
1           Pastor Chris 

   Investuj svoj život do získavania duší 

 Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše (Príslovia 11:30). 

 Aby sa zdôraznila dôležitosť, akú Pán prikladá dušiam ľudí, Biblia nám v 2.Petrovi 3:9 hovorí, že 

Pán nechce, aby niekto zahynul. To znamená, že je to naša zodpovednosť ako služobníkov zmierenia 

investovať svoje životy, energiu, čas a prostriedky na získavanie duší.  

 Evanjelium Ježiša Krista je dnes jedinou nádejou pre svet. Obsahuje Božiu odpoveď na všetky 

ťažkosti ľudstva. Preto je tvojou božskou povinnosťou ako jednotlivca vziať túto správu o Kristovom 

spasení tým, ktorí sú v tvojom okolí i mimo neho. V liste Rímskym 1:16 Pavol hovorí: „Veď ja sa nehanbím 

za evanjelium (Kristovo): lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.“ 

 Pavol porozumel dôležitosti získavania duší a nepovažoval žiadnu obeť za príliš veľkú pre 

evanjelium. Vedel, že evanjelium je jediná cesta k spaseniu a podriadil tomu všetko svoje kázanie. 

Povedal: „...beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium!“ (1.Korintským 9:16). Evanjelium bolo pre neho 

tak dôležité. 

 To mi pripomína modlitbu mladého kanadského služobníka evanjelia pred mnohými rokmi, 

Oswalda J. Smitha. Modlil sa: „Ó Bože, mám len jediný život; nedovoľ mi ho prosím premárniť; pomôž 

mi, aby som ho investoval do získavania duší.“ Boh vyhovel jeho požiadavke a ten človek žil takýto 

inšpirujúci život, aby získaval duše. Toto by mala byť tvoja modlitba a túžba tvojho srdca ako Božieho 

dieťaťa. Mal by si investovať svoj život a všetko čo máš do získavania duší. Je to tá najdôležitejšia úloha, 

akej  sa kedy môžeš odovzdať;  preto to rob s najväčším zanietením. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za milosť, ktorú si mi daroval, aby som bol úspešný v získavaní duší; ďakujem Ti, 

že ma považuješ za hodného a verného, keď si mi dal takú službu, aby som uvoľňoval mužov a ženy z temnoty do 

slávnej slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen 

Rozšírené štúdium:   Marek 16:15;   2.Korintským 5:20 

1-ročný plán:   Rímskym 6:1-14;   Žalmy 56-59 

2-ročný plán:   Efezským 5:1-8;   Izaiáš 52 



2           Pastor Chris 

     Obliekol si si Krista  

 Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli (Galatským 3:27). 

 Aký je to silný verš! Anglický preklad je v skutočnosti stručný a krátky s ohľadom na to, čo nám 

tu apoštol Pavol prostredníctvom Ducha Svätého hovorí. Obliecť si Krista nenaznačuje niečo ako obliecť 

si Ho ako kabát; to nezabezpečuje úplné zakrytie všetkých častí tvojho tela. V gréckej interpretácii to 

v skutočnosti znamená ponáranie (potopenie, miznutie, vnorenie) dovnútra; je to ako ponoriť sa do vreca 

(do vaku).  

 Predstav si sám seba vo vreci dosť veľkom na to, aby ťa celého pojalo, až tak, že ťa nie je vidieť. 

Si úplne ponorený vo vreci; takže žiadna časť tvojho tela nie je odkrytá. Toto je zmysel toho, keď si si 

obliekol Krista. Bol si úplne, kompletne ponorený, pokrstený a obalený v Kristovi tak, že všetko, čo je na 

tebe vidieť, je Kristus. 

 To nenaznačuje na niečo, čo sa časom stane; to je to, čím si už teraz; obliekol si si Krista tým, že si 

sa znovu narodil; bol si ponorený, pokrstený do Krista. Kristus je všetko ohľadom teba, nad tebou, okolo 

teba. Si v Ňom; úplne stratený v Ňom! 1.Ján 4:13 hovorí: „...že zostávame v Ňom a On v nás...“ Rovnako 

v Kolosenským 3:3-4 sa hovorí, že tvoj život je skrytý s Kristom v Bohu a Kristus sa stal tvojím životom; 

aké zjavenie! 

 Urob toto svojím vyznaním. Bol si úplne zabalený a uzavretý (skrytý) v Kristovi. Pretože 

choroba, nemoc, slabosť, strach, nevera a všetky takéto negatívne veci sa nemôžu v Ňom nachádzať, 

preto by nemali byť súčasťou tvojho života. V Kristovi si zakrytý od svetských a porušujúcich vplyvov 

sveta. To znamená, že môžeš životu čeliť so smelosťou, odvahou a mentalitou víťaza. 

 Si ponorený do Toho, ktorý je v Slove pre nás opísaný ako odraz Otcovej slávy a presná podoba 

alebo vyjadrenie obrazu Jeho osoby. Je dokonalým stelesnením Božej osobnosti (Židom 1:3). Keď chodil 

po tejto zemi, odpúšťal, požehnával, uzdravoval, kriesil mŕtvych, ujímal sa hriešnikov a menil životy. 

Teraz, keď si v Ňom ponorený; teraz, keď ťa urobil účastným Jeho slávy, milosti a Božej prirodzenosti, 

tak Jeho osobnosť a charakter by mali cez teba vyžarovať do tvojho okolia. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, môj život je skrytý s Kristom v Bohu, úplne ponorený do Krista. Vyhlasujem, že život, ktorý 

žijem, žijem vierou v Syna Božieho, ktorý ma miloval a dal svoj život za mňa. Kristov život sa nepretržite prejavuje 

vo mne a cezo mňa všetkým, s ktorými prichádzam do styku, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 2:20;   Kolosenským 3:3-4 

1-ročný plán:   Rímskym 6:15-7:6;   Žalmy 60-63; 

2-ročný plán:   Efezským 5:9-16;   Izaiáš 53 



3           Pastor Anita 

     Neprestaň hovoriť svoju vieru! 

 „Tak mocne rástlo Slovo Božie a premáhalo“ (Skutky 19:20). 

 Pre teba ako pre Božie dieťa nie je nič nemožné. Nezáleží na tom, ako beznádejne situácia vyzerá, 

môžeš ju zmeniť. Niektorí ľudia sa ocitnú v situáciách, kde zostanú znechutení a vzdajú sa, pretože 

z prirodzeného hľadiska to vyzerá, že nič sa nezmenilo, dokonca aj keď už dlho vyznávajú Slovo. Možno 

to dnes čítaš a si v takejto situácii; cítiš, ako by si sa vzdával. Mám pre teba slovo povzbudenia: pokračuj 

v hovorení svojej viery; neprestaň! 

 Nikdy nekolíš a nepochybuj o Božom Slove kvôli nevere. Silná viera sa nevzdáva; drží vyznanie. 

Práve tak ako Abrahám hovoril k neplodnému lonu, Ezechiel hovoril k suchým kostiam, Ježiš hovoril 

k vlnám a všetci dostali výsledok, ty tak isto môžeš zmeniť akúkoľvek beznádejnú situáciu vierou 

naplnenými vyznaniami. 

 Tvoja dôslednosť vo vyhlasovaní svojej viery je jedným z najdôležitejších zo všetkých 

kresťanských postojov. Preto bez ohľadu na rôzne skúšky a zápasy, ktorým možno čelíš, zostaň 

nepohnutý a udržuj Slovo vo svojich ústach. Neprestávaj hovoriť a konať Božie Slovo a každá 

nezrovnalosť v tvojom živote sa podriadi Božej vôli pre teba. 

 Keď čelíš problémom, choď k Slovu! Medituj nad Slovom a neprestávaj hovoriť Slovo. Keď je 

Božie Slovo v tvojich ústach, je to ako by hovoril Boh. Bez ohľadu na to, čo vidíš, počuješ, cítiš a ako 

negatívne a neuskutočniteľne vyzerajú veci z prirodzeného hľadiska - nepretržite hovor Slovo a nastane 

zmena. Pozeraj sa na životné skúšky ako na pokoriteľné a zdolateľné problémy a ako na príležitosti na to, 

aby bola v tvojom živote zjavená Božia sláva. 

     Vyznanie 

 Moje vyznania viery sa naplnia, pretože moje slová sú pomazané, aby produkovali výsledok. Neexistuje 

beznádejná situácia, ktorú by som nemohol zmeniť, pretože moja viera je víťazstvo, ktoré premáha každú nepriazeň. 

Bez ohľadu na to, čo počujem, vidím alebo cítim, moja viera v Tvoje Slovo víťazí. Chodím dnes v zdraví, víťazstve, 

prosperite a úspechu, v mene Ježiš. Amen.   

Rozšírené štúdium:   Kazateľ 11:3;   Matúš 17:20 

1-ročný plán:   Rímskym 7:7-25;   Žalmy 64-67 

2-ročný plán:   Efezským 5:17-24;   Izaiáš 54 



4           Pastor Chris 

    Dávaj Bohu konkrétne požiadavky 

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

modlitbách a prosbách“ (Filipským 4:6). 

 Keď dávaš Bohu v modlitbe svoje požiadavky, musíš byť konkrétny; buď presný; povedz celkom 

presne, čo chceš. Veľa ľudí nepozná, ako predkladať Pánovi v modlitbe svoje požiadavky v čase núdze. 

Jedine sa Mu posťažujú a po čase sa čudujú, prečo ich modlitby nepriniesli odpoveď. Ak chceš zažívať 

úžitok z Božej výnimočnej moci premáhajúcej životné ťažkosti, musíš sa naučiť byť v modlitbe 

konkrétny. 

 V Markovi 10:46-52 nájdeme príbeh o slepom mužovi Bartimeovi, ktorý opakovane kričal na 

Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. Prirodzene by si mohol očakávať, že Pán okamžite príde k Bartimeovi 

a uzdraví ho z jeho slepoty. Ale neurobil to! Najskôr sa ho opýtal: „Čo chceš, aby som pre teba urobil?“ 

Čudné! Aj keď bolo viditeľné, že ten muž bol slepý, Ježiš predsa len chcel, aby vyjadril svoju vieru 

konkrétnymi slovami. V odpovedi slepý muž povedal: „Chcem, aby som videl.“ Pánova nasledujúce 

vyhlásenie bolo: „Prijmi svoj zrak.“  A Bartimeus bol zázračne uzdravený. 

