho kus, podiel“ z tvojho príjmu. 

 Všimni si z nášho úvodného verša veľké požehnanie, ktoré ti právom náleží, keď to robíš: 

„Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome, a nože ma potom skúste v tom, hovorí 

Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne.“ 

Nielenže posväcuješ a dávaš svoje financie Pánovi, keď pravidelne platíš desiatky, ale tiež pripravuješ 

seba na to, aby si prijal nevídané finančné požehnanie. 

 Okrem toho tvoje porozumenie duchovných skutočností sa zlepší, staneš sa božsky rozvážny. 

Božia múdrosť v tebe pôsobí jedinečným spôsobom a vyvádza ťa z problémov! Táto múdrosť tiež 

spôsobí, že budeš konať inteligentne vo veciach financií, takže neutrpíš straty, lebo, ten ktorý požiera, 

bude kvôli tebe pokarhaný. 

      Vyznanie 

 Trvalé bohatstvo a hojnosť sú moje, pretože som semeno Abrahámove! Pretože dávam a platím desiatky, 

moje financie sú posvätené Pánovi a je garantovaná moja prosperita! Nepriateľ a ten, čo požiera je kvôli mne 

pokarhaný a ja fungujem v rastúcej milosti pre finančnú hojnosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Malachiáš 3:10;   Galatským 6:7 – 8 

1-ročný plán:   Ján 1:19 – 51;   2.Samuelova 18 – 19 

2-ročný plán:   1.Korintským3:10 – 22;   Žalm 149 – 150 



5           Pastor Chris 

      Viera v Slovo 

 „... A keď už bol neďaleko od domu, poslal k nemu stotník svojich priateľov a povedal mu: Pane, neunúvaj 

sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, a preto som ani sám seba nepovažoval za hodného prísť k tebe; 

ale povedz slovom, a môj sluha bude uzdravený“ (Lukáš 7:6 7). 

 Ako vidíme v úvodnom verši, rímsky stotník, ktorého sluha bol smrteľne chorý, prosil starších 

zo Židov, aby požiadali Ježiša, aby prišiel a uzdravil jeho služobníka. Keď počul, že Ježiš je na ceste, 

poslal Učiteľovi odkaz so slovami: „Nemusíš sem prísť, Pane! Povedz len Slovo a môj služobník bude 

uzdravený.“ Odpovedajúc na stotníkovu vieru, Pán vyslovil slovo uzdravenia a stotníkov sluha bol 

okamžite uzdravený. 

 V inom prípade prišla žena a prosila Ježiša, aby uzdravil jej dcéru, ktorá bola trápená diablom 

(Marek 7:25). Učiteľ jej povedal: „...Choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry“ (Marek 7:29). Hovoril v minulom 

čase: „Démon vyšiel z tvojej dcéry!“ Toto bolo všetko, čo žena potrebovala počuť a vedela, že jej dcéra bola 

uzdravená. Žena aj rímsky stotník sú príkladom viery v Pánove slovo.  

 Toto by mal tiež byť tvoj postoj; maj vieru v Božie Slovo. Biblia jasne odhaľuje silu a účinnosť 

Slova Božieho. Jeho Slovo je absolútna realita a všetko, čo potrebuješ na to, aby si zakúšal víťazstvo 

a povýšenie v živote, je mať vieru v Jeho Slovo; ži Slovom! Napríklad Slovo hovorí, že si spravodlivosťou 

(2.Korintským 5:21); ver tomu a vyhlasuj svoju spravodlivosť bez ohľadu na pocity odsúdenia, ktoré ti 

niekedy satan dáva do mysle. Takto máš trénovať svoju vieru v Slovo! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova a jeho schopnosť ovplyvňovať môjho ducha, dušu a dokonca 

moje telo. Keď trénujem svoju vieru, žijem v sile, zdraví a víťazstve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 55:10 – 11;   Lukáš 5:5 

1-ročné plán:   Ján 2;   2.Samuelova 20 - 21 

2-ročný plán:   1.Korintským4:1 – 10;   Príslovia 1 



6           Pastor Anita 

     Maj dôveru v Jeho schopnosť 

 Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom  a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho 

poznávaj a On ti urovná chodníky (Príslovia 3:5-6). 

 Dôverovať Pánovi znamená spoľahnúť sa na Jeho Slovo (mať istotu v Jeho Slovo) a držať sa 

vytrvalo Jeho zasľúbení; znamená to byť na Ňom úplne závislý. Znamená to veriť tomu, čo Boh povedal 

a uplatňovať neotrasiteľnú vieru v Jeho schopnosť. Jeho milosť sa nedá preskúmať, Jeho moc je 

nekonečná a Jeho láska je nepredstaviteľná. Keď si uvedomíš, aký je Pán úžasný a veľký, nikdy už 

nebudeš ustarostený, nebudeš sa strachovať, ani nebudeš v depresii bez ohľadu na to, čo sa deje tebe, 

alebo okolo teba. Ozajstné uvedomenie si toho, že patríš mocnému Bohu, ktorý ťa tak miloval, že dal 

svojho Syna Ježiša, aby zomrel namiesto teba, ťa povzbudí k víťazstvu. 

 Tí, ktorí ostávajú vo frustrácii a smútku, v skutočnosti nedôverujú Pánovi, pretože ak by tak 

urobili, tak by si uvedomili, že pre Božie deti neexistuje nijaká nevýhoda (strata). Rímskym 8:28 hovorí: 

„A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Toto nie je 

zasľúbenie, to je vyhlásenie skutočnosti. Nijaké úsilie vynaložené proti tebe nemôže uspieť, nič a nikto ťa 

nemôže urobiť obeťou; takže prestaň bedákať a ľutovať sa a zober si svoje víťazstvo v Kristovi. 

 Ver Pánovi celým svojim srdcom a dôveruj Jeho Slovu; maj istotu v Jeho schopnosť, že ťa urobí 

všetkým tým, čo pre teba naplánoval. Ježiš povedal svojim učeníkom: „...Poďte za mnou a urobím vás 

rybármi ľudí“(Matúš 4:19). Všetko, čo im povedal, bolo: „Poďte za mnou!“ Inými slovami, dôverujte mi; 

spoľahnite sa na mňa a ja vyplním všetky vaše sny. Maj neotrasiteľnú istotu v schopnosť Božieho Slova, 

že ťa urobí tým, o čom hovorí. Začína to tým, že budeš konateľom Slova; to znamená vedome začneš 

používať Slovo, aby začalo pracovať v tvojom živote. To je všetko, čo potrebuješ, aby si mal úžasný život. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, vkladám svoju istotu a dôveru v Tvoje Slovo, vedomý si toho, že Tvoje Slovo je všetko, čo 

potrebujem k napredovaniu, úspechu a víťazstvu. Dnes žijem skrze Slovo víťazne a som nadšený z toho, že 

produkuje vo mne ovocie spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 118:8 – 9;   Žalm 125:1;   Izaiáš 55:11 

1-ročný plán:   Ján 3:1 – 21;   2.Samuelova 22 

2-ročný plán:   1.Korintským 4:11 – 21;   Príslovia 2 



7           Pastor Chris 

    Veriaci je ten, kto praktizuje Slovo 

 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov 

ukážem vieru. Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia (Jakub 2:18-19). 

 Sú ľudia, ktorí hovoria, že vôbec neveria v Ježiša; zatiaľ čo sú iní, ktorí hoci veria, že Ježiš je Boží 

Syn, nikdy Ho nevyznali ako Pána svojho života. Niekto sa raz opýtal: „Ktorú z týchto dvoch skupín ľudí 

môžeme nazvať neveriacimi?“ Obidve! Neveriaci je každý, kto neuposlúchol Evanjelium Ježiša Krista 

(neriadi sa ním). Nestačí len veriť v srdci, že Ježiš je Boží Syn, musíš Ho tiež vyznať ako Pána svojho 

života. Rímskym 10:10 hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“  

 Slovo „veriť“ je (v angličtine) slovo utvorené z dvoch anglosaských slov. Prvé znamená „prijať, 

že niečo je alebo existuje“ a druhé znamená „konať tak, ako to je“. Veriť preto znamená prijať, že niečo 

existuje a potom konať podľa toho. Je to akcia slova, ktorá spôsobí (zapríčiní) to, že to budeš mať. 

Nemôžeš tvrdiť, že veríš bez toho, že by si podľa toho konal. Toto ťa kvalifikuje ako veriaceho; musíš byť 

konateľom Slova; tým, čo, Slovo praktizuje! 

 V druhej časti nášho úvodného verša čítame, že dokonca aj démoni veria, že Ježiš je Syn Boží 

a trasú sa! Ale to z nich nerobí „veriacich“, pretože veriaci prijme to, čo Boh hovorí a potom sám hovorí 

a koná podľa toho. Takže ak skutočne veríš, že Boh je tým, čo hovorí, že je a urobil to, čo hovorí, že 

urobil, musíš hovoriť, konať a žiť podľa toho. 

 Nezastaň iba pri tom, že Ježiš zomrel a bol vzkriesený. Hoci toto spôsobí, že tvoje srdce sa stane 

spravodlivým pred Bohom, ale nezaručuje to tvoje spasenie. Musíš tiež prijať Jeho dokonalé dielo tým, že 

Ho vyznáš ako Pána svojho života; to ťa katapultuje do spasenia. To, že veríš, ťa musí poháňať k akcii, to 

je to, keď sa dôverovanie premení na vieru. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, s vďačnosťou, pokorou a vierou prijímam Tvoje Slovo týkajúce sa môjho úspechu, zdravia, 

víťazstva a prosperity a konám dnes v zhode s týmto Slovom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 4:13;   Rímskym 4:19 – 20 

1-ročný plán:   Ján 3:22 – 36;   2.Samuelova 23 – 24 

2-ročný plán:   1.Korintským 5:1 – 13;   Príslovia 3 



8           Pastor Chris 

    Môžeš mať nový údel (životné určenie) 

 Ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, 

pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo (Rímskym 4:17). 