  To, čo Boh chce od teba, nie je to, aby si na Neho kričal ohľadom tvojej situácie, ale aby si vyjadril 

svoju vieru, keď sa modlíš. Viera ťa urobí vlastníkom niečoho! Keď predložíš konkrétnu požiadavku 

k Pánovi, daj Mu slávu a udržuj svoj spínač viery zapnutý. Konaj ako Abrahám, ktorý: „...O zasľúbení 

Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu; a pevne bol presvedčený, že Ten, kto 

dal zasľúbenie, môže (má moc) ho aj uskutočniť. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, vyhlasujem, že moja viera je pevne vybudovaná a produkuje dnes väčšie výsledky, keď som 

vedený a inšpirovaný Tvojou múdrosťou, aby som predkladal v modlitbe správne požiadavky so správnym 

porozumením Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 21:22  

1-ročný plán:   Rímskym 8:1-17;   Žalmy 68-69 

2-ročný plán:   Efezským 5:25-33;   Izaiáš 55 



5           Pastor Chris 

     Vychutnávaj si okamih!  

 „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere (v 

plnosti, až k pretekaniu)!“(Ján 10:10). 

 Život je cesta a počas tejto cesty je dôležité tešiť sa z tohto výletu a vychutnávať si každú chvíľu. 

Je toho tak veľa, čo Boh umiestnil na tvoju cestu, aby si sa tešil, keď kráčaš životom. Život nie je len 

o budúcnosti alebo o poslednom zbohom; Boh chce, aby si sa tešil dnes. Je dôležité byť zameraný na 

svoju cestu alebo úlohu, ktorú máš pred sebou, ale počas toho si užívaj a vychutnávaj prebiehajúce 

momenty. 

 Všimni si Ježišove vyhlásenie v úvodnom verši: „...a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere 

(v plnosti, až k pretekaniu)!“ Boh chce, aby si sa tešil zo života, ktorý ti dal, pretože to je v prvom rade 

dôvod toho, načo prišiel Ježiš. Máš sa každý deň tešiť na svojej ceste životom. Ak sa ty sám netešíš, 

nebude sa tešiť nikto okolo teba. Nech je každá chvíľa tvojho života príjemná, pretože Boh ti dal zadarmo 

všetky veci za tým účelom, aby si ich užíval a tešil sa z nich (1.Timoteovi 6:17). 

 Ak sa netešíš z jednoduchých malých vecí života, ktoré ti Boh dal, tak si naozaj nemôžeš užívať 

duchovné skutočnosti. Takže po prvé, začni si ceniť sám seba a potom tiež ľudí, ktorých Boh umiestnil 

v tvojom okolí. Váž si dokonca aj malé veci, ako to, čo si obliekaš – tvoje topánky, šaty, šperky – atď.! 

Dokonca tvoje prístroje, ako napr. tvoj mobilný telefón, teš sa z nich; užívaj si jeho funkcie. 

 Takisto sa musíš naučiť zanechávať svoje minulé skúsenosti, obzvlášť tie nepríjemné a netrápiť sa 

ohľadom zajtrajška, alebo nebáť sa ho. Ľutovanie minulosti a obavy z budúcnosti sú nepriateľmi 

dnešného šťastia. Boh nežije v tvojej minulosti a netriumfuje v tvojich strachoch; všetko, čo od teba 

očakáva je to, aby si bol tým najlepším, čím môžeš byť a tešil sa z každého momentu svojho života DNES! 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za veľké a vzácne požehnania, ktoré si mi sprístupnil, aby som ich dnes mohol 

užívať. Ďakujem Ti, že ma denne zahŕňaš všetkými dobrodeniami života, takže som úplne vystrojený všetkým, čo 

dnes potrebujem k radostnému životu. Ďakujem Ti za Tvoju slávu a milosť, ktorú si mi daroval, aby som vládol 

v živote dnes aj navždy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 6:17;   Rímskym 8:32 

1-ročný plán:   Rímskym 8:18-39;   Žalmy 70-73 

2-ročný plán:   Efezským 6:1-9;   Izaiáš 56 



6           Pastor Anita 

    Rozširuj dobrú správu vo svojom okolí 

 „Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“(Marek 16:15). 

 Evanjelium znamená „dobrú správa“. Takže keď nám Ježiš povedal, aby sme išli do celého sveta 

a kázali evanjelium, mienil tým to, aby sme hlásali dobrú správu. Aby bolo nejaké posolstvo 

klasifikované ako dobrá správa, musí mať schopnosť priniesť niekomu pomoc a zlepšiť jeho život. Dobrá 

správa to nie je vtedy, ak neprinesie žiadnu pozitívnu zmenu. 

 Dobrá správa pre chudobného je to, že ho Boh vytiahol z chudoby (2.Korintským 8:9). Dobrá 

správa pre chorého je to, že Boh ho miluje a chce, aby bol zdravý (3.Ján 1:2). Dobrá správa pre zmäteného 

a zúfalého je to, že Kristus mu priniesol svetlo a tak zmätok a zúfalstvo je preč (Žalm 119:130). Dobrá 

správe pre hriešnika je to, že Boh sa na neho nehnevá kvôli jeho hriechom, ale urobil to, aby bola pre 

neho dostupná spravodlivosť cez evanjelium (2.Korintským 5:19). 

 Toto je posolstvo, ktoré nám bolo zverené do zodpovednosti. Toto je dobrá správa, ktorú musíme 

rozširovať vo svojom okolí. Tvoja prvotná povinnosť tu na zemi je hlásať evanjelium tým, ktorí sú 

v tvojom okolí; tým, s ktorými zdieľaš spoločné záujmy, priestor alebo vzťahy. 

 Dôvodom toho, prečo si vo svojej práci je to, že ťa tam poslal Boh, aby si oznamoval dobrú 

správu o Kristovom spasení tým, ktorí sú tam, aby mohli prijať večný život. Toto nie je voliteľné; je to 

podstata tvojej existencie ako veriaceho v Krista; je na teba položená nevyhnutnosť kázať dobrú správu 

tým, ktorí sú okolo teba. 

      Modlitba 

 Večný Otec, spoznávam a uvedomujem si, že Duch Svätý je na mne a pomazal ma, aby som kázal 

evanjelium každému v mojom okolí, aby som ich vyvádzal z temnoty a otroctva neúspechu a porážky do slávneho 

svetla, víťazstva a slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen! 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 3:16-17 

1-ročný plán:   Rímskym 9:1-29;   Žalmy74-77 

2-ročný plán:   Efezským 6:10-20;   Izaiáš 57 



7           Pastor Chris 

     Reaguj na Slovo ako dieťa 

 „V tú hodinu pristúpili k Ježišovi Jeho učeníci a spýtali sa: Kto je (skutočne) najväčší v nebeskom 

kráľovstve? On si zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: Pravdu vám hovorím, ak neurobíte pokánie 

(neobrátite sa, nezmeníte sa) a nebudete ako malé  deti (tak dôverujúci, prostý,  milujúci, odpúšťajúci), nikdy 

nemôžete vstúpiť do kráľovstva nebeského (vôbec). A tak kto sa teda pokorí a stane sa ako toto dieťa (tak dôverujúci, 

prostý, milujúci, odpúšťajúci), ten je najväčší v kráľovstve nebeskom (Matúš 18:1-4 angl. preklad).  

 Ako kresťan reaguj na Slovo ako dieťa; takým spôsobom, ako nám opísal Ježiš v úvodnom verši. 

Boh očakáva, že budeme odpovedať na veci Kráľovstva ako malé deti; „dôverujúc, prosto, milujúc 

odpúšťajúc. 

 Keď Pán hovorí, aby sme dôverovali, nijakým spôsobom nepoukazuje na to, že budeme 

ľahkoverní. Mienil tým to, aby sme mali dôveru a vieru v Boha; prijmúc to, že On je všetkým tým, čo 

povedal, že je. Ľahkovážny je niekto, kto sa dá ľahko presvedčiť - prehovoriť; a deti sa nedajú ľahko 

presvedčiť, hoci sú dôverčivé. Dôverujú tvojmu charakteru a veria v čokoľvek, čo im povieš. Takýto druh 

detskej viery očakáva Boh od nás k Nemu prostredníctvom Jeho Slova. 

 Biblia nám hovorí, že Abrahám veril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť (Galatským 3:6). 

Podobne ako dieťa dôveroval a nasledoval Boha, hoci nevedel, kde ho Boh vedie: „Vierou poslúchol 

Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a 

nevedel, kam ide“ (Židom 11:8). 

 Ďalšia vlastnosť detí, ku ktorej sme povzbudzovaní, aby sme ju napodobňovali, je ich pokora 

a prostota. Deti sú pokorné. Nevyvyšujú sa; sú jednoducho sami sebou. Ježiš povedal, že ten kto sa 

pokorí ako dieťa, je najväčší v nebeskom kráľovstve. Deti sú tiež milujúce a odpúšťajúce. Sotva si 

spomenú na urážky. Nečudo, že Biblia hovorí v 1.Korintským 14:20: „Bratia, nebuďte deti zmýšľaním 

(porozumením), iba v zlobe buďte ako deti, ale v zmýšľaní buďte dospelí“ (angl. preklad).  

 Deti nevedia dlho zadržiavať zlosť; rýchlo odpustia. Takže buď ako dieťa; rýchlo prejdi cez to, 

keď ťa niekto urazí. Nedrž si nevraživosť. Niektorí ľudia sú veľmi ľahko zraniteľní a neustále držia 

v sebe zlé veci, ktoré im niekto spôsobil. Nebuď taký; Biblia hovorí, že láska si nepamätá zlé. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá je v mojom duchu  a ktorú štedro prejavujem 

každému, kto je dnes okolo mňa. Učíš ma, ako žiť v Tvojom Kráľovstve a byť efektívnym v mojom každodennom 

chodení vo viere tým, že Ti celým srdcom dôverujem a zachovávam si pokorného a odpúšťajúceho ducha, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovie 16:19;   Kolosenským 3:13 

1-ročný plán:   Rímskym 9:30-10:21;   Žalm 78 

2-ročný plán:   Efezským 6:21-24;   Izaiáš 58 



8           Pastor Chris 

     Oboznám sa s tým, čo máš 

 „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko 

potrebné pre život a zbožnosť“(2.Peter 1:3). 

 Pán nás povolal k životu v odpočinku, moci a autorite.  To nie je obyčajný život; je to taký život, 

aký má Boh. Mnohí takýmto životom nežijú, pretože sú o ňom nevedia, zatiaľ čo iní si myslia, že takýto 

život je  príliš vzdialený. Ale toto je život, ktorý skutočne máme v Kristovi. 

 Ak by si sa spýtal skupiny kresťanov: „Čo by ste chceli, aby Pán pre vás urobil?“, tak som si istý, 

že odpovede by boli tak rôzne, ako veľa by bolo opýtaných. Ale dôležitá otázka je skôr opýtať sa: „Čo 

Pán už pre teba urobil?“ Ak by si si urobil obraz toho, čo Pán už pre teba urobil, bol by si udivený, aký 

nádherný je tvoj život. 

 To, že človek trpí a veci sa pre neho neriešia neznamená, že ho Boh nepožehnal. Tak potom prečo 

ešte stále trpí? Ignorancia -  nevedomosť! Biblia hovorí, že: „Môj národ zhynie pre nevedomosť...“ (Hozeáš 

4:6). Ďalším dôvodom je nevera. Biblia nám hovorí o tom, ako išiel Ježiš slúžiť do Nazareta, ale nemohol 

tam urobiť veľké zázraky kvôli nevere (Marek 6). Čudoval sa ich nevere (Marek 6:6), ktorá rušila Jeho 

moc (Amos 3:3). Moc bola dostupná, ale ľudia neverili, aby ju mohli prijať. 

 Keď Slovo hovorí o prijatí niečoho od Pána, tak často použité slovo je grécke slovo „lambano“, čo 

znamená zmocniť sa, ujať sa niečoho; uchopiť niečo a urobiť to svojím vlastným. Keď ti napríklad Boh 

dáva uzdravenie, musíš ho zobrať alebo chytiť. Musíš sa ho chopiť pre seba. Nemôžeš povedať: „Stane sa 

to v Božom čase“; čas je TERAZ (2.Korintským 6:2). Inak môžeš len sledovať, ako ti všetky slávne 

požehnania od Boha unikajú. Oboznám sa a uchop všetko, čo Pán už pre teba urobil a zjavil vo svojom 

Slove. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa urobil dostupným v Kristovi Ježišovi. 

Vyhlasujem, že všetky veci sú moje a žijem v realite toho, kým som v Kristovi Ježišovi. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:17-20 

1-ročný plán:   Rímskym 11:1-24;   Žalmy 79-81 

2-ročný plán:   Filipským 1:1-8;   Izaiáš 59 



9           Pastor Anita 

     Prijmi Slovo v tichosti 

 „Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť 

vaše duše“ (Jakub 1:21). 

 „Spasiť vaše duše“ v našom úvodnom verši tentoraz nehovorí o spasení z hriechu, ale o uchovaní 

spasenia ľudskej duše. Božie Slovo je základným materiálom pre rozvoj obnoveného  ľudského ducha. 

Ako dieťa Božie musíš otvoriť svoje srdce a prijať sväté písma, ktoré majú schopnosť dať ti múdrosť na 

spasenie cez vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi (2.Timoteovi 3:15). 

 Božie Slovo je Jeho múdrosťou, ktorá ťa uschopňuje na to, aby si robil správne rozhodnutia, ktoré 

vyprodukujú slávne výsledky založené na Božích hodnotách. Slovo ťa urobí v živote neporaziteľným. 

Uchop Slovo, prijmi ho; používaj ho, nech má prevládajúci vplyv na všetko, s čím sa v živote stretneš. 

 Niektorí kresťania nevedome reagujú na životné situácie so svetskou múdrosťou. Je to preto, lebo 

im chýba poznanie Slova. Len Písmo má schopnosť urobiť ťa naozaj múdrym, naprogramovať tvojho 

ducha na úspech a dodať mu energiu na víťazstvo. Každý úspech mimo Božieho Slova je len krátkodobý, 

lebo pravý úspech prichádza cez Božie Slovo (Jozua 1:8). 

 Keď máš príležitosť počuť Božie Slovo, tak sa za tým nenásytne žeň. Maj rád Slovo viac, než 

jedlo, ktoré potrebuješ pre život a používaj ho v osobnom živote. Takýmto spôsobom budeš vo svojom 

živote  zažívať požehnania a realitu Slova. 

     Modlitba 

 Žijem v radosti, pokoji a zažívam dnes víťazstvo, pretože žijem Slovom! Uvoľňujem sily života, ktoré sú 

v mojom duchu, na moje telo, štúdium, manželstvo, zamestnanie a na všetko, s čím prichádzam do styku, keď 

otváram svojho ducha na Slovo a konám podľa neho, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 119:30;   Židom 4:12   

1-ročný plán:   Rímskym 11:25-36;   Žalmy 82-84 

2-ročný plán:   Filipským1:9-14;   Izaiáš 60 



10           Pastor Chris 

    Zapoj sa do duchovných cvičení 

 „Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v zbožnosti; telesné cvičenie totiž málo osoží, ale zbožnosť je na 

všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život“ (1.Timoteovi 4:7-8). 

 Človek je duch; žije vo fyzickom tele a vlastní dušu. Nanešťastie existujú ľudia, ktorí venujú 

väčšiu pozornosť tomu, aby mali zdravé a silné telo namiesto toho, aby sa najviac starali o to, aby 

trénovali svojho ducha k zbožnosti. Skutočným človekom je náš duch, preto niet divu, že sme 

povzbudzovaní k tomu, aby sme radšej cvičili ku zbožnosti nášho ducha. 

 Boh nechce, aby si mal dokonale vytvarované telo a pritom bol duchovne ochabnutý, mdlý; preto 

musíš cvičiť svojho ducha! Musíš sa zapojiť do duchovných cvičení, ktoré na rozdiel od fyzických cvičení 

prinášajú zasľúbenie nielen pre tento život, ale aj pre ten, ktorý má prísť. Takže otázka potom znie: ako sa 

duchovne trénuješ? Je to jednoduché, robí sa to tým, že pravidelne navštevuješ cirkev, vytrvale sa 

modlievaš v jazykoch, študuješ Božie Slovo, zdieľaš ho s inými a slúžiš podľa svojich schopností cirkvi. 

 Sú aj takí kresťania, ktorí nenavštevujú pravidelne cirkev a to nie je v poriadku, lebo cirkev je 

miestom, kde ťa vyučujú Božie Slovo, ktoré buduje tvojho ducha! Je to miesto, kde sa môžeš zapojiť do 

duchovných aktivít, ktoré ti pomôžu duchovne rásť. A okrem toho nesmieš zanedbávať modlenie sa 

v jazykoch. Modlitba v jazykoch je úžasné duchovné cvičenie; je to najrýchlejšia cesta, ako aktivovať 

svojho ducha a napĺňať ho energiou. Cvič sa v tom, aby si sa často modlil v jazykoch; okrem mnohých 

iných úžitkov, ktoré ti to prinesie, to otvára tvoje srdce k tomu, aby porozumelo Božiemu Slovu. 

 Neprestávaj sa duchovne trénovať vo všetkých činnostiach, ktoré obohacujú a prehlbujú tvoje 

chodenie v duchu. Keď to budeš robiť, nielenže posilníš svoju vieru, ale budeš aj múdro jednať 

v záležitostiach života. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ, ako mám cvičiť svojho ducha a napĺňať ho energiou. Môj duch je 

aktivovaný, aby dnes prijal Tvoje vedenie a ja úžasne postupujem v živote vpred a dielo služby v mojich rukách 

prosperuje, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Juda 1:20-21;   Židom 10:25 

1-ročný plán:   Rímskym 12:1-16;   Žalmy 85-88 

2-ročný plán:   Filipským 1:15-22;   Izaiáš 61 



11           Pastor Chris 

    Buď dobre oboznámený so Slovom 

 „... spravodlivý bude oslobodený poznaním“ (Príslovia 11:9, angl. preklad). 

 Existuje príliš veľa kresťanov, ktorí nikdy neboli vyučovaní Božiemu Slovu. Mnohých nikto 

nikdy neučil o ich dedičstve a identite v Kristovi. A tak vždy, keď čelia životným problémom, tak sa cítia 

neschopní a prijmú pozíciu porážky a zlyhania. Je veľmi dôležité byť oboznámený so Slovom a vedieť ho 

používať v bežnom živote. Schopnosť žiť víťazný, radostný a úspešný život záleží od toho, ako veľa 

Božieho Slova si vložil do svojho ducha. 

 V našom úvodnom verši čítame, že spravodlivý bude oslobodený poznaním; netýka sa to len 

vyriešenia ťažkostí, ale aj uvedenia do dedičstva: prosperity, zdravia, uzdravenia, oslobodenia a všetkých 

ďalších požehnaní, ktoré sú zahrnuté v spasení. Zložitosť situácie, v ktorej sa človek nachádza, nie je až 

taký problém, skutočnou skazou je nevedomosť Slova. V Matúšovi 22:29 Pán Ježiš zjavuje, že dôvodom 

toho, prečo niektorí ľudia blúdia a robia v živote nesprávne rozhodnutia, je ich duchovná nevedomosť. 

Hozeáš 4:6 hovorí: „Môj ľud hynie pre nedostatok poznania.“ 

 Maj v sebe horiacu túžbu, neuhasiteľný smäd po poznaní Božieho Slova. Hltavo študuj Bibliu 

 a buduj sa v tom, aby si si zháňal kvalitnú kresťanskú literatúru, ktorá ti pomôže duchovne rásť. Máme 

mnoho materiálov, ktoré ťa požehnajú a pomôžu ti k tomu, aby tvoja viera rástla. Zavolaj na telefónne 

čísla alebo adresy našich kancelárií, ktoré nájdeš na našej webovej stránke a požiadaj o katalóg našich 

produktov, ktorý ti bude poslaný zdarma, alebo si môžeš naše materiály objednávať priamo na: 

www.christembassyonlinestore.org 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, keď dnes študujem Tvoje Slovo a meditujem nad ním, tak prijímam jeho porozumenie. 

Ďakujem Ti, že ma vedieš Tvojím Duchom, aby som kráčal v Tvojej dokonalej vôli a božskom dedičstve, ktoré je mi  

dané, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:17;   1.Korintským 1:4-5 

1-ročný plán:   Rímskym 12:17-13:14;   Žalm 98 

2-ročný plán:   Filipským 1:23-30;   Izaiáš 62 

http://www.christembassyonlinestore.org/


12           Pastor Anita 

    Chop sa správnych myšlienok 

 „Nadovšetko (s najväčšou snahou) stráž, chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ (Príslovia 4:23 angl. 

preklad). 

 V Písme sa často používa slovo „srdce“ tam, kde sa hovorí o ľudskom duchu a dôvod je jasný. 