 Rímskym 8:28 hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci 

slúžia na dobro.“ To znamená, že ty ako kresťan nemôžeš byť v nevýhode; bez ohľadu na okolnosti, ktoré 

sú okolo teba. Možno si zlyhal v nejakých veciach, o ktoré si sa snažil a teraz to vyzerá, akoby to bolo 

zbabrané; nezúfaj! Zdvihni svoju hlavu s vierou a presvedčením, že tvoj nebeský Otec dokáže obrátiť 

akúkoľvek situáciu okolo teba na dobré pre teba. On je Boh: „...ktorý oživuje mŕtvych“(Rímskym 4:17). On 

ti dokáže dať úplne nový štart. 

 Jedného dňa mi Pán povedal: „Ja vytváram údel (určenie, osud); a ak mám nejaký údel pre 

človeka a zjavím mu to, nie som obmedzený ohraničením (vymedzením) tohto údelu. Môžem vytvoriť 

nové určenie.“ Význam toho je, že aj keď Boh má určitý plán pre tvoj život, nie je ním limitovaný! Stále 

môže pre teba vytvoriť úplne nový plán, ak o to požiadaš. Je tak veľký Boh! Potrebuješ porozumieť tejto 

Božej schopnosti. Zmení to tvoj spôsob rozmýšľania. 

 Toto je dôvod, prečo by si sa nemal porovnávať s inými, alebo aby si žiarlil na tých, ktorí sa zdajú 

byť pred tebou. Radšej buď šťastný a raduj sa z ich úspechu, lebo vieš, že ty bežíš svoj vlastný závod. 

Pamätaj si, najdôležitejšia vec v živote je poznať a naplniť Boží plán pre tvoj život. Takže bež svoj pretek, 

aby si vyhral; venuj pozornosť plánu, ktorý si prijal od Pána, aby si ho naplnil. 

     Modlitba 

 Požehnaný Otec, ďakujem Ti za to, že si ma priviedol na miesto odpočinku, pokroku, pokoja a prosperity. 

Zotrvávam radostný a nepohnutý uprostred nepriaznivej situácie, pretože si ma urobil víťazom. Vyhlasujem, že 

všetky veci dnes pracujú pre moje dobro, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 9:23;   Izaiáš 43:19 

1-ročný plán:   Ján 4:1 – 26;   1.Kráľov 1 

2-ročný plán:   1.Korintským 6:1 – 11;   Príslovia 4 



9           Pastor Anita 

    Buď si vedomý Jeho prítomnosti 

 „...buďte si toho istí, že ja som s vami vždy, až do konca sveta“ (Matúš 28:20 angl. preklad). 

 V tomto vyhlásení nás Pán Ježiš uisťuje o svojej trvalej prítomnosti s nami. Takže nezáleží na tom, 

kde sa nachádzaš, kto alebo čo je proti tebe. Buď si istý jednej veci: tvoje víťazstvo je zaručené, lebo Pán je 

s tebou. Nemá to nič spoločné s tým, či „cítiš“ alebo „necítiš“, že je s tebou. Viera nie sú pocity. Vierou 

vieš, že je s tebou a v tebe, pretože to tak hovorí Slovo. Tvoje uvedomenie si Božej prítomnosti v tebe 

a s tebou navždy ovplyvní to, ako úspešne prežiješ zvyšok života. 

 Keď si si vedomý Pánovej vnútornej a zotrvávajúcej prítomnosti, to roznieti vieru, odvahu 

a smelosť v tvojom duchu. Toto vedomie ti dá mentalitu „zabijaka obrov“, pretože vieš, že ten, ktorý je 

v tebe je väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Podobne ako prorok Elizeus budeš nebojácny a nezľakneš sa 

počtu alebo veľkosti tvojich nepriateľov, pretože budeš vedieť, že tých, ktorí sú s tebou je viac, ako tých, 

ktorí sú proti tebe (2.Kráľov 6:16).  

 Ži každý deň s vedomím Božej prítomnosti, či už si sám alebo si v spoločnosti iných. Úplne 

vykoreň zo svojho slovníka také vyjadrenia, ako: „Som tak opustený a sám v tomto svete; nie je nikto, kto 

by mi pomohol.“ Radšej smelo povedz: „Pán je moja sila, potešenie a útočište; je vždy vo mne a so 

mnou!“ 

 Odmietni strach, starosti, stres a pochybnosti; využi to, že Pán je v tebe a s tebou! Je tu, aby ťa 

viedol, sprevádzal, ochraňoval a posilňoval, preto buď smelý, silný a odvážny! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, radujem sa a dvíham svoje ruky, aby som Ťa uctieval za Tvoju lásku, milosť, dobrotu 

a prítomnosť v mojom živote! Ďakujem Ti za Tvoju slávu, ktorá je dnes vo mne zjavená, keď žijem  vedomý si Tvojej 

moci a prítomnosti a ovplyvňujem svoj svet  Tvojou slávou, milosťou a spravodlivosťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 14:16 – 18;   Židom 13:5 – 6 

1-ročný plán:   Ján 4:27 – 54;   1.Kráľov 2 – 3 

2-ročný plán:   1.Korintským 6:12 – 20;   Príslovia 5 



10           Pastor Chris 

      Život v Slove 

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

(1.Peter 1:23). 

 Kresťanstvo je vzrušujúci život; život víťazstva prostredníctvom Slova. Náboženstvo učí, že 

musíš zápasiť o to, aby si sa páčil Bohu a mohol s Ním chodiť. Ale v skutočnom kresťanstve nepotrebuješ 

zápasiť za to, aby si sa páčil Bohu, pretože Duch Svätý ti pomáha žiť život viery, ktorý sa páči Bohu. 

Všetko, čo potrebuješ robiť, je venovať Mu pozornosť prostredníctvom Slova. 

 Tí, ktorí žijú podľa Božieho Slova, sa nemusia znepokojovať nad tým, či sa páčia alebo nepáčia 

Bohu. Je to viera, ktorú treba na to, aby si sa Mu ľúbil: „Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu)...“(Židom 

11:6); a viera znamená mať Božie Slovo bohato v sebe a žiť ním. Slovo Božie v tebe bude riadiť tvoje 

myšlienky a skutky a bude ťa viesť po ceste spravodlivosti. 

 Nečudo, že Kolosenským 3:16 hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti 

učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ Ak 

nahromadíš Slovo do svojho srdca, tak nevyhnutne budeš hovoriť Slovo, pretože Pán Ježiš povedal 

v Matúšovi 12:34: „...z plnosti srdca hovoria ústa.“ Navyše, ak neprestávaš hovoriť Slovo vo viere, Slovo ťa 

poženie do akcie. 

 Žiť slávny život, ktorý Boh naplánoval pre teba nie je ani niečo tajomné, ani nedosiahnuteľné. 

Všetko, čo musíš urobiť, je žiť v Slove a Slovom. Nepretržite drž Slovo v sebe a nech ti Slovo vládne! 

Denne musíš Slovom žiť tak, že keď hovoríš, bude cez teba hovoriť Slovo. 

     Vyznanie 

 Slovo Božie vo mne bohato prebýva vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení. Môj život je dnes 

vyjadrením a prejavom Božieho Slova, ktoré má ústredné miesto v mojom živote!  Pretože Slovo Božie získava vládu 

v mojom živote, som dnes vedený vpred k víťazstvu a sláve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 20:32;   Príslovia 4:20 – 23 

1-ročný plán:   1.Korintským 7:1 – 9;   Príslovia 6 

2-ročný plán:   Ján 5:1 – 30;   1.Kráľov 4 – 6 



11           Pastor Chris 

     Odovzdaj to Pánovi! 

 „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich 

modlitbách a prosbách“ (Filipským 4:6). 

 Keď sa kresťania ocitnú obkľúčení nespočetným množstvom problémov, možno so svojimi 

financiami, v práci, v rodine alebo dokonca s príbuznými, prirodzených zdrojoch, v tom čase by sa mali 

predovšetkým modliť! Ale ako sa modlíš za takéto naliehavé a zdanlivo nepoddajné problémy? Obzvlášť 

vtedy, keď sa ťa snažia obrať o tvoj pokoj a radosť a robia z tvojho života frustrujúcu skúsenosť? 

 Dokonca ak by si sa mal modliť denne za úplne všetky výzvy a problémy, ktorým čelíš, 

pravdepodobne stráviš na svojich kolenách večnosť. Boh nám preto dal Ducha Svätého, aby nám 

pomohol modliť sa s porozumením; aby nás učil, ako sa modliť a čo sa modliť: „A tak aj Duch prichádza na 

pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás 

vzdychaním nevysloviteľným“(Rímskym 8:26). 

 Ak nesieš bremeno všetkých problémov a výziev, ktoré na teba hodil život, tvoj život sa stane 

plný starostí. Boh nechce, aby si takto žil. Chce, aby si bol slobodný od starostí a úzkostí. Preto ti hovorí, 

aby si hodil všetky starosti na Neho (1.Peter 5:7); hovorí ti: „Daj všetky problémy mne, nechaj ich tak a 

zameraj sa na Mňa.“ Keď sa sústredíš na Pána a dovolíš Duchu Svätému, aby prevzal kontrolu nad 

tvojou situáciou, bude ťa inšpirovať, aby si sa modlil efektívnejšie za svoju situáciu. 