Tak ako ľudské srdce je riadiacim centrom ľudského tela, tak je aj duch riadiacim centrom celej ľudskej 

bytosti. Jeden z prekladov Príslovia 4:23 hovorí: „Nadovšetko si stráž srdce, lebo to je miesto, kde začína 

život.“ Všetko, čo sa týka tvojho života, má pôvod v tvojom duchu. Či už je to úspech alebo zlyhanie, 

bohatstvo alebo chudoba, výnimočnosť alebo priemernosť, toto všetko pochádza z ľudského ducha. 

 Tvoja myseľ je dverami do tvojho srdca – ducha. To je dôvod, prečo akékoľvek slovo alebo 

myšlienka, ktorým dovolíš, aby ti chodili v mysli bez kontroly, budú uložené v tvojom duchu. Kvôli 

tomuto musíš kontrolovať a filtrovať všetko, čo prechádza cez tvoju myseľ do tvojho ducha. 

 Denno-denne počujeme slová, vidíme veci a prijímame množstvo rozličných informácií, 

pozitívnych alebo negatívnych. Preto musíš postaviť stráž pred svoje srdce a nedovoliť, aby tvoj duch 

dostal a spracoval nesprávne informácie. Nikdy nedovoľ, aby tvoje srdce zotrvávalo na niečom, čo si 

videl, cítil alebo počul a čo nie je v súlade s Božím Slovom. Hebrejské slovo „stráž“ použité v Prísloví 4:23 

hovorí o pevnosti, ktorá je postavená na to, aby chránila niečo cenné. Takže by sa to dalo povedať aj 

takto: „Postav pevnosť a umiestni vojenský strážny oddiel nad svojím srdcom, lebo ono ovplyvňuje všetko, čo 

robíš.“ 

 Ak si napríklad počul, že s ekonomikou to ide dolu vodou, nastupuje recesia a všade je plno 

problémov, neznepokojuj sa, lebo ty nie si z tohto sveta. Odmietni spracovávať takúto negatívnu 

informáciu a „neprebývaj“ v nej. Odmietni, aby ovládala tvoj život a určovala okolnosti tvojej existencie. 

Miesto toho by si mal povedať: „Nie! Toto neplatí pre mňa. Ja pôsobím v oblasti super hojnosti, lebo som 

dedičom Božím a spoludedičom Kristovým. Nikdy nemôžem byť chudobný, nikdy nemôžem byť na dne 

alebo znevýhodnený.“  

 Ak dovolíš, aby zlé myšlienky mali prístup do tvojho srdca, tak nasejú, vložia do teba strach. 

Takže neustále vynakladaj snahu na to, aby si strážil to, čo vchádza do tvojho srdca. Prijmi a uchop len 

myšlienky o úspechu, víťazstve, zdraví, prosperite, šťastí a naplnení, ktoré prichádzajú z Božieho Slova. 

     Modlitba 

  Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje slovo, ktoré mi dáva správne informácie, o ktorých môžem premýšľať 

a meditovať; Tvoje slovo neustále nachádza domov v mojom srdci, je vo mne mocné a účinné a produkuje všetko, 

o čom hovorí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 4:8 

1-ročný plán:   Rímskym 14-15:4;   Žalmy 90-93 

2-ročný plán:   Filipským 2:1-11;   Izaiáš 63 



13           Pastor Chris 

    Nezameriavaj sa na problémy  

 „Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja 

pravica ma zachráni“ (Žalm 138:7). 

 Príliš veľa ľudí sa zameriava na životné výzvy a problémy, ktorým čelia; neprestajne premýšľajú 

nad veľkosťou problémov a nad ťažkosťami, ktoré z toho vyplývajú. Výsledkom toho je to, že ľutujú to, 

čo sa stalo včera a boja sa toho, čo príde zajtra; toto je stav, ktorý ich okráda o šťastný dnešok. Ich 

najlepším spoločníkom sú neustále ich problémy. 

 Ale Slovo nám v Jozuovi 1:8 hovorí: 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. Pán tu dáva inštrukcie Józuovi (a to isté platí dnes aj pre teba), aby meditoval nad Slovom 

Božím a nie nad svojimi problémami. Než by si mal premárniť svoj drahocenný čas bedákaním nad 

problémom, zameraj sa na Božiu moc a na účinnosť Jeho Slova, pretože ony sú schopné preniesť ťa cez 

všetky problémy a spôsobiť zmeny v situácii, v ktorej sa nachádzaš. 

  Ježiš sa v Matúšovi 6:27 spýtal: „A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len 

o jediný lakeť? Niektorí ľudia si dokonca myslia, že je moderné trápiť sa nad niečím a byť ustarostený. Ak 

sa práve teraz nad niečím netrápia, tak cítia, že niečo nie je v poriadku; potrebujú byť ustarostení, lebo 

vtedy majú pocit, že žijú. Ak by nemali nič na trápenie, tak budú pomáhať iným byť ustarostení. Aký 

biedny spôsob života! 

  Uč sa zvaľovať všetky svoje starosti na Pána a odmietni byť ustarosteným. Keď ti príde do cesty 

nejaký vážny problém, ktorý sa pokúša stiahnuť tvoju pozornosť a prinútiť ťa byť ustarosteným, konaj 

podľa Slova. Filipským 4:6-7 hovorí: „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu 

svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a 

vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ 

 Keď si ustarostený, nič to nezmení na tvojej situácii, len to skratuje Božiu moc a robí to tvoju 

vieru neefektívnou. A tak sa odmietni starostiť. Namiesto toho stráv čas v spoločenstve s Pánom; 

premýšľaj o Jeho láske, dobrote, milosrdenstve a vľúdnosti a On dokončí všetko, čo sa ťa týka. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma miluješ a láskavo sa o mňa staráš. Uvoľňujem miesto pre Tvoj pokoj, aby 

dnes strážil moje srdce a odmietam úzkosti, starosti a stres a vyhlasujem, že žijem v radosti a odpočinku, v mene 

Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:  1.Petrov 5:7;   Matúš 11:28-30 

1-ročný plán:   Rímskym 15:5-13;   Žalmy 94-98 

2-ročný plán:   Filipským 2:12-18;   Izaiáš 64 



14           Pastor Chris 

    On zdokonaľuje tvoju cestu 

 „Hospodin dokončí svoj zámer so mnou...“ (Žalm 138:8).  

 Oh, aký pokoj zaplavil moju dušu, keď som pred mnohými rokmi objavil toto miesto v Písme. 

Uvedomil som si, že nemusím byť ustarostený o nič. Nemusíš sa obávať budúcnosti, pretože Ten, ktorý 

vlastní budúcnosť, dokončuje, zdokonaľuje tvoje cestu. Boh dokončí všetko to, čo sa ťa týka. Nech je toto 

tvojím denným vyznaním a Duch Svätý dokončí všetko, čo sa týka tvojho života. 

 Pán ti dáva dažde z neba a obdobia plodnosti; nasycuje tvoje srdce stravou a šťastím (Skutky 

14:17). Aké je to úžasné! Dôveruj Bohu vo všetkom, zver do Jeho rúk svoj život a budeš plný radosti, 

pokoja a šťastia. 

 Niet divu, že Matúš 11:28 hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a ja vám dám odpočinutie.“ 

Nemôžeš žiť plodný a produktívny život, keď je tvoja myseľ naplnená len problémami a ťažkosťami, 

ktorým čelíš. Toto ťa okradne o radosť, stlačí ťa to k zemi a napokon to ochromí tvoju vieru. Slovo 

hovorí: „Na Neho uvrhnite všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará“ (1.Petrov 5:7). To znamená, že ich máš 

všetky nechať na Pánovi; je dosť mocný na to, aby ich vyriešil.  

 Boh pozná všetky tvoje záležitosti a dovedie ich do konca, preto keď Mu zveríš s dôverou do rúk 

svoj život, budeš zažívať Jeho pokoj. Pokoj je výsledkom dôvery a dôvera je produktom poznania. Preto 

je poznanie Božieho Slova veľmi dôležité. Keď študuješ Slovo a medituješ nad ním, tak si uvedomíš, že 

Boh je dostatočne veľký na to, aby sa o teba postaral. Dnes Mu dôveruj a budeš zažívať úžasný pokoj 

v svojom duchu a narastajúcu prosperitu v svojom živote.  

     Modlitba 

 Drahý Otec, môj duch je dnes preliaty Tvojou vrelou láskou, moje srdce je občerstvené Tvojou 

prítomnosťou a zaplavené Tvojím pokojom. Ďakujem Ti, že dovádzaš do konca všetko, čo sa ma týka a vedieš ma 

cestou úspechu, víťazstva a narastajúcej produktivity, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Mojžišova 17:6;   Izaiáš 5:1;   Kolosenským 1:10 

1-ročný plán:   Rímskym 15:14-33;   Žalmy 99-100 

2-ročný plán:   Filipským 2:19-30;   Izaiáš 65 



15           Pastor Anita 

     Použi to, čo máš 

 „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, 10 aby v Ježišovom mene pokľaklo 

každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“ (Filipským 2:9-10). 

 Ako veriaci v Krista sme dostali plnú moc na používanie meno Ježiš. Ak napríklad niekto príde 

k vám so žiadosťou v mene jeho šéfa, ktorého autoritu rešpektuješ, vyhovieš mu. Neurobíš to kvôli tomu, 

kto je posol, ale pretože máš rešpekt voči tomu, v mene ktorého prichádza. Dokonca aj keby sa ti nepáčila 

poslova tvár alebo jeho prístup, tvoj rešpekt k jeho šéfovi ťa donúti vyhovieť jeho žiadosti. 

  Je to ako prijať dokument s originálnou pečaťou alebo podpisom od niekoho s vysokou 

autoritou. Keď dostaneš tento dokument, budeš naň okamžite reagovať priaznivo, pretože si uvedomuješ 

moc a autoritu toho, ktorého pečať a podpis je na ňom. Táto pečať je nástroj. Meno Ježiš pracuje 

rovnakým spôsobom v duchovnej oblasti. 

 Peter tomu porozumel, keď stretol chromého muža v chrámovej bráne nazývanej Krásna. Preto 

mu povedal: „...čo mám, to ti dám: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď“ (Skutky 3:6). Potom chytil 

nemohúceho muža za pravú ruku a do jeho členkov vošla moc (Skutky 3:7-8). Toto nebola modlitba; 

Peter neprosil Boha. Použil meno Ježiš ako nástroj. 

 Keď Boh poslal Mojžiša do Egypta, aby vyviedol Izraelitov von z otroctva, nadprirodzene 

premenil jeho pastiersku palicu na nástroj moci (Exodus 4:2-6,20). Ty máš niečo lepšie ako palicu a to je 

vzácne meno Ježiš. Keď o niečo žiadaš a tvoja žiadosť je založená na použití mena Ježíš, tak Pán 

dohliadne na to, aby sa to uskutočnilo (Ján 14:14). Nikdy nehovor, že nič nemáš; máš meno Ježiš; mocný 

a zázračný nástroj – používaj ho! 

     Vyznanie 

 Ďakujem ti Otče za úžasné meno Ježiš, ktoré je lepšie ako všetky veci, sladšie ako med a predovšetkým 

spoľahlivé. Používam ho vždy  vo všetkých situáciách  a vo všetkých veciach si vychutnávam jeho nekonečné 

výhody. Amen. 

Rozšírené  štúdium:   Lukáš 10:17;   Ján 1:12 

1-ročný plán:   Rímskym 16;   Žalmy 102-103 

2-ročný plán:   Filipským 3:1-12;   Izaiáš 66 



16           Pastor Chris 

     Ježiš: Vtelené Slovo Božie 

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

povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, (a my sme 

hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca), (bolo) plné milosti a pravdy. (Ján 1:1-3, 14) 

 Tak ako nám žiadny iný apoštol nedal také zjavenie o cirkvi ako Pavol, tak nikto nedal cirkvi také 

zjavenie o osobe Ježiša ako Ján. On mal najbližšie k Majstrovi a ak budeš študovať jeho spisy, budeš 

objavovať Ježiša taký spôsobom, akým Ho neopísal žiadny iný učeník. 

 Zatiaľ čo Matúš a Lukáš začali svoje evanjelia zachytením Ježišovho pozemského rodokmeňa, 

Jánove evanjelium prehlasuje Jeho Božstvo. On bol prvý apoštol, ktorý nám dal nahliadnuť na Ježiša ako 

na večnú osobnosť. Keď jednoznačne vyhlásil, že Ježiš je Slovom, ktoré existovalo pred počiatkom 

stvorenia a ktorým boli stvorené všetky veci (Ján 1:1-3). V Starom Zákone Ho poznali ako Slovo, 

Múdrosť, alebo Hlas Pánov. 

 V priebehu generácii nikto, dokonca ani anjeli, nevidel Toho, ktorý sa volá „Ježiš“, až kým sa 

nenarodil v jasliach. Takže kde bol celú dobu? Bol v lone Otcovom: „Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený 

[Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil“ (Ján 1:18). Rovnako ako je slovo v mužovi, až 

kým neprehovorí, tak nikto nikdy nevidel Slovo, pretože On bol v Bohu. 

 Boh zjavuje samého Seba cez svoje Slovo (Židom 1:3) a Ježiš je presným zobrazením (vyjadrením) 

Jeho osobnosti. On je „Hlasom Pána Boha prechádzajúcim sa v záhrade“, ktorý počuli Adam a Eva 

(1.Mojžišova 3:8). On je Múdrosťou, o ktorej tak vášnivo písali Dávid a Šalamún. Preto Jeho narodenie 

bolo takým divom pre obyvateľov neba. Bol to zázrak nad rámec všetkého, čo dovtedy videli. Zrazu sa 

pozerali na Stvoriteľa vesmíru; Toho, ktorý bol od počiatku ....zabaleného do perinky; Slovo v nebi 

navštívilo človeka v tele! Každý Ježišov krok bolo odhalením, zjavením Slova Božieho, On bol 

zosobnením Slova.  

     Vyznanie 

 Pane Ježišu, Ty si žijúce Božie Slovo, plné milosti a pravdy! Klaniam sa Ti a  uctievam Ťa  za to, kým si. 

Ty si Slovo života, živý chlieb z neba, ktorý dáva život každému človekovi na zemi. Haleluja! 

Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:1-2 

1-ročný plán:   1.Korintským 1;   Žalmy 104-106 

2-ročný plán:   Filipským 3:12-21;   Jeremiáš 1 



17           Pastor Chris 

     Oceň poklad, ktorý je v tebe 

 „Aby sa tvoja účasť na viere stala účinnou rozpoznávaním každého dobra, ktoré je v tebe v Kristovi 

Ježišovi“ (Filemonovi 1:6 angl. preklad). 

 Aká požehnaná pravda je tu odkrytá pre nás v tomto verši Písma! Hore uvedený anglický 

preklad King James Version to prekladá najpresnejšie. Chcem dať dôraz na tri kľúčové slová v tomto 

verši. 

 Prvé slovo je „účasť“, ktoré bolo preložené z gréckeho slova „koinonia“; čo znamená spoločenstvo 

alebo spoluúčasť. Druhé slovo je „účinný“, čo znamená stať sa aktívnym alebo efektívnym. Je to 

odvodené z gréckeho slova „energes“. Pán chce tvoju spoluúčasť alebo spoločenstvo vo viere, aby si sa 

stal aktívnym, efektívnym; chce, aby tvoj život prevyšoval limity prirodzených zákonov tým, že 

rozpoznáš každú  dobrú vec, ktorá je v tebe v Kristovi Ježišovi. 

Tretím slovom, ktoré chcem zdôrazniť, je „rozpoznanie, uznať“; a toto slovo pochádza 

z gréckeho slova „epignosis“. „Epignosis“ je plné rozoznanie a uznanie duchovných skutočností. Preto vo 

Filemonovi 1:6 Pán hovorí, že tvoja účasť alebo spoločenstvo na evanjeliu Ježiša Krista budú efektívne 

(aktívne a účinné) cez tvoje rozpoznanie (úplné a absolútne poznanie) každej dobrej veci, ktorú máš vo 

svojom duchu cez moc tvojej  viery v Ježiša Krista. 

 Pán tu hovorí, že do  tvojho ducha uložil svoje poklady. Vložil do teba úžasnú moc a schopnosti, 

ktoré ak sú aktivované alebo vykonávané, spôsobia to, že budeš žiť nadprirodzený život v tomto svete. 

Niektorí kresťania nie sú efektívni v ich chodení vierou, pretože nerozpoznávajú dobré poklady Ducha, 

ktoré sú v nich uložené na základe ich spojenia s Kristom. V tebe sa nachádzajú dobré veci; poklady 

nevýslovnej a nevyčísliteľnej hodnoty. 2.Korintským 4:7 hovorí: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených 

nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ Zoznám sa s dobrými vecami v sebe 

študovaním Božieho Slova a budeš efektívny v svojom živote viery. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za úžasné požehnania a za slávne veci, ktoré si uložil do mňa v Kristovi Ježišovi. 

Rozpoznávam a uznávam Tvoj život vo mne a dar spravodlivosti, pokoj a radosť, ktoré si mi udelil. Som nadmieru 

požehnaný a moja účasť na živote viery bude neustále účinná v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 1:3;   Žalm 87:3;   1.Korintským 2:12 

1-ročný plán:   1.Korintským 2;   Žalmy 107-108 

2-ročný plán:   Filipským 4:1-7;   Jeremiáš 2 



18           Pastor Chris 

     Neignoruj múdrosť 

 „Múdrosť je základná vec; preto získavaj múdrosť...“ (Príslovie 4:7 angl. preklad). 

 Možno sa chceš spýtať: „Prečo je svet tak plný zlyhaní? Prečo sa tak mnohí ťažko predierajú 

životom? Prečo sa niekto stane bohatým len preto, aby nakoniec skončil v chudobe? Prečo existujú toľkí, 

ktorých  fantastické sny sa nikdy nesplnia?“ Odpoveď je jednoduchá: je to preto, lebo ignorovali Božie 

Slovo a Slovo Božie je múdrosť Božia. 

 Na celom svete sú ľudia, ktorí sú závislí jedine od vlády, pretože si myslia, že ich prosperita 

závisí od ekonomiky krajiny, kde žijú. Avšak v živote to takto nefunguje. Tvoj úspech nezávisí od vlády, 

od krajiny, kde žiješ, alebo od tvojho zamestnania. Úspech v živote závisí od jedinej veci: múdrosti Božej. 

Múdrosť je základná vec (Príslovie 4:7); je to kapitál, ktorý je nutný pre akýkoľvek smelý skutok v tvojom 

živote. 

 Múdrosť Božia je výnimočná múdrosť, výhodne ťa riadi vo všetkom. Spôsobuje, že prenikneš do 

skutočnej podstaty záležitostí. Dáva ti predvídavosť do všetkého, čo sa učíš a schopnosť rozuzliť záhady 

a ťažkosti. Bola to múdrosť Božia ktorá spôsobila, že na Daniela bola upriamená v Babylone všetka 

pozornosť (Daniel 5:12). Tá istá múdrosť dávala Šalamúnovi schopnosť rozsudzovania, čím z neho 

urobila najmúdrejšieho muža, aký kedy žil na zemi až kým neprišiel  Ježiš. 

 Ako mladého muža, ktorý práve nastúpil na trón, sa ho Boh spýtal, čo si od Neho žiada a on si 

vybral múdrosť namiesto všetkých ostatných vecí. Dávid, jeho otec, ho naučil, že múdrosť Božiu nemá 

nikdy ignorovať. Je kľúčom k trvalej prosperite a úspechu ( Príslovie 4:3-5). 

 Biblia hovorí, že všetky poklady múdrosti a poznania sú ukryté v Kristovi (Kolosenským 2:3). 

Ako kresťan máš prístup k nadprirodzenej Božej múdrosti, lebo si spoludedič s Kristom (Rímskym 8:17). 

Dnes múdrosť stále volá a  chcem ťa upozorniť, aby si neignoroval Jej hlas. Počuješ Ju vždy, keď študuješ 

Písmo, čítaš toto denné čítanie alebo nejaký iný Duchom inšpirovaný materiál. Venuj maximálnu 

pozornosť  a daj vo svojom živote Božiemu Slovu najvyššiu prioritu. 

      Vyznanie 

 Dnes konám s nadprirodzeným rozsahom porozumenia a chápania; jednám obozretne vo všetkých veciach 

v živote, pretože múdrosť Božia je mojom srdci aj v mojich ústach! Nech je požehnaný Boh!  

Rozšírené štúdium:   2.Mojžišova 35:35 

1-ročný plán:   1.Korintským 3;   Žalmy 109-112 

2-ročný plán:   Filipským 8:13;   Jeremiáš 3 



19           Pastor Chris 

     Pomoc Slova 

 „A ja ti hovorím:... Ja vybudujem svoju cirkev  a pekelné brány ju nepremôžu“ (Matúš 16:18). 

 Zakaždým som tak inšpirovaný, keď čítam toto Slovo. Toto boli slová samotného Majstra 

a kategoricky tu vyhlásil, že On je  osobne zodpovedný za vybudovanie  svojej cirkvi; aké potešujúce!  