 Odmietni si robiť starosti ohľadom akýchkoľvek ťažkostí, ktorým teraz čelíš; daj ich Pánovi 

a požiadaj Ducha Svätého, aby sa ujal vedenia a modlil sa cez teba. Bude ťa viesť tak, aby si v modlitbe 

vyjadroval slová, ktoré On sám sformoval v tvojom duchu! Toto je to, keď sa môžeš skutočne modliť za 

ťažké situácie bez obmedzení a zvíťaziť. Je to skrze Ducha Svätého. On vkladá správne slová do tvojich 

úst, ktorými presne vyjadruješ svoje priania Otcovi. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, aké je to požehnanie vedieť, že ma miluješ a láskavo sa o mňa staráš! Prijímam život pokoja, 

odpočinku a víťazstva, ktorý si mi priniesol. Radujem sa zo slávneho spoločenstva a spojenia s Duchom Svätým, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 11:28 – 30;   1.Peter 5:6 – 7 

1-ročný plán:   Ján 5:31 – 47;   1.Kráľov 7 – 8 

2-ročný plán:   1.Korintským 7:10 – 24;   Príslovia 7 



12           Pastor Chris 

      Ži ako kráľ 

 „...Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil nás kráľmi a 

kňazmi svojmu Bohu a Otcovi...“(Zjavenie 1:5-6). 

 Boh ťa ustanovil, aby si v živote vládol a panoval ako kráľ. Nielenže chce, aby si vedel, že si kráľ, 

ale očakáva od teba, že budeš tak žiť; to začína tým, že si uvedomuješ svoje postavenie kráľa. Keď sa 

pozrieš na seba v zrkadle, tak povedz tomu na druhej strane: „Ty si kráľ!“ Nauč sa chodiť, hovoriť, 

modliť sa a žiť ako kráľ, pretože keď sa Boh na teba pozerá, vidí kráľa! Pamätaj si, Biblia Ho volá Kráľom 

kráľov; je mocný Kráľ, ale my sme kráľmi pod Ním. Odmietni sa pozerať na seba ako na bezmocného 

a biedneho človeka, ty si člen kráľovskej rodiny. 

 Ty, ako kráľ, si bol božsky poverený, aby si uplatňoval autoritu a vládu nad diablom a zlými 

mocnosťami temnosti. Kazateľ 8:4 hovorí: „Kde je slovo kráľovo, tam je moc“(angl. preklad). Tvoje slová sú 

podporené vnútornou silou, aby zmenili každú negatívnu situáciu a zahnali diabla na útek. Králi hovoria 

smelo, nie sú od nikoho závislí, nikomu nepodliehajú a nie je v ich povahe, aby sa ospravedlňovali. 

Takže, keď vydávaš príkazy satanovi, alebo nariaďuješ zmenu nejakej negatívnej situácie, rob to smelo. 

 Biblia hovorí, že budeš veci nariaďovať a stanú sa (Jób 22:28). Božie kráľovstvo, do ktorého 

patríš, je duchovné kráľovstvo, kde panujeme a vládneme slovami. Preto buď smelý, keď vydávaš 

nariadenia. Buď smelý hovoriť v súlade s Božím Slovom a čokoľvek povieš, sa stane platným (Marek 

11:23). 

 Každodenné uvedomovanie si tejto skutočnosti bude pozitívne vplývať na tvoj modlitebný život. 

Radšej ako „žobrať“ od Boha v modlitbe budeš sa modliť ako ten, čo je spravodlivý – s autoritou 

a mocou. Dôvod byť takýmto je to, že vieš, že skrze milosť ťa Boh povolal, aby si vládol cez 

spravodlivosť: „...tí, ktorí prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, 

Ježiša Krista“ (Rímskym 5:17). 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil kráľom a učíš ma, aby som žil ako kráľ. Keď hovorím 

Slovo, veci sa menia! Dnes vládnem v dôsledku milosti cez spravodlivosť mocou Tvojho Ducha, ktorý pracuje vo 

mne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Zjavenie 5:9 – 10;   1.Peter 2:9 

1-ročný plán:   Ján 6:1 – 24;   1.Kráľov 9 

2-ročný plán:   1.Korintským 7:25 – 40;   Príslovia 8 



13           Pastor Chris 

     Tvoja zmena je teraz! 

 „Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že to dostávate (že to prijímate) a budete to 

mať“(Marek 11:24 angl. preklad). 

 Všimni si slová Pána Ježiša; povedal, že o čokoľvek prosíš v modlitbe, ver, že si to prijal a budeš 

to mať. Inými slovami, v tom čase, keď sa modlíš, by si mal veriť, prijať a mať to, o čo si prosil. To 

znamená, že ak dnes túžiš po nejakej zmene alebo zázraku v hocijakej oblasti tvojho života, táto zmena 

alebo zázrak sa môže uskutočniť práve teraz; je to skutočne na tebe. 

 Niektorí ľudia veria, že Boh si vyberá, kedy pomôcť alebo požehnať, ako chce, ale to nie je 

pravda. On už urobil pre teba všetko nevyhnutné, aby si žil veľký a prosperujúci život tým, že ti dal 

všetky veci, ktoré potrebuješ k životu a pobožnosti (2.Peter 1:3). To, čo máš teraz urobiť, je použiť Slovo 

a budovať svoj život a formovať svoju budúcnosť. 

 Všimnime si ďalšie z tajomstiev zmeny prostredníctvom Slova. Pri jednej príležitosti Pán Ježiš 

hovoril podobenstvo a Jeho učeníci sa Ho opýtali, prečo hovorí ľuďom v podobenstvách. Pán odpovedal: 

„...lebo otupelo srdce týchto ľudí...aby v každom čase nevideli očami, nepočuli ušami a neporozumeli 

srdcom, aby sa neobrátili a aby som ich neuzdravil (Matúš 13:15 angl. preklad). Chcem, aby ste si všimli 

slová „v každom čase“. Pre nás to znamená, že keď v každom čase (t.j. hocikedy) uvidíš Slovo očami 

svojho ducha, počuješ ho a rozumieš ho svojím srdcom, tak ty alebo tvoja situácia sa zmení. Inak 

povedané, určite nastane zmena. 

 Ako sa táto zmena stane? Biblia hovorí. „Zákon Hospodinov je dokonalý, premieňajúci dušu...“(Žalm 

19:7 angl. preklad). Božie Slovo je menič. Ak budeš meditovať nad Slovom, tak nič nemôže zastaviť to, 

aby nastala zmena po ktorej túžiš! Slovo urobí chudobného človeka prosperujúcim, vyprodukuje 

uzdravenie a zdravie pre chorého a vzbudí radosť v srdci zroneného. Drž Slovo a vytrvaj a spôsobí to 

zmenu tvojej situácie. 

      Modlitba 

 Môj život je plný odpočinku, lebo Božie Slovo ma podopiera a zaopatruje mi všetko, čo potrebujem pre život 

a pobožnosť! Mením dnes beznádejnú situáciu skrze moc Božieho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   2.Korintským 3:18 

1-ročný plán:   Ján 6:25 – 59;   1.Kráľov 10 – 11 

2-ročný plán:   1.Korintským8:1 – 13;   Príslovia 9 



14           Pastor Chris 

      Stavaj múdro! 

 „Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, 

rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený“(Lukáš 6:48). 

 V úvodnom verši hovoril Pán Ježiš o múdrom staviteľovi; o tom, ktorý počuje Slovo a zapojí ho 

do práce. Zatiaľ čo toho, ktorý počuje Slovo, ale nekoná podľa neho, prirovnal k človeku, ktorý stavia 

svoj dom na piesku. Takáto budova je bez základu a keď prídu na ňu búrky života, zrúti sa (Lukáš 6:48-

49). 

 Božie Slovo je materiál, ktorý nám bol daný, aby budoval naše životy; preto, je dôležité, aby tvoj 

život  bol budovaný na pevnom základe Božieho Slova a nie na náboženských domnienkach a ľudských 

teóriách. Musíš dbať na to, aby si budoval svoj život podľa príkazov Slova. Je to podobné, ako keď dal 

Pán v  Starom Zákone Mojžišovi varovanie, ktoré je pre nás znovu zopakované v liste Židom 8:5: „keď 

konajú bohoslužbu v tom, čo je obrazom a tieňom nebeských vecí, ako to bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť 

stánok: Hľaď - povedal mu totiž (Boh) - aby si vyhotovil všetko podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“ 

 Božie Slovo ťa urobí tým, čím Boh chce, aby si bol; bez toho, aby si musel zápasiť.  Pripomeň si 

Ježišove slová v Matúšovi 4:19, kde povedal: „...Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!“ Božie Slovo ťa 

prenesie z jednej úrovne slávy na vyššiu úroveň; vybuduje tvoj život a urobí ťa úspešným. Ak túžiš mať 

dobré zdravie, silu a vitalitu, tak Slovo je liekom a návodom, ktorý potrebuješ. Takže buď múdrym 

staviteľom; buduj svoj život Slovom a budeš zažívať náramný pokrok, pokoj a prosperitu. 

     Modlitba 

 Moja cesta je ako jasné svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do perfektného dňa, pretože sa pozerám na 

veci cez Slovo a žijem Slovom. Stojím pevne na Slove a som inšpirovaný Slovom, ktoré je pre mňa zdrojom 

požehnania, je potravou, poučením, povzbudením, uzdravením, radosťou a inšpiráciou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 17:7 – 8;   Skutky 20:32 

1-ročný plán:   Ján 6:60 – 71;   1.Kráľov 12 – 14 

2-ročný plán:   1.Korintským 9:1 – 10;   Príslovia 10 



15           Pastor Anita 

     Považuj to za najväčšiu radosť! 

 „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania“ (Jakub 1:2).  