My vieme, že Pán Ježiš odišiel do neba, ale Duch Svätý je s nami a pokračuje v Jeho službe tu na zemi. 

Tak ako Pán buduje svoju cirkev? Buduje ju prostredníctvom Božieho Slova. 

 Evanjelium Ježiša Krista k nám bolo prinesené prostredníctvom Slova. Písmo obsahuje Boží plán 

a cieľ pre ľudstvo. V tvojom vzťahu s Ježišom ako Pánom tvojho života je  prvou vecou, ktorú sa musíš 

naučiť, podrobenie sa Panstvu Jeho Slova. Slovo je jediná zložka, ktorá môže premeniť tvoj osobný život 

na všetkých  troch úrovniach: duch, duša a telo (Židom 4:12). 

 Keď sa Slovo Božie dostane do tvojho ducha, spôsobí v tebe to, o čom hovorí. Napríklad Slovo je 

nástrojom spasenia, čo je úplne prvý krok. Rímskym 1:16 hovorí: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium 

(Kristovo): lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu...“ To znamená, že Božia moc spasiť 

kohokoľvek je v Kristovom evanjeliu: Jeho Slove spasenia. 

 Božie Slovo tiež môže  zmeniť tvoj spôsob myslenia, ako hovorí Biblia (Rímskym 12:2). Potom 

samozrejme Slovo môže premeniť aj tvoje fyzické telo (Príslovie 4:18-20), to ti zaručí nadprirodzenú 

imunitu proti chorobe  a každému druhu slabosti. Navyše, Slovo Božie má moc naštartovať v tvojom 

živote prosperitu (Príslovie 8.10-11; 2.Korintským 8:9). 

 Urob osobné rozhodnutie, že zlepšíš svoj život zo Slovom Božím. Vybuduj pre seba 

prostredníctvom Slova život v úspechu, pokroku a trvalom víťazstve. 

Modlitba 

 Drahý Otec, moje srdce je navždy otvorené  prijať s pokorou, vierou a radosťou Tvoje vštepované Slovo. 

Podriaďujem sa službe Tvojho Slova vediac, že je schopné vybudovať ma a priviesť ma do môjho dedičstva 

v Kristovi. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 19:7;   Jozua 1:8 

1-ročný plán:   1.Korintským 4;   Žalmy 113-116 

2-ročný plán:   Filipským 4:14-23;   Jeremiáš 4 



20           Pastor Chris 

   Venuj maximálnu pozornosť nadprirodzeným inštrukciám 

 „Prijmite moje napomenutie, nie striebro; poznanie radšej ako rýdze zlato“( Príslovie 8:10). 

 V snahe o úspech v živote by sa niektorí ľudia vzdali hocičoho kvôli podružným prvkom, ako sú 

peniaze, vplyvné známosti a pochybné filozofie. Avšak jeden z najistejších opatrení pre zaručený  progres 

v živote je  zamerať sa na duchovné inštrukcie. Takéto inštrukcie prinášajú Božiu múdrosť, ktorá, ak je 

vytrvale nasledovaná, by mala produkovať dokonalosť v tvojom živote a odhaliť silu a veľkosť, ktorá je  

uzatvorená v tvojom duchu. 

 Napríklad  keď prišiel čas dobyť Jericho, Jozue vedel, že si nemal sadnúť so staršími 

a bojovníkmi Izraela, aby plánovali víťazstvo. Bol presvedčený, že ich víťazstvo  bolo úplne závislé na 

nadprirodzenej stratégii. Tak odišiel od akéhokoľvek rozptýlenia, aby mohol premýšľať a čakať na Pána. 

A onedlho po tom sa objavil Pán a dal mu nadprirodzené inštrukcie, ktoré skončili  dobytím Jericha 

a pádom jeho obrovských múrov (Jozue 5:13-15;  6:1-20). Táto nadprirodzená taktika pre Izraelcov 

spočívala v tom, že zložili meče, štíty a kopije a raz denne potichu pochodovali okolo múrov mesta počas 

siedmych dní. Ďalej  boli vedení, aby obišli mesto sedemkrát; s víťazným pokrikom posledný raz 

siedmeho dňa. 

 Akokoľvek čudné boli tieto inštrukcie, tak Jozue  a zhromaždenie  Izraelitov ich počúvli a až 

dovtedy neprekonateľné múry Jericha sa kompletne zrútili. Nad Božími inštrukciami sa nemudruje. 

Každá inštrukcia Ducha je založená na neomylných princípoch Božieho Slova. Dokonca aj keď sa to zdá 

byť ťažké, absurdné alebo naivné, tak vždy pamätaj , že je to určené pre tvoj pokrok a povýšenie. Preto 

buď motivovaný konať v nadprirodzenej múdrosti podľa inštrukcií Ducha. 

 Žalm 19:7 hovorí : „Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je 

hodnoverné, múdrym robí prostého“. A to spôsobí, že nezáleží, pred akými múrmi dnes v svojom živote 

stojíš; môžu to byť múry choroby, finančných ťažkostí...atď. Keď budeš venovať maximálnu pozornosť 

Božím inštrukciám, všetky tieto múry sa pred tebou rozpadnú. 

Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem, že ma učíš, ako nadprirodzene rásť tým, že venujem pozornosť Tvojmu Slovu. Môj 

duch je neustále otvorený na prijatie tvojich inštrukcií, ktoré sú mojím životom;  a s Tvojou radou vediem   dobrý 

boj, víťazím každý deň na slávu Tvojho mocného mena. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 13:182;    2.Timoteovi 3:16 

1-ročný plán:   1.Korintským 5;   Žalmy 117-118 

2-ročný plán:   Kolosenským 1:1-8;   Jeremiáš 5 



21           Pastor Anita 

Naplňuj Jeho dokonalú vôľu, nie svoje vlastné plány  

 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa 

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom 12:2).  

 Boh neočakáva, že budeš žiť alebo konať bez poznania a vedomosti Jeho Slova. Mnohí ľudia, keď 

niečo robia, sú vedení svojimi zmyslami a nerobia to, čo od nich chce, alebo očakáva Boh. Aby si žil 

dokonalý a vyvážený život, musíš  konať na základe poznania Božieho Slova. To je jediný spôsob, ako 

byť v súlade s dokonalou Božou vôľou pre teba a ako naplniť Boží sen namiesto uskutočňovania 

vlastných plánov.  

 Žiť alebo robiť veci podľa vlastných plánov alebo túžob znamená duchovnú nezrelosť. Keď 

rastieš v Kristovi, postupne prestaneš s uskutočňovaním vecí vlastným spôsobom. Namiesto toho radšej 

plánuješ veci podľa inštrukcií a vedenia, aké ti dá Boh. Tvojím cieľom by malo byť napĺňať Jeho plán 

a kráčať v Jeho dokonalej vôli pre tvoj život.  

 Keď pôsobíš v samotnom centre Božej vôle, tak všetko, čo je s tebou spojené (v rámci  plánov, 

ktoré má Boh pre tvoj život) bude na svojom mieste.   

 Slúž Bohu celým svojím životom; ži podľa Jeho Slova a ocitneš sa v centre Božej vôle pre tvoj 

život.  

Modlitba 

 Požehnaný nebeský Otče, ďakujem Ti, že usmerňuješ moje srdce a vedieš  ma na ceste Tvojej dokonalej vôle 

pre môj život. Dnes sa úplne oddávam panstvu a poručníctvu Tvojho Slova a Ducha, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:17;   Kolosenským 4:12 

1 – ročný plán:   1.Korintským 6;   Žalmy 119:1 – 112 

2 – ročný plán:   Kolosenským 1:9 – 18;   Jeremiáš 6 



22           Pastor Chris 

Modliť sa v Duchu 

 „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” (Rimanom 8:26).  

 Sú chvíle, pri ktorých aj napriek tomu, že cítiš vo svojom duchu nutkanie a naliehanie k modlitbe, 

tak nie si si celkom istý, za čo konkrétne je potrebné sa modliť, alebo akými slovami presvedčivo 

prednesieš Bohu to, čo by, si Mu chcel povedať. Rovnako existujú aj veci, o ktorých nevieme a pritom sa 

nás týkajú, ale Boh o nich vie. Preto v takých chvíľach nás Duch Svätý inšpiruje k modlitbe; On sa toho 

ujme  za nás. Slúži a prihovára sa za teba, alebo cez teba podľa Božej vôle. Ako sa Duch Svätý v takýchto 

situáciách cez teba modlí?  

 O tom sa presne zmieňuje úvodný verš; s hlbokým vzdychaním alebo stonaním, ktoré nemôžu 

byť vyjadrené v artikulovanej reči. Keď sa modlíš v jazykoch, otváraš ventil pre Ducha, aby sa On sám 

mohol vyjadriť; pri modlitbe v jazykoch sa aktivuje tvoj duch.  

 Kto ti vlastne dáva slová pre hovorenie v jazykoch? Je to Duch Svätý. Biblia sa zmieňuje o tom, že 

hovoríme v jazykoch tak, ako nám dáva Duch Svätý hovoriť (Skutky 2:4). Duch Svätý vloží slová do 

tvojho ducha; takže keď hovoríš v jazykoch, sú to slová Ducha! Vyslovuješ slová, ktoré vyformoval Duch 

Svätý v tvojom duchu; aký je to len úžasný spôsob modliť sa bez obmedzení! 

 Tvoja myseľ si nemusí pamätať všetky veci, za ktoré je potrebné sa modliť; možno ani nevieš, čo 

o nich povedať; ale Duch Svätý to vie a preto dáva výrečnosť do tvojho ducha. Modliť sa takýmto 

spôsobom je ten najúčinnejší spôsob k vykonaniu zmeny a prevzatiu kontroly nad rôznymi situáciami. 

Modlitba v Duchu ti pomáha vysporiadať sa s okolnosťami a napraviť veci v svojom živote tak, aby boli 

v súlade s dokonalou Božou vôľou! 

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma miluješ a s láskou sa o mňa staráš. Ďakujem Ti za Ducha Svätého, ktorý mi 

pomáha modliť sa bez obmedzení. Keď sa dnes modlím v jazykoch, robím smelé prehlásenia vo svojom duchu 

a všetko, čo sa ma týka, je napravené a zdokonalené, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 14:2;   Filipským 4:6-7 

1 – ročný plán:   1.Korintským 7;   Žalmy 119:113 - 176 

2 – ročný plán:   Kolosenským 1:19 – 29;   Jeremiáš 7 



23           Pastor Chris 

Ver Slovu pre svoje uzdravenie a zdravie! 

 Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy; ich lístie nezvädne, … Ovocie stromov bude slúžiť 

za pokrm a ich lístie na lieky (Ezechiel 47:12).  

 Existujú veriaci, ktorí nesprávne usudzujú, že ak kresťan použije nejaký druh lieku, tak je to 

prejav jeho nedostatočnej viery. Ale Boh nie je proti použitiu lieku. Keď kresťan používa lieky, 

neznamená to, že  urobil  niečo nesprávne. V Starej Zmluve vydal Boh kňazom medicínske inštrukcie 

určené pre ľudí, tak ako sme si prečítali v úvodnom verši.  

 S tou istou situáciou  sa stretávame aj v Zjavení 22:2: „Uprostred námestia a na oboch stranách rieky 

strom života, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, každý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie 

národov.” Všimni si dobre, ako sa tam hovorí o listoch stromu na uzdravenie národov. Inými slovami, 

uzdravenie prišlo z použitia tých listov. Toto nám pomáha pochopiť, ako Boh rozmýšľa o liekoch a tiež 

to, ako túži, aby ľudia boli zdraví.  

 Avšak Božie Slovo je ten najlepší liek; ďaleko účinnejší, ako ktorékoľvek rastliny alebo liečivá: 

„Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú 

životom pre tých, čo ich nachádzajú, a zdravím pre celé ich telo”(Príslovia 4:20-22). Tu objavujeme liečivú 

a terapeutickú silu Slova; je zdravím, to znamená liekom tvojmu telu! 

 Slovo „zdravie“ pochádza z hebrejského slova „marpe“, čo znamená medicína, uzdravenie alebo 

liek. To znamená, že má liečebnú schopnosť. Mal by si radšej použiť svoju vieru k prijatiu uzdravenia cez 

Slovo. Ešte aj dnes stále existujú choroby, ktoré lekárska veda nedokáže diagnostikovať a vzdorujú 

akejkoľvek známej liečbe, avšak Božie Slovo je neomylný liek. Preto ver Slovu pre svoje uzdravenie 

a zdravie.  

Modlitba 

 Drahý Otče, Tvoje Slovo je mojím životom; ďakujem za premenu, svetlo a vedenie, ktoré dnes cez Tvoje 

Slovo prijímam. Ono nie je len pokrmom pre môjho ducha, ale taktiež produkuje vo mne zdravie a robí ma 

energickým a produktívnym, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 107:17-20 

1 – ročný plán:   1.Korintský 8;   Žalmy 120 - 127 

2 – ročný plán:   Kolosenským 2:1 – 7;   Jeremiáš 8  



24           Pastor Anita 

Nie sme povolaní poslúchať 

 „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten 

istý obraz zo slávy do slávy” (2.Korintským 3:18).  

 Existujú ľudia ktorí hovoria: „Ak neposlúchaš Božie prikázania, On ťa nepožehná.“ Takýto názor 

je v protiklade k Božej osobnosti a Jeho prirodzenosti lásky a dobroty, ako je to zjavené v Novom Zákone. 

V Starom Zákone sa ľudia pokúšali poslúchať Boha a zlyhali; avšak teraz v Novom Zákone nám nie je 

povedané poslúchať, ale sme nazvaní poslušnými deťmi (1.Peter 1:14), lebo sme už zo srdca poslúchli 

učenie, ktorému sme boli odovzdaní (Rimanom 6:17).  

 Problémom Starého zákona nebol zákon, ale nedokonalosť telesného človeka (Rimanom 7:7-25). 

Ľudia museli poslúchať prikázania predtým, ako sa mohli stať vzácnym pokladom a kráľovstvom 

kňazov (Exodus 19:5-6). Avšak v Novom Zákone sme sa takými už narodili: „Ale vy ste vyvoleným rodom, 

kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás 

povolal z tmy do svojho predivného svetla”(1.Peter 2:9). Narodil si sa ako vyvolená generácia, kráľ 

a kráľovské kňazstvo. 

 Poslušnosť, ku ktorej Boh vyzýva, je podriadenosť evanjeliu; posolstvu spásy (Rimanom 10:9-10); 

a túto poslušnosť si naplnil vtedy, keď si uznal Ježiša ako Pána svojho života. Dnes sa už nepokúšame 

poslúchať Božie Slovo; my žijeme a plníme Slovo. Keď sa pozrieme na Slovo, vidíme samých seba. Božie 

Slovo je zrkadlom nového stvorenia; je to album, ktorý odráža tvoj skutočný obraz a identitu.  

 Tvoj obraz, tak ako ho zjavuje Slovo, sa môže zdať neuveriteľný, avšak ako sa neprestajne uprene 

pozeráš do Slova, dokonalého zákona slobody, sám sa premieňaš na rovnakú slávu, akú vidíš v Slove. 

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za Tvoje Slovo, lebo ono je mojím životom. Preto je pre mňa  úplne prirodzené žiť v 

ňom a žiť ním, lebo vo mne mocne pôsobí, prináša výsledky a robí ma tým, o čom hovorí, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   Žalm 119:30 

1 – ročný plán:   1.Korintským 9;   Žalmy 128 – 134 

2 – ročný plán:   Kolosenským 2:8 – 15;   Jeremiáš 9  



25           Pastor Chris 

Všetko je tvoje práve teraz  

  „Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú „áno“ a „amen“  Bohu na slávu skrze nás 

(2.Korintským 1:20 angl. preklad).   

 Ak si znovuzrodený, tak každé zasľúbenie z Božieho Slova sa už v tebe naplnilo! Presne o tom 

učí Slovo. Pamätám si, ako som práve toto hovoril skupine služobníkov a jeden z nich sa ma opýtal: „A 

čo nebo? Nie je nám sľúbené?“ 

 Nebo nie je sľub, pretože tam sme sa narodili: „Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, 

nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú 

zapísaní v nebesiach, …” (Židom 12:22-24). Takže sám vidíš, že si skutočný obyvateľ neba: „Ale naša otčina 

je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:“ (Filipským 3:20).  

 Fakt, že si stále na zemi, ťa nevylučuje z toho, aby si sa tešil zo všetkých právnych nárokov 

a privilégií vyplývajúcich z nebeského občianstva. Dovoľte mi to ilustrovať nasledovne: predpokladajme, 

že ako občan Spojených Štátov žiješ v Juhoafrickej Republike. Otázka znie: Fakt, že nežiješ v Spojených 

Štátoch, anuluje tvoje americké občianstvo? Alebo je tvoje občianstvo zasľúbením? Určite nie! 

 Tak isto je to aj duchovne. Biblia hovorí o nebi ako o našom domove; patrí nám teraz. Preto sa 

nejedná o žiaden sľub. Keď študuješ verše z Biblie, uvedomíš si, že kresťan je držiteľ (vlastník). 

1.Korintským 3:21-23 hovorí: „... či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, 

všetko je vaše.” Jednoducho svet ti patrí. Takže vypátraj v Božom Slove svoje súčasné dedičstvo! Zisti si, 

kým ťa Boh urobil a čo ti dal pre radosť. Rozhodni sa ešte dnes radovať sa z toho najlepšieho v živote, 

pretože tvoj najlepší život je TERAZ. Aleluja!  

Vyznanie 

 Som potomok Abraháma a spoludedič s Kristom; preto vlastním všetko; svet mi patrí! Nech je požehnaný 

Boh, ktorý mi zdarma dal všetky veci pre radosť a požehnal ma všetkým duchovným požehnaním v nebeských 

oblastiach v Kristovi Ježišovi.  

Rozšírené štúdium:   Genezis 9:1-3;   Rímskym 8:32 

1 – ročný plán:   1.Korintským 10:1 – 13;   Žalmy 135 - 138 

2 – ročný plán:   Kolosenským 2:16 – 23;   Jeremiáš 10 - 11 



26           Pastor Chris 

Zostaň stáť na Slove  

 Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť 

(Efezským 6:13).  

 Niektorí ľudia nesprávne obviňujú Boha z mnohých vecí. Napríklad niekoho príjmu do školy 

a po čase sa stretne s určitými ťažkosťami, ktoré následne vedú k jeho vylúčeniu zo školy. Ten istý človek 

potom začne hundrať a obviňovať Boha pýtajúc sa: „Ó Bože, prečo si to len dopustil, aby sa mi to stalo?“ 

V prvom rade, povedal mu Boh, aby do tej školy nastúpil? To je otázka, ktorú by si mal zodpovedať.  

 Keď ti Boh povie, aby si niečo urobil a potom sa dostavia ťažkosti týkajúce sa toho, čo ti povedal, 

aby si urobil, neutiahni sa zbabelo; namiesto toho zostaň pevne stáť na Slove, pretože vieš, že On ťa 

poslal. Fakt, že ťa Boh poslal ešte neznamená, že všetko bude hladké a problémy sa nedostavia. 

V 2.Mojžišovej 14, Boh povedal Mojžišovi, aby vyviedol Izraelský národ z Egypta. Nepovedal mu však, 

že budú zovretí medzi vojskami faraóna a Červeným morom. Avšak hneď tam mu Boh povedal: „Mojžiš, 

vystri svoju ruku nad more a rozdeľ ho!“ Mojžiš tak urobil a zázrak zázrakov nastal; Červené more sa 

rozdelilo priamo pred nimi a Izraelský národ kráčal po suchej zemi.  

 Len preto, že si dorazil na miesto, kde sa pred tebou rozprestiera Červené more a nepriateľ stojí 

za tebou, ešte neznamená, že ťa tam Boh neposlal, ani to, že nie je s tebou. Ak ťa On poslal, určite je 

s tebou priamo v centre konkrétnej nepriaznivej okolnosti a chce, aby si zostal pevne stáť na Jeho Slove! 

Hovorí nám v 1.Korintským 15:58: „A preto moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutí a vždy hojní v diele 

Pánovom ...“  

 Zameraj svoj život na to, do čoho ťa Boh povolal a nedaj sa vyrušiť problémami, ktoré sa môžu 

objaviť na tvojej ceste. Keď si takto sústredený a pevne stojíš na Slove, zistíš, že bez ohľadu na opozíciu 

alebo ťažké situácie vždy  na teba čaká zázrak. 