Hoci si plne vydaný tomu, že kážeš Evanjelium a ovplyvňuješ svoje okolie, môžeš sa ocitnúť v situácii, 

keď čelíš prudkej opozícii a prenasledovaniu. Napriek tomu v takomto čase musíš stáť pevne na tom, 

čomu veríš. Možno sa ti niektorí priatelia, príbuzní a milovaní dokonca budú vysmievať a hnevať sa na 

teba; zostaň nepohnutý a považuj to za najväčšiu radosť! 

 V knihe Skutkov čítame o tom, ako sa apoštolovia radovali, keď ich židia bičovali za to, že kázali 

Evanjelium. Pohrozili im, aby nehovorili v mene Ježišovom (Skutky 5:40), avšak Biblia hovorí: „Odišli teda 

z rady a radovali sa, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre to meno“(Skutky 5:41). Toto je tak inšpirujúce! 

Nezáleží na tom, kto by mohol byť proti tebe, alebo akému prenasledovaniu by si dnes mohol čeliť kvôli 

kázaniu Evanjelia; podobne ako apoštolovia považuj to za najväčšiu radosť! 2.Timoteovi 3:12 hovorí: „A 

všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“ 

 Podobne Pán Ježiš v Markovi 10:29-30 povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto opustil dom 

alebo bratov alebo sestry, alebo matku alebo otca alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, žeby nedostal sto 

razy toľko: teraz v tomto veku - keď aj s prenasledovaním - domy a bratov a sestry a matky a deti a pole, v budúcom 

veku však večný život.“ Prenasledovanie je súčasťou evanjelia a Ježiš povedal, že ho budeme mať. Keď si 

prenasledovaný kvôli evanjeliu, raduj sa, pretože Pánove slová sa teraz v tebe v napĺňajú. 

 Pokračuj vo viere a odmietni to, aby sa tvoja viera pohla, keď čelíš tvárou v tvár nepriazni, 

pretože si viac ako víťaz. Keď prechádzaš cez rozličné skúšky a zápasy, raduj sa a buď nesmierne rád, 

pretože je veľká tvoja odmena v nebi. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, Ty si silou môjho života a v Tebe som našiel radosť, naplnenie a radosť. Skúšky, zápasy 

a nepriaznivé okolnosti, ktoré mi prichádzajú do cesty, sú pre mňa chlebom, pretože som viac ako premožiteľ a moja 

viera je víťazstvo, ktoré premáha svet, nech je požehnané Tvoje meno. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 5:11;   Príslovia 24:10 

1-ročný plán:   Ján 7:1 – 24;   1.Kráľov 15 – 17 

2-ročný plán:   1.Korintským9:11 – 19;   Príslovia 11 



16           Pastor Chris 

     Ty si duchovná bytosť! 

 „Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde“(Ján 4:24). 

 Človek je duch, má dušu a žije v tele. Tvoje telo nie si ty. Keď si sa znovuzrodil, tak to nebola 

tvoja myseľ alebo tvoje telo, ktoré sa znovuzrodili; bol to tvoj duch. Je to tvoj duch, kde je Božie svetlo: 

„Duch človeka je sviecou Pánovou, skúmajúcou všetky najhlbšie časti vnútra“(Príslovia 20:27 angl. preklad). 

Cez svoje telo a jeho zmysly máš kontakt s fyzickým svetom; ale s Bohom a duchovným svetom môžeš 

byť vo vzťahu len prostredníctvom tvojho ducha. 

 Je to dôležité, aby si tomu porozumel, pretože život sám o sebe je duchovný. Podľa Biblie 

pochádza celý vesmír z duchovnej oblasti (Židom 11:3). Boží život v tebe je v tvojom duchu, avšak 

ovplyvňuje tvoje fyzické telo. Je to tvoj duch, ktorý má Božiu prirodzenosť, tam prebýva Duch Svätý. 

Tvoj duch sa spojil s Božou prirodzenosťou, odkedy si prijal Ducha Svätého a je neoddeliteľný od Neho. 

„Ale ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch“ (1.Korintským 6:17). 

 Kresťania, ktorí nie sú si vedomí tejto reality, konajú podľa svojej mysle; a myseľ, ktorá nie je 

obnovená a trénovaná v Božích veciach, nemôže byť spoľahlivým radcom. Rímskym 12:1 hovorí: „Prosím 

vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú 

službu Bohu.“ Všimli ste si,...vydávajte (vy) svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť. Vydávajte „vy“, to 

znamená „ty“, a to je tvoj duch. Tvoj duch vydáva tvoje telo v živú obeť, pretože skutočný „ty“ je tvoj 

duch! Tvoj duch je ten, na ktorom skutočne Bohu záleží. A to je to, prečo všetko, čo Boh chce urobiť pre 

teba a v tebe, robí cez tvojho ducha.  

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za vzácne spoločenstvo, ktoré mám s Tebou a za Tvoju nadprirodzenú moc, ktorá 

vo mne pracuje ako výsledok môjho dôverného vzťahu s Tebou! Preto Tvoja sláva je dnes zjavená v mojom živote, 

keď poddávam svojho ducha do spoločenstva s Tebou a oslavujem v mojom živote Tvoju prítomnosť, v mene Ježiš. 

Amen.  

Rozšírené štúdium:   1.Ján 1:3;   1.Korintským 1:9 

1-ročný plán:   Ján 7:25 – 8:11;   1.Kráľov 18 – 19 

2-ročný plán:   1.Korintským 9:20 – 27;   Príslovia 12 



17           Pastor Chris 

     Meno Otca, Syna a Ducha Svätého  

 Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v meno Otca i Syna i Svätého Ducha... (Matúš 28:19-20 

angl. preklad).  

 Pánove slová v úvodnom riadku sú naozaj pozoruhodné! Chcem, aby ste si všimli dve veci. 

Prvou je samotná idea, aby ľudia boli pokrstení v meno;  druhou je fakt, že týmto menom je meno Ježiš. 

Všimni si, že Pán nepovedal: „Choďte a učte všetky národy, krstite ich v mená Otca, Syna a Ducha Svätého ...“ 

Namiesto toho nám hovorí „v meno“; použil teda jednotné číslo, hoci odkazoval na Trojicu – Otec, Syn 

a Duch Svätý. 

 Keď apoštoli vykonávali Ježišove príkazy, nekrstili nikoho hovoriac: „Krstíme ťa v meno Otca, 

krstíme ťa v meno Syna a krstíme ťa v meno Ducha Svätého.“ Biblia hovorí o tom, že krstili v meno Ježiš. 

V druhej kapitole Skutkov čítame, ako Peter oslovil Židov a povedal: „...kajajte sa a každý z vás nech sa 

nechá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov...“(Skutky 2:38). Apoštoli pochopili bez 

akejkoľvek pochybnosti, že meno Ježiš je menom Otca, Syna a Ducha Svätého. 

 Toto sa dá veľmi ľahko pochopiť pri študovaní listu Filipským 2:9-11: „Preto ho Boh nad všetko 

povýšil a dal mu meno nad každé meno,  aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj 

v podsvetí...“ Tento verš hovorí o čomkoľvek a o každom stvorení, ktoré existuje v nebi, na zemi 

a podsvetí. Preto ak by jestvovali iné mená v nebi patriace komukoľvek inému, museli by všetci 

pokľaknúť pred menom Ježiš. Keď voláš meno „Ježiš“, hovoríš o Božstve; plnosti Božstva – Otec, Syn 

a Duch Svätý: „Pretože sa to zaľúbilo Otcovi, aby v Ňom (Ježišovi) prebývala celá plnosť...“(Kolosenským 1:19 

angl. preklad).  

Modlitba 

 Nech je požehnaný Boh, ktorý mi dal plnú moc používať v modlitbe úžasné meno Ježiš a žiť ním! Moja 

radosť je dnes naplnená, lebo viem, že Otec mi zaručil vyplnenie každej prosby a žiadosti, s akou za Ním 

prichádzam, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 2:38;   Skutky 4:12 

1 – ročný plán:   Ján 8:12 – 30;   1. Kráľov 20 – 21 

2 – ročný plán:   1. Korintským 10: 1 -13;   Príslovia 13 



18           Pastor Anita 

     Trénuj  sa v Božej láske 

 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme do-

stali (Rimanom 5:5).  

 Ako nám naznačuje uvedený verš, láska Boha sa už nachádza v tvojom duchu, ale musíš sa v nej 

neustále precvičovať. Žiadna kultúra ani žiadny zákon nie je proti láske, lebo každý chce byť milovaný; aj 

vrátane tých najväčších kriminálnikov. Ale na to, aby si prijal lásku, musíš najskôr lásku preukázať. 

Motivovaný svojou láskou k ľudstvu dal Boh za nás svojho Syna (Ján 3:16). Rovnakým spôsobom musí 

byť láska motiváciou vo všetkom, čo robíš.  

 Bez lásky nemôžeš ovplyvniť svoje okolie, ani urobiť niečo dôležité pre Ježiša. Ak nie si 

poháňaný Božou láskou, tak potom nebudeš efektívny v privádzaní iných ku Kristovi. Prečítaj si 

inšpirujúce slová apoštola v 2. Korintským 5:14-15: „Veď nás ženie Kristova láska; nás, čo sme pochopili, že ak 

jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, 

ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.“ 

 Božia láska ťa bude motivovať k hlásaniu evanjelia všade tam, kde si a pred kýmkoľvek sa 

nachádzaš, bez ohľadu na to, aké postavenie títo ľudia majú. V Skutkoch 8:28 – 39 sa hovorí o tom, ako 

Božia láska prinútila Filipa kázať evanjelium etiópskemu eunuchovi. Vďaka Bohu, že tak urobil; ktovie, 

možno by trvalo ešte veľmi dlho, kým by sa evanjelium dostalo do Afriky. Kvôli láske pôjdeš tú najdlhšiu 

vzdialenosť, obetuješ to najlepšie a dáš celého seba pre ostatných, aby prijali evanjelium.  

 Pripomeň si, čo sme čítali v 2.Korintským 5:14 – 15; nemal by si viac žiť pre seba, ale pre Krista. 

Jeho láska by ťa mala donútiť urobiť to, čo je potrebné k šíreniu evanjelia. Odmietni byť ticho 

ohľadom svojej viery. Dôvodom, prečo niektorí kresťania žijú a pracujú medzi neveriacimi, no netúžia 

ich získať pre Krista je to, že sa necvičia v Božej láske. Ostaň zanietený pre evanjelium; nech je tvojou 

najväčšou vášňou a horiacou túžbou šírenie evanjelia do všetkých oblastí.  

Vyznanie 

 Láska Božia sa dnes vylieva zo mňa do môjho okolia; som hlboko zakorenený a bezpečne založený v Jeho 

láske, nebojácne a s istotou oznamujem evanjelium všade tam, kde som, pretože potreba a nutnosť hlásať Kristovu 

lásku je na mne. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:1 – 2;   1. Ján 3:16 – 17 

1 – ročný plán:   Ján 8:31 – 47;   1. Kráľov 22 

2 – ročný plán: 1. Korintským 10:14 – 21;   Príslovia 14 



19           Pastor Chris 

     Maj stále Slovo vo svojich ústach  

 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával 

všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne (Jozue 1:8).  

 V úvodnom verši stojí za povšimnutie fakt, že sa tam nehovorí: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali 

z tvojho srdca“; ale hovorí sa tam: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst! Božie Slovo vyslovené 

vo viere z úst veriaceho prináša výsledky. Židom 4:12 opisuje moc a účinnosť Slova: „...Veď Božie slovo je 

živé a účinné (rýchle, pohotové a mocné, výkonné  angl. preklad), ostrejšie, ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až 

po rozdelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca.“ 

 Z pôvodného gréckeho prekladu je Božie Slovo v úvode vyjadrené ako „logos“ od Boha; celý 

súhrn pravdy a zjavenia Božieho Slova. Preto „logos“ Boha je zjavením Božieho Slova, ktoré si prijal 

a uložil si ho vo svojom duchu. Avšak pokiaľ Slovo ostane iba v tvojom duchu, neprinesie všetky 

vytúžené výsledky, ktoré chceš. Musíš mať Slovo vo svojich ústach; vtedy sa stane tvorivým, účinným 

a aktívnym slovom! Slovo v tvojich ústach je meč Ducha, čo znamená „réma“ Božia (Efezským 6:7). 

Takéto Božie Slovo dokáže meniť veci.  

 Staň sa rozprávačom Slova. Keď nastanú okolnosti, ktoré treba riešiť, použi Slovo, aby si spôsobil 

zmenu; pokračuj hovorení Slova a ono bude prevládať a víťaziť nad každou nepriazňou! Jakub 4:7 

hovorí: „Vzoprite sa diablovi a ujde od vás.“ Použi dnes Slovo proti diabolským a zlým bytostiam pekla 

a paralyzuj ich manipulácie a nezákonné aktivity v tvojom okolí. Slovo viery v Tvojich ústach je zbraň 

víťazstva nad nepriateľom. 

      Vyznanie 

 Každý deň víťazím a kraľujem prostredníctvom Ducha a Božieho Slova! Dnes je Slovo Božie v mojom srdci 

a mojich ústach a spôsobuje, že okolnosti a situácie sa menia tak, aby boli v súlade s dokonalou Božou vôľou pre môj 

život! Som aeonian (gr. neprestávajúci, nekončiaci, trvalý) premožiteľ cez moc Božieho Slova; nech je požehnaný 

Boh! 

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

1 – ročný plán:   Ján 8: 48 – 59;   2.Kráľov 1 – 3 

2 – ročný plán:   1.Korintským 10:22 – 33;   Príslovia 15 



20           Pastor Chris 

     Si dôležitý pre Boha 

 Hovorím vám: Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 

deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. (Lukáš 15:7).  

 Ako hovorí úvodný verš, celé nebo sa raduje nad jednou dušou, ktorá prijme spásu. Toto by ti 

malo povedať, ako je pre Pána veľmi dôležitý každý človek na zemi. Biblia hovorí v Jánovi 3:16: „Veď Boh 

tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“ On 

miloval svet ľudí, čo zahrňuje aj teba. Boh ťa osobne miluje; pozná ťa po mene a vie kde bývaš; si preňho 

dôležitý. 

 Cena, ktorú zaplatil za Tvoju spásu ukazuje, ako si ťa Boh naozaj cení: „Veď viete, že zo svojho 

márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale 

drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista“ (1.Peter 1:18-19). Si hodný krvi Ježiša Krista; čo 

znamená, že pre Boha predstavuješ ten najcennejší poklad. Teraz môžeš lepšie chápať a oceniť to, čo 

Biblia hovorí: „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, zasvätený národ, Jeho (Boží) vykúpení špeciálni 

ľudia, aby ste zvestovali veľké skutky, cnosť a dokonalosť toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho užasného 

svetla  (1. Peter 2:9 angl. preklad).  

 Ži každý deň s týmto vedomím, že si pre Boha dôležitý a toto vedomie ťa bude napĺňať odvahou 

a dôverou v tvojom duchu. Zrazu si uvedomíš, že nič nie je nemožné alebo nedosiahnuteľné, pretože si 

spoludedičom s Kristom. Pozeraj sa na seba v takomto svetle; rozmýšľaj, rozprávaj a konaj ako niekto, 

kto je dôležitý a nepostrádateľný pre Boha. Si Jeho služobníkom zmierenia a prorokom spásy; si pre 

Neho nepostrádateľný, lebo oslovuješ svet evanjeliom: „To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze 

Krista a dal nám službu zmierenia“ (2. Korintským 5:18).  

      Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti za to, že si ma urobil svojím zvláštnym pokladom a správcom večných právd. 

Vidím sa ako niekto, kto je naplnený božskou zodpovednosťou ovplyvňovať svoj svet evanjeliom Ježiša Krista. 

Usilovne dnes plním túto slávnu službu, v mene Ježiš.  

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:10;   Rimanom 8:31 -32 

1 – ročný plán:   Ján 9;   2. Kráľov 1 – 3 

2 – ročný plán:   1. Korintským 11:1 – 11;   Príslovia 16 



21           Pastor Anita 

     Láska a spoločenstvo 

 „ Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána“ (1. Korintským 

1:9).  

 Potom, ako si uveril v Ježiša, jedna z najväčších a najkrajších vecí, po ktorej by si mal túžiť 

a praktizovať ju, je bohaté a pretrvávajúce spoločenstvo s Ním. Ak úprimne miluješ Pána, tak 

spoločenstvo s Ním sa pre teba stane prvoradou záležitosťou v živote, pretože neexistuje láska bez 

spoločenstva. Spoločenstvo znamená jednotu ducha; znamená to zdieľať sa, alebo spoločne sa rozprávať. 

Preto ako ten, ktorý je pozvaný do spoločenstva s Pánom, musíš sa s Ním neustále rozprávať  

a vyhľadávať Jeho myšlienky, názory, radu a vedenie vo všetkom, čo robíš. Toto sa deje cez štúdium 

Slova, meditovaním nad ním a cez modlitbu.   

 Uvedom si, že nemôže existovať spoločenstvo bez vzájomnej komunikácie. Mal by si zotrvávať 

v neustálom rozhovore s Pánom. Toto je niečo, čo vedome robíš ako odpoveď na Jeho lásku. Ak skutočne 

miluješ Ježiša, mal by si byť ochotný tráviť s Ním čas v modlitbe a štúdiu Slova. Čím viac máš 

spoločenstva s Pánom, tým viac sa prejavujú v tvojom živote Jeho vlastnosti a charakter lásky.  

 Abrahám bol nazvaný priateľom Božím (Jakub 2:23) kvôli jeho zmluvnému vzťahu s Pánom. 

Teraz Boh pozval teba do spoločenstva s Jeho Synom Ježišom Kristom; to znamená, že si Jeho partner 

a priateľ, priamy výsledok Abrahámovej zmluvy, ktorej sme my dedičmi. Rozvíjať s Ním blízky vzťah by 

malo pre teba znamenať viac, ako čokoľvek iné vo svete.  

 Tvoje spoločenstvo s Pánom je pre teba jedinečné. On nemá, nikdy nemal ani nebude mať kópiu 

teba, a preto uchováva v srdci a miluje Tvoje spoločenstvo a lásku. Nájdi si čas na osobné štúdium Písma, 

uctievanie a chvály; nedovoľ, aby ti niečo do toho zasahovalo, alebo ťa zastavilo od toho, aby si trávil 

svoj osobný čas s Pánom. Čím viac sa s Ním stretávaš prostredníctvom Jeho Slova a Ducha Svätého, tým 

viac Ho spoznáš a staneš sa Mu viac podobný v rozprávaní a skutkoch.  

Modlitba 

 Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ma pozval do spoločenstva s Jeho Synom 

Ježišom Kristom. Prehlasujem, že rastiem v milosti, múdrosti a poznaní a moc Ducha Svätého je zjavená vo mne 

v narastajúcej miere tým, že dnes trávim s Tebou čas v spoločenstve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Korintským 13:14;    Ján. 1:3;   Genezis 5:24 

1 – ročný plán:   Ján 10:1 – 21;   2.Kráľov 6 - 7    

2 – ročný plán:   1.Korintským 11:12 – 19;   Príslovia 17 



22           Pastor Chris 

     Porozumej pomazaniu!   

  No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal...(1 Ján 2:27). 

 Keď je niekto pomazaný Duchom Svätým, znamená to, že dotyčný je splnomocnený božskou 

schopnosťou uskutočňovať veci, ktoré ďaleko presahujú ľudskú múdrosť a silu. Takýto človek môže 

robiť veci, ktoré prirodzený človek nedokáže urobiť alebo im ani nerozumie, lebo je na to zmocnený 

pomazaním, ktoré v ňom pracuje. Je to podobné, ako apoštol Pavol povedal v Kolosenským 1:29: „A ja sa 

o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne .“ Pavol hovoril o pomazaní Božieho 

Ducha, o  ktorom svedčil, ako o  nadprirodzenej schopnosti, cez ktorú konal. 

 V Skutkoch 10:38 sa hovorí: „Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, 

takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním.“ Všetky mocné skutky, 

ktoré Ježiš urobil, ako sú zaznamenané v evanjeliách Matúša, Marka, Lukáša a Jána, boli urobené cez 

pomazanie Ducha Svätého, ktoré v Ježišovi pôsobilo. Vykonal ich ako človek poslaný a pomazaný 

Bohom. „Ale prijmete moc; po tom, ako Duch Svätý na vás zostúpi ...“ (Skutky 1:8 angl. preklad).  

 Ján 3:34 hovorí: „Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery.“ To 

znamená, že ten, kto je poslaný od Boha, je pomazaný bez miery; ty si poslaný Bohom, lebo Ježiš povedal 

v Jánovi 20:21: „Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ Dokážeš vykonať rovnaké veci, aké urobil Ježiš 

kvôli pomazaniu, ktoré si od Neho prijal: „Skutky, aké ja konám, budete robiť aj vy, ba budete konať ešte väčšie, 

lebo ja idem k Otcovi“  (Ján 14:12 angl. preklad).  

 Nedivme sa Pavlovi, keď povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 4:13). 

Hovoril o pomazaní Božieho Ducha, ktoré v ňom pôsobilo. Aj ty dnes využi túto moc vo svojom živote. 

Vyznanie 

 Pomazanie Božieho Ducha, ktoré vo mne pôsobí, mi dnes dáva energiu a posilňuje ma k nadprirodzenému 

pôsobeniu! Všetko môžem cez pomazanie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 10:27;   Skutky 10:38 

1 – ročný plán:   Ján 10:22 – 42;   2.Kráľov 8 – 9; 

2 – ročný plán:   1. Korintským 11:20 – 29;   Príslovia 18 



23           Pastor Chris 

     Premáhať strach a úzkosť 

 Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich 

modlitbách a prosbách (Filipským 4:6).  

 Božie Slovo nám hovorí, aby sme neboli kvôli ničomu ustarostení; to znamená nemať starosti 

o nič. Namiesto strachu by si mal s modlitbou a naliehavou prosbou s ďakovaním predkladať svoje 

požiadavky Bohu. Výsledkom bude Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie a tento pokoj bude 

chrániť Tvoje srdce a myseľ v Kristovi Ježišovi (Filipským 4:7). 

 Biblia je naplnená napomenutiami, aby si sa nestrachoval. Boh vie, že by si mohol žiť bez úzkosti, 

paniky alebo strachu, preto povedal, aby sme ich vyhnali. Ostaň stabilný v modlitbe a naliehavej prosbe 

s ďakovaním, keď vyjadruješ svoju vieru v Jeho Slovo. Strach je v podstate viera v schopnosť nepriateľa 

ublížiť ti; strach je viera v schopnosť všetkého negatívneho postaviť sa proti tebe a poraziť ťa! Aby si 

premohol strach, musíš mať vieru v pozitívne: vieru v Božie Slovo, vieru v Jeho láske k tebe, vieru v Jeho 

milosť, moc a schopnosť previesť ťa životom! 

 Poznanie Božieho Slova je začiatkom vyslobodenia zo strachu a úzkosti. Ak nepoznáš Slovo, 

nemôžeš mať ani vieru v Božie Slovo. Tvoja viera rastie s poznaním Slova. V momente, keď sa viera 

roznieti v tvojom duchu, tak je strach rozptýlený. Ježiš povedal v Jánovi 8:32: „Poznáte pravdu a pravda vás 

vyslobodí.“ Božie Slovo je pravda, ktorá ťa vyslobodí zo strachu.  

 Nezáleží na tom, v akej oblasti sa na teba snaží strach zaútočiť, odmietni trpieť strachom! Objav 

pravdu z Božieho Slova týkajúcu sa situácie, v ktorej si a upriam svoju myseľ na túto pravdu, odmietni 

byť pohnutý akoukoľvek protichodnou alebo negatívnou informáciou.  

      Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo v mojom duchu, lebo ono roznecuje vieru a rozptyľuje strach 

a úzkosť, v mene Ježiš. Odmietam každú myšlienku starosti a úzkosti, pretože viem, že moja viera v Tvoje Slovo 

a Tvoju veľkú moc a lásku a milosť ku mne je mojím víťazstvom nad diablom a silami temnoty. Amen.  

Rozšírené štúdium:   5. Mojžišova (Deuteronomium)  31:6;   2. Timoteovi 1:7 

1 – ročný plán:   Ján 11:1 – 16;   2. Kráľov 10 – 12 

2 – ročný plán:   1. Korintským 11:30 – 34;   Príslovia19 



24           Pastor Anita 

     Rozmýšľaj o Slove! 

 „Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, lásky hodné a 

úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné“ (Filipským 4:8).  

 To, čo v konečnom dôsledku určí kvalitu tvojho života, sú tvoje vlastné myšlienky. Biblia hovorí: 

„...ako (človek) myslí vo svojom srdci, taký je“ (Príslovia 23:7 angl. preklad). Ukazuje nám to, že tvoj život sa 

nebude odlišovať od toho, ako uvažuješ. Rimanom 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale 

premieňajte sa obnovením zmýšľania,...“ Inými slovami, nerozmýšľaj tak, ako zvyšok sveta; použi Božie 

Slovo na zmenu spôsobu, akým myslíš. Dovoľ Božiemu Slovu, aby zaplnilo tvoj myšlienkový proces 

ráno, na obed a večer. Ak budeš nad Slovom uvažovať, tak potom budeš Slovo aj rozprávať.  

 Tento rok je rokom Božieho Slova; preto musíš vedome rozmýšľať nad Slovom. Ak sa 

kedykoľvek ocitneš v ťažkej situácii, nerozmýšľaj nad problémom, lebo to iba zväčší a skomplikuje celú 

situáciu. Namiesto toho skús uvažovať nad tým, aký veľký je Boh; zamysli sa nad účinnosťou a silou 

Jeho Slova, ktoré ťa prenesie cez každú nepriaznivú situáciu.  

Keď čelíš výzvam, vytiahni svoju Bibliu a nalistuj verše viažuce sa k situácii, v ktorej sa 

nachádzaš a začni o nich meditovať. Zameraj sa na riešenie problému namiesto rozmýšľania o tom, aký je 

obludný. Keď rozmýšľaš nad Božím Slovom a jeho spoľahlivosťou, nielenže nastane zmena situácie, ale 

takisto dôjde k premene v tvojom vlastnom živote: „Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle po-

zeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je 

Duch (2. Korintským 3:18).  

Keď zoradíš svoje myšlienky podľa Slova, budeš správne rozprávať; a ak je Tvoja reč správna, 

prinesie ti úrodu požehnaní a zázrakov.  

Modlitba 

Drahý Otče, keď dnes meditujem nad Tvojím Slovom, moja cesta životom sa mení na prosperujúcu. Moja 

celá bytosť je nasiaknutá pomazaním a mocou Tvojho Slova tak, že to vo mne inšpiruje myšlienky úspechu, 

možností a slávy. Keď rozprávam v súlade so Slovom, môj život sa premieňa, všetky protivenstvá sú potlačené a 

negatívne situácie sa menia a prispôsobujú dokonalej Božej vôli pre mňa, v mene Ježiš.  

Rozšírené štúdium:   Jozua 1:8;   1.Timoteovi 4:15 

1 – ročný plán:   Ján 11:17 – 57;   2. Kráľov 13 - 15 

2 – ročný plán:   1.Korintským 12:1 – 11;   Príslovia 20  



25           Pastor Chris 

     Život mimo tohto sveta! 

 „ A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto 

nemá Božieho Syna, nemá život“ (1.Ján 5:11 – 12).  

 Pán Ježiš nám priniesol život. Biblia hovorí, že cez evanjelium priniesol na svetlo život 

a nesmrteľnosť (2.Timoteovi 1:10). V Jánovi 5:25 prehlásil: „Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj 

Synovi, aby aj on mal život sám v sebe.“ Život, na ktorý tu Ježiš poukázal, je život Boha! Keď kráčal po zemi, 

prebývala v Ňom plnosť Božstva, Ježiš mal úplný, kompletný života Boha: „Veď Boh chcel, aby v ňom pre-

bývala všetka plnosť ...“(Kolosenským 1:19).  

 Úvodný verš nám hovorí, že keď si znovuzrodený, tak máš rovnakú kvalitu života ako Ježiš: „... a 

tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; ...“ Tu sa hovorí o špeciálnom druhu života; o živote,  

ktorý je mimo tohto sveta! Si pozvaný do tohto slávneho a triumfálneho života, kde vládneš a panuješ 

nad chorobou, nemocou a diablom. 

 Tento život nemôže spoločne existovať s chorobou, zlyhaním a smrťou; toto je zázračný život 

Boha. Ak človek takýto život dostal, potom bude žiť naveky. Život, o ktorom hovoríme, nemôže byť 

premožený neúspechom, porážkou, chudobou ani temnotou! Tento život zničí mŕtvicu, myóm, rakovinu, 

cukrovku, HIV a všetky druhy chorôb a nemocí! Peter si veľmi dobre uvedomil túto pravdu a dodala mu 

smelosť vo viere, keď povedal Eneášovi, ktorý bol paralyzovaný a pripútaný k posteli osem rokov: „Ježiš 

ťa uzdravuje!“ Biblia popisuje, ako sa Eneáš okamžite zodvihol (Skutky 9:33 – 34).  

 Dôvodom toho, prečo je mnoho ľudí vo svete v rôznych náboženstvách a kultoch je to, že veria, 

že existuje niečo viac, ako len prirodzený ľudský život. A naozaj, existuje nadprirodzený 

(transcendentný) život v Kristovi. Avšak tento život je len pre tých, ktorí prijali a vyznali Ježiša Krista ako 

svojho Pána a Spasiteľa! Keďže si nové stvorenie v Kristovi, život Boží naplno nahradil ľudský život, 

s ktorým si sa narodil tvojím rodičom; to je život mimo tohto sveta! 

      Vyznanie 

 Prijal som Pána Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, a tým som bol prenesený do slávnej slobody synov 

Božích! Som si vedomý Kristovho života v sebe, preto dnes žijem nadprirodzený život, ktorý je nad každou 

chorobou, nemocou, bolesťou, chudobou, smrťou a diablom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 20:31;   Ján 3:16 

1 – ročný plán:   Ján 12:1 – 19;   2. Kráľov 16 - 17 

2 – ročný plán:   1.Korintským 12:12 – 21;   Príslovia 21 



26           Pastor Chris  

     Chop sa múdrosti  

  „Múdrosť je základná (principiálna, hlavná, prvá) vec, preto získavaj múdrosť a so všetkým, čo máš, 

získavaj porozumenie. Vyzdvihuj ju (múdrosť) a ona ťa povýši, prinesie ti česť a poctí ťa, keď ju objímeš“ 

(Príslovia 4:7 – 8 angl. preklad).  

 Božie Slovo je múdrosť Božia. Takže spôsob, ako prijať múdrosť, je prijať Slovo. Keď Biblia 

hovorí, aby sme získavali múdrosť, tak si vlastne nasmerovaný na Slovo, pretože múdrosť prichádza od 

Boha cez Slovo. Múdrosť je principiálna vec; je to to, čo potrebuješ, aby si bol úspešný v živote.  

 Teraz môžeš porozumieť, prečo si Šalamún zo všetkých vecí na svete, o ktoré mohol požiadať, 

keď ho navštívil Boh, zvolil múdrosť (2.Kronická 1:10-12). Šalamún dobre vedel, že s múdrosťou dokáže 

všetko, lebo múdrosť je sila. Múdrosť Boha je moc, ktorá ovplyvňuje Tvoje rozhodovania a takisto je aj 

silou, ktorá ťa vedie v živote.  

 Keď sa chopíš múdrosti, je to akoby si uchopil celý balík ďalších požehnaní od Boha. Ešte raz si 

všimni druhú časť úvodného verša: „Vyzdvihuj ju (múdrosť) a ona ťa povýši, prinesie ti česť a poctí ťa keď ju 

objímeš“ Hovorí sa tu o tom, čo múdrosť Boha urobí v tvojom živote. Povýši ťa a prinesie ti česť. Je to 

podobné tomu, ako keď Šalamún požiadal Boha o múdrosť. Boh mu popri múdrosti udelil bohatstvo, 

hojnosť a česť prevyšujúcu všetko, čo mal ktorýkoľvek kráľ, ktorý kedy žil na zemi (2.Kronická 1:12).  

 Biblia hovorí, že Kristus sa nám stal múdrosťou od Boha (1.Korintským 1:30). To znamená, že sa 

nepotrebuješ modliť k Bohu, aby ti udelil múdrosť. Múdrosť Boha sa už nachádza v Tvojom duchu. 

Všetko, čo by si mal urobiť, je byť v spoločenstve s múdrosťou cez spoločenstvo so Slovom. Teraz povedz 

toto: „Múdrosť Boha dnes vo mne pracuje; je v mojom srdci a v mojich ústach! Počuť ju v mojom hlase 

a vidieť ju v mojich skutkoch, v mene Ježiš.“   

Vyznanie 

 Múdrosť Boha vo mne pôsobí; nachádza sa v mojom srdci a v mojich ústach. Rastiem v múdrosti cez Božie 

Slovo. Som úspešný a múdro jednám v záležitostiach života, pretože som prijal múdrosť; a preto hojnosť, česť 

a trvalé bohatstvo sú moje, v mene Ježiš.  

Rozšírené štúdium:   Príslovia 4:5 – 6;   1.Korintským 1:30 

1 – ročný plán:   Ján 12:20 – 50;   2.Kráľov 18 – 19 

2 – ročný plán:   1.Korintským 12:22 – 31;   Príslovia 22 



27           Pastor Anita 

   Si narodený na to, aby si prinášal ovocie a bol produktívny  

 Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu po-

smešníkov, ale záľubu má v zákone Hospodina, o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri 

vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu (Žalmy 1:1-3).  

 Tento verš hovorí o tebe, ktorý si sa znovuzrodil. Si ako strom zasadený pri rieke, ktorý prináša 

ovocie počas aj mimo sezóny; narodil si sa na to, aby si bol produktívny a prinášal ovocie. Čokoľvek, čo 

robíš; čokoľvek, čo je s tebou spojené, začne nevyhnutne prosperovať, pretože si narodený z Boha. Jeho 

produktívne gény sú v tebe. Aké je to len požehnanie! Je ti určené, aby si prosperoval, zažíval dokonalé 

zdravie, úspech a vynikal v každej oblasti tvojho života.  

 Avšak toto neplatí pre neobráteného človeka – toho, ktorý nie je znovuzrodený. Ten je 

prirovnaný k lístiu, ktoré odfúkne vietor a jeho cesta skončí v záhube. Toto je dôvod, prečo musíme 

hlásať evanjelium nespaseným. Ich situácia je bezútešná, plná beznádeje a zúfalstva; sú zmietaní sem 

a tam vetrami protivenstiev, pretože ich základ nie je v Bohu. Efezským 2:12 ešte viac opisuje ich žalostný 

stav: „Boli ste v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, 

bez nádeje a bez Boha na svete. 

 Sláva Bohu; ten, kto je znovuzrodený, je ako hora Sion a bol upevnený, aby prosperoval, prinášal 

ovocie a bol produktívny. Ježiš Kristus sa stal skalou tvojej spásy a tvojím úspechom, prosperitou 

a dokonalým zdravím. Preto navždy ostaneš neotrasiteľný, keď čelíš nepriazni a opozícii, lebo si bol 

prenesený zo zlyhania a smrti a si pevne zasadený, aby si zažíval večnú slávu, víťazstvo, pokoj a radosť. 

Si pevne zakotvený, aby si bol produktívny a prinášal ovocie a denne žiaril pre Krista.   

      Modlitba 

 Drahý Otče, keď mám v Tebe potešenie, môj život prekvitá stále viac. Vynikám a darí sa mi v každom 

snažení, lebo som urobil Tvoje Slovo mojím základom a meditáciou! Ďakujem Ti za slávu, pokoj a radosť, ktorú si 

priniesol do môjho života, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: Jeremiáš 17:7 – 8;   Ján 15:16 

1 – ročný plán:   Ján 13:1 – 30;   2.Kráľov 20 – 22 

2 – ročný plán:   1. Korintským 13:1 -13;   Príslovia 23 



28           Pastor Chris  

     Požiadaj a „Lambano!“ 

 V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť 

v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola 

úplná! (Ján 16:24-25).  

 Všimni si inšpirujúcu myšlienku v dvadsiatom piatom verši; Ježiš povedal: „Doteraz ste neprosili 

v mojom mene; ale teraz môžete prosiť a vaša radosť bude úplná!“ Aké pozvanie! To znamená, že ak je 

niečo, po čom túžiš, aby Tvoja radosť bola úplná, jediné, čo treba urobiť, je požiadať a prijať to! 

Problémom pre mnohých je to, že nevedia, ako prijať; prosia, ale neprijímajú. Slovo „prijať“ v súvislosti s 

učením Ježiša v tomto texte je grécke slovo „lambano“ a znamená to zmocniť (chytiť) sa niečoho a urobiť 

to svojím! 

 Niektorí ľudia prosia a opakovane pokračujú v prosení za tú istú vec; to je nesprávne! Máš prosiť 

a potom „lambano“, to znamená „pros a zmocni sa!“ Ježiš zvolil svoje slová pozorne; nepovedal iba 

„proste!“, ale povedal „proste a prijmite“. Takže potom, ako si prosil, chyť sa odpovede svojím duchom 

a prehlasuj: „Mám to, je to moje!“ „Lambano“ znamená agresívnu odpoveď vo viere z tvojho ducha; 

znamená to nečakať pasívne na to, o čo si prosil, aby ti to bolo doručené; choď za tým! Načiahni sa za 

tým vo svojej viere a zmocni sa toho.  

 Možno túžiš po novej práci a modlil si sa k Bohu, aby ti nejakú dal; namiesto nariekania alebo 

dúfania, že sa niekedy niečo udeje, natiahni sa a zmocni sa práce vo svojom duchu! Povedz: „V mene 

Ježiš mám prácu, ktorú chcem, sláva Bohu!“ Hneď potom začni svedčiť! Môžu prísť za tebou niektorí 

ľudia a budú sa ťa pýtať nevhodné otázky, ako: „Už ti volali kvôli pohovoru ? Naznačuje niečo, že budeš 

mať tú prácu?“ Odpovedz im správne: „Nečakám na žiadne náznaky, pretože som tú prácu už dostal; 

moja viera zvíťazila!“ 

 Toto je spôsob, ako uskutočňovať „lambano.“ Ježiš nám dal svoje meno, aby sme tu na zemi cez 

neho žili a konali; takže, keď žiadaš v Jeho mene, Otec to garantuje! Aké veľké oslobodenie je to pre 

ľudského ducha; vedieť, že „čokoľvek“, čo si žiadaš od Otca v mene Ježiš, ti bude dané! Toto  odstraňuje 

obmedzenia života! Choď teraz hneď;  pros a následne „lambano!“ 

      Modlitba  

 Požehnaný Otče, dnes je môj duch pozdvihnutý, posilnený a nadchnutý Tvojím Slovom; aké potešenie 

a radosť zaplavuje moju dušu, keď viem, že môžem prijať čokoľvek, o čo prosím, v mene Ježiš. Moja radosť je 

dokonca plná už teraz, keď prijímam odpovede na moje modlitby, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Matúš 7:8 – 11 

1 – ročný plán:   Ján 13:31 – 14:14;   2.Kráľov 23 – 25 

2 – ročný plán:   1.Korintským 14:1 – 9;   Príslovia 24 



29           Pastor Chris 

      Božie poverenie  

 Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála; je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem 

ohlasovať! (1.Korintským 9:16).  

 2.Korintským 5:19 hovorí: „Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a 

nám uložil ohlasovať slovo zmierenia.“ Boh cez Krista zmieril zo sebou všetkých ľudí a nepočíta im ich 

hriechy. Toto je posolstvo evanjelia, ktoré nám Boh zveril. 

 Porozumenie tohto posolstva spôsobilo a sformovalo úplné vydanie sa apoštola Pavla, jeho 

vnútornú statočnosť, horlivosť, zapálenie a motiváciu žiť pre evanjelium. Vedel bez pochybností, že má 

Božie poverenie hlásať evanjelium; nič ho od toho nedokázalo odradiť. Pavol povedal: „Je mojou 

povinnosťou hlásať evanjelium“;  inak povedané, nemohol na tom nič zmeniť, závisel na tom celý zmysel 

jeho života. 

 Rovnako inšpirujúce je svedectvo proroka Jeremiáša o hlásaní Slova. Napriek urputnej opozícii 

a prenasledovaniu, kvôli ktorému takmer prišiel o život, nedokázal sa zdržať od hlásania evanjelia. 

Prečítaj si jeho slová, ktorá sa ťa skutočne dotknú, v Jeremiášovi 20:8-9 (angl. preklad): „Kedykoľvek 

hovorím, musím kričať: Násilie a lúpež! - musím volať. Veď Hospodinovo slovo mi celý deň prináša potupu a výs-

mech. Povedal som: Nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo ako 

blčiaci oheň, zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som. 

 Spomínam si, ako som cestoval pred mnohými rokmi s mojimi dvoma spolupracovníkmi. Boli 

sme na jednom mieste asi týždeň a povedal som: „Páni, čo robíme? Poobzerajme sa na okolo a založme 

zbor.“ Vyšli do okolia, našli sálu, hlásali evanjelium a pozývali ľudí na to miesto. Bola to záležitosť 

niekoľkých dní a rozbehli sme v tom regióne zbor a tento zbor rastie stále až do dnes. Nech ťa tvoje 

vnútro ženie hlásať evanjelium; maj rovnakého ducha s apoštolom Pavlom a dospej k poznaniu, že 

nevyhnutnosť hlásať evanjelium je na tebe! To je dôvod, prečo žiješ.  

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za Ti za Tvoje slávne evanjelium, ktoré si mi s dôverou zveril. Napĺňam svoju službu 

rozširovateľa večných právd a vyslanca zmierenia tým, že dnes hlásam evanjelium a privádzam mnohých 

k spravodlivosti, v mene Ježiš.  

Rozšírené štúdium:   Marek 16:15;   1. Timoteovi 1:11 

1 – ročný plán:   Ján 14:15 – 31;   1. Kronická 1 - 2 

2 – ročný plán:   1. Korintským 14:10 – 19;   Príslovia 25 
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     Otcove milujúce srdce 

 ... Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého.  On je obetou zmierenia za 

naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta (1. Ján 2:1).  

 Zažil si niekedy pocit viny, pretože si sa rozpamätal na niečo zlé, čo si urobil a myslel si si, že sa 

Boh na teba hnevá? Možno si sa modlil a potom zrazu, akoby Tvoje plecia opadli a ty si sa cítil skleslý, 

pretože si si spomenul na niečo zlé, čo si urobil deň predtým. Ak sa ti to kedykoľvek stane, nezúfaj; 

vyznaj svoj hriech Pánovi a získaj odpustenie. 

 1. Ján 4:16 nám opisuje nášho nebeského Otca; On je láska; On nie je rozsudok: „A my sme poznali 

a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska ...“ Jeremiáš 31:3 nám znovu zdôrazňuje a pripomína Jeho 

milujúce srdce a láskyplnú náklonnosť voči tebe: „Miloval som ťa večnou láskou, preto som ťa priťahoval 

svojou láskavosťou“(angl. preklad). 

 Skonči so všetkým zápasením a využi bezpodmienečnú Božiu lásku pre seba. Možno si urobil 

chyby alebo žil hrozný život, ale dnes sa môžeš chopiť Otcovej lásky. Stačí, ak oľutuješ a povieš: „Pane, 

odpusti mi.“ Keď raz oľutuješ a poprosíš o odpustenie, On ťa prijme a navedie ťa na správnu cestu. 

 Boh nikdy nevyhľadáva tvoje chyby, aby ťa potrestal; On je príliš milujúci na to, aby niečo také 

urobil! Namiesto toho prichádza k tebe s Jeho ponukou milosti. Spoznaj a pochop Jeho milujúci charakter 

a ostaneš vždy plný radosti v Jeho prítomnosti. Boh ťa miluje; pripusti túto pravdu vo svojom duchu; 

dovoľ, aby myšlienky Jeho lásky naplňovali Tvoje srdce dnes a vždy.  

Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti za spoločenstvo Tvojho Ducha, z ktorého sa veľmi radujem. Ďakujem Ti, že si 

mi ukázal cestu života a zabezpečil si, aby som žil život slobodný od viny a odsúdenia. Dnes rozpoznávam 

a využívam Tvoju milosť, zľutovanie a lásku, ako aj prímluvnú službu Krista v môj prospech, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:32 – 34;   Ján 3:16 

1 – ročný plán:   Ján 15:1 – 17;   1. Kronická 3 – 4 

2 – ročný plán:   1. Korintským 14:20 – 30;   Príslovia 26 
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    Buď si vedomý toho, že si úspešný 

 Chodník spravodlivých je ako žiarivé svetlo, ktoré svieti viac a viac, k úplnému dňu. (Príslovia 4:18 angl. 

preklad).  

 Boží sen o tebe je, aby si neustále napredoval a vynikal od slávy k sláve. Boh od teba očakáva, aby 

si prinášal stále viac ovocia a bol produktívnym v každom snažení. To je to, čo mal na mysli Ježiš, keď 

povedal: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník.  Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, 

a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Moji skutoční učeníci prinášajú mnoho ovocia. Toto 

prináša veľkú slávu môjmu Otcovi“ (Ján 15:1-8 angl. preklad.). Ak si už teraz úspešný a produktívny, Pán ťa  

oreže, aby si mohol prinášať ešte viac ovocia. 

 Žalmista opisuje veľmi inšpirujúcimi slovami tento život nekončiaceho úspechu, produktivity, 

efektivity a prosperity vo všetkom, do čoho ťa Boh postavil: „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo 

úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a všetko, čo robí, darí sa mu“ (Žalm 1:3).  

 Staň sa človekom, ktorý si je vedomý toho, že je úspešný. Mnohí veria tomu, že úspech môže byť 

zmeraný jedine na konci života človeka, ale to nie je pravda. Úspech sa dá merať v rôznom štádiu tvojho 

života. Ak si si vedomý úspechu na mieste, kde sa dnes nachádzaš, takéto vedomie ťa zajtra prenesie na 

vyšší stupeň úspechu. Niektorí ľudia sú si vedomí iba zlyhania, preto sa stále v živote potkýňajú. Keď 

začneš rozvíjať v sebe postoj úspechu, tvoj život sa stane nekončiacim prúdom víťazstva a prosperity.  

 Mentalita úspešnosti ťa oddelí od svetského rozmýšľania a pomôže ti rozvíjať kultúru 

výnimočnosti a dokonalosti. Raduj sa každý deň z príležitosti zvíťaziť a byť úspešným pre Boha. Ako 

nové stvorenie v Kristovi úspech, víťazstvo a prosperita sú vlastné a prirodzené znaky tvojho 

pretvoreného ľudského ducha; dnes a navždy si buď vedomý tejto skutočnosti.  

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma urobil úspešným a dal si mi mentalitu „môžem to urobiť“. Urobil si ma 

divom v mojom okolí, čo je spôsobené tým, že všetko, čo robím, sa darí! Moja cesta je ako žiarivé svetlo, ktoré žiari 

mocnejšie a mocnejšie až k úplnému dňu. Napredujem zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Žalmy 1:1 – 3;   Žalmy 71:7;   Filipským 4:13 

1 – ročný plán:   Ján 15:18 – 16:16;   1. Kronická 5 - 6 

2 – ročný plán:   1. Korintským 14:31 – 40;   Príslovia 

 