Modlitba 

 Drahý Otče, dnes som oddaný službe Tvojho Slova a vedeniu Tvojho Ducha! Preto odmietam byť 

ovládnutý opozíciou pretože som sústredený na Tvoje Slovo, ktoré nemôže zlyhať. Mám víťazstvo nad všetkými 

okolnosťami, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 9:2-3 

1 – ročný plán:   1.Korintským 10:14 – 11:1;   Žalmy 139 - 141 

2 – ročný plán:   Kolosenským 3:1 – 11;   Jeremiáš 12 



27           Pastor Anita 

Vo všetkom požehnaný 

 Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával (Genezis 24:1).  

 Všimni si, že náš úvodný verš nehovorí: „Hospodin požehná Abraháma vo všetkom”; ale namiesto 

toho hovorí „Hospodin ho vo VŠETKOM požehnával.” Pripomína to verš z Biblie v Efezským 1:3: 

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

všetkým duchovným požehnaním.” Podobne ako Abrahám aj my sme požehnaní vo všetkých veciach: „Tým, 

ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom” (Galatským 3:9).  

 V momente, keď si sa znovuzrodil, už bolo príliš neskoro na to, aby si bol chudobný, pretože si 

Boží dedič a spoludedič s Kristom: „Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi,” 

(Rímskym 8:17). Prosperita je tvojím právom prvorodeného. 2.Korintským 8:9 hovorí: „Veď poznáte milosť 

nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.” Božia vôľa 

týkajúca sa teba je to, aby si si užíval prosperitu, ktorá prichádza s bohatstvom, radosťou, zdravím, 

pokojom a naplnením - toto znamená, byť vo všetkom požehnaný. 

 Pekné na celej veci je to, že už sa nemusíš modliť k Bohu, aby ťa požehnal, alebo ťa urobil 

prosperujúcim; On to už vykonal. To, čo potrebuješ, je prebudiť sa k uvedomeniu si skutočnosti, že si vo 

všetkom požehnaný. Ty si: „... ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; 

a všetko, čo robíš, sa vydarí [budeš v tom prosperovať] (Žalm 1:3). Začni pôsobiť v tejto pravde. 

Odmietni chudobu a mentalitu nedostatku. Spoznaj svoje neobmedzené a nevyčerpateľné dedičstvo v 

Kristovi; vykroč napred a prosperuj vo všetkých smeroch! 

Modlitba 

 Drahý Otče, vzdávam Ti úctu za Tvoje úžasné požehnania v mojom živote, ktoré vytekajú zo mňa  a 

dotýkajú sa ostatných okolo mňa. Ďakujem Ti za to, že si ma preniesol do života hojnosti, pokoja, radosti, naplnenia, 

úplného zdravia a ochrany! Ďakujem Ti, že ma požehnávaš vo všetkom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   3.Ján 1:2;   1.Mojžišova 12:2-3 

1 – ročný plán:   1.Korintským 11:2 – 34;   Žalmy 142 - 145 

2 – ročný plán:   Kolosenským 3:12 – 25;   Jeremiáš 13 



28           Pastor Chris 

Duchovný obor prostredníctvom Slova 

 “Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera” 

(1.Ján 5:4).  

 Pre dieťa Božie neexistuje slabosť, prekážka alebo znevýhodnenie, keďže v sebe nosí všetku moc 

k dobývaniu a božské uschopnenie. Iný preklad úvodného verša to vykresľuje nasledovne: „Každá Bohom 

stvorená osoba dobýva ( zdoláva) svetské cesty. Tá moc k podrobeniu si a premáhaniu, čo privádza svet na kolená, je 

naša viera“ (1.Ján 5:4). Ak si znovuzrodený, máš v sebe moc spôsobiť zmenu konaním podľa Slova; to 

platí bez ohľadu na to,  aká situácia je v tvojej krajine, firme, financiách, rodine alebo fyzickom tele.  

 Ako kresťan musíš dať maximálnu prioritu a pozornosť štúdiu Božieho Slova. Boh ťa urobil 

duchovným obrom, avšak pokiaľ sa neoddáš celý štúdiu a meditácii nad Slovom (1.Timoteovi 4:15), 

budeš žiť ďaleko pod svoj potenciál. Ľudstvo má vo svojom živote tri fázy: fyzický, mentálny a duchovný 

život. Človek prežil svoj fyzický život a uvedomil si, že víťazstvo nezávisí od samotnej fyzickej sily. Žil 

mentálny život a videl obmedzenia svojho intelektu. Avšak existuje jedna ostávajúca fáza, ktorá nie je 

ešte kompletne preskúmaná, a tou je duchovný život.  

 Pred rokmi boli vojny vedené a vyhrávané na základe fyzického vzrastu; takže na zemi 

dominovali fyzickí obri. Muži ako Goliáš z Gatu dominovali a terorizovali ostatné národy. Čoskoro sa 

ostatní ľudia stali inteligentnejšími a našli spôsoby, ako poraziť takýchto obrov. Postupne sa začali 

objavovať na scéne mentálni obri. Preto dnes máme veľa mentálnych obrov, ktorí dominujú nášmu svetu 

v rôznych oblastiach. Avšak začíname pozorovať ich zlyhávanie; ekonomicky, politicky, medicínsky 

a podobne.  

 Teraz kvôli zlyhaniam fyzických a mentálnych obrov svet volá po niečom, čo je viac. Ľudstvo je 

vo svojej poslednej fáze života; duchovného života. Toto je dôvod,  kvôli ktorému Boh prebúdza k životu 

duchovných obrov dneška; ľudí, ktorí poznajú moc Ducha a chápu skutočnosti duchovnej sféry. Povstaň 

k výzvam dnešného sveta a buď tou výnimočnou osobnosťou, ktorou ťa Boh stvoril, a to 

prostredníctvom Slova. 

Vyznanie 

 Som úplne poddaný službe Božieho Slova v mojom živote. Slovo sa dostáva na prvé miesto a stalo sa 

stredom záujmu mojej existencie. Aleluja! 

Rozšírené štúdium:   1.Kronická 20:6-8;   1.Timoteovi 4:15-16;   2.Timoteovi 

1 – ročný plán:   1.Korintským 12;   Žalmy 146 - 150 

2 – ročný plán:   Kolosenským 4:1 – 9;   Jeremiáš 14 



29           Pastor Chris 

Ži pomazaním! 

 Ale prijmite moc, potom ako Duch Svätý na vás zostúpi ...“ (Skutky 1:8).  

 Neexistuje  niečo také, ako kresťanstvo bez pomazania Ducha Svätého. Bez pomazania to, čo máš, 

bude iba púhe náboženstvo; a náboženstvo ti nedá nič. Vždy musíme pôsobiť pod pomazaním Ducha 

Svätého. Pomazanie je skutočné a určené na to, aby sme ním žili.  

 Pomazanie je prenosné. V knihe Skutkov sa nachádzajú záznamy o tom, ako bolo pomazanie 

prenášané cez materiálne prostriedky, ako vreckovky a zástery a dokonca aj cez Petrov tieň (Skutky 

19:12; Skutky 5:15). Ak sa pomazanie dokázalo uchovať a zadržať na neživých predmetoch, o čo viac sa 

dokáže udržať na tvojom fyzickom tele! 

 Preto je dôležité, aby sme pracovali v oblasti viery v Božie Slovo, kde sa pomazanie stane niečím, 

s čím sme nie len oboznámení, ale s čím sme aj spojení a čo si užívame. Príliš veľa kresťanov sa nezaujíma 

o pomazanie a to je zlé. Musíš si uvedomiť, že nič z toho, čo kedykoľvek urobíš pre Pána, nebude Ním 

akceptované okrem toho, čo je urobené skrze pomazanie Ducha Svätého.  

 Ježiš musel obetovať Bohu cez Ducha Svätého sám seba (Židom 9:14). Bez ohľadu na to, ako 

veľmi náboženský a rešpektovaný môžeš byť ľuďmi, bez pomazania Duchom Svätým bude tvoj život 

prázdny. Aby tvoja služba a oddanosť k Pánovi mali večný význam, musíš ich vykonať mocou Ducha 

Svätého. Pán Ježiš sa zaujíma o diela,  ktoré zostanú; diela večnej hodnoty; nečudujme sa, keď povedal: 

„Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie 

aby zostávalo, ...“ (Ján 15:16). Toto je niečo skutočnejšie, ako len náboženstvo.  

 Tvoj život ako kresťana sa stane každodenným prežívaním zázrakov, ak by si sa naučil žiť 

s pomazaním Ducha Svätého tak,  ako v biblických časoch proroci, apoštoli a dokonca Pán Ježiš.  

Modlitba 

 Boh ma pomazal Duchom Svätým a  mocou ovplyvňujem životy tých, ktorí sú v mojom okolí, prítomnosťou 

Boha a evanjeliom a tým prinášam slávu menu Pánovmu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 15:16;   1.Ján 2:27 

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

2 – ročný plán:   Kolosenským 4:10 – 18;   Jeremiáš 15 



30           Pastor Anita 

Uveď svoju myseľ do správneho stavu 

 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je 

dobré a prípustné a dokonalé a čo je vôľa Božia” (Rimanom 12:2).  

 Náš úvodný verš nám zjavuje požadované nadprirodzené cvičenie, ktoré spôsobí, že sa rozvinieš 

v Božom druhu života a budeš rásť zo slávy do slávy; deje sa to obnovovaním mysle cez Slovo. Keď je 

tvoja myseľ obnovená Božím Slovom, potom začneš kráčať v dokonalej Božej vôli; a to je dôvod, pre 

ktorý musíš byť obnovený na duchu svojej mysle (Efezským 4:23).  

 Tvoja myseľ je vstupnou bránou do ducha; pôsobí ako „agentúra“, cez ktorú sa trénuje a rozvíja 

duch, aby bol spoľahlivým sprievodcom. Ak je myseľ zablokovaná, Božie Slovo nemá do nej prístup. 

Keď sa Slovo nedokáže dostať do tvojho ducha, potom nemôžeš mať ani vieru, keďže viera je 

odpoveďou ľudského ducha na Slovo Božie. Preto zakaždým, keď študuješ alebo počuješ Božie Slovo, 

vedome musíš napraviť svoju myseľ do správnej pozície, aby Slovo bolo v tebe účinné. Inak povedané, 

musíš synchronizovať svoje myšlienky so Slovom.  

 Čím viac času stráviš meditáciou nad Slovom, tým viac sa tvoja myseľ poddáva Slovu a  bude 

ovplyvnená jeho mocou, čo vyústi k premene tvojho života. Židom 3:8 nás varuje, aby sme 

nezatvrdzovali svoje srdcia voči Slovu tak, ako to urobili Izraeliti počas cesty z Egypta do zasľúbenej 

zeme. Mnohí z nich nemohli vstúpiť do zasľúbenej zeme, lebo nezmiešali Slovo s vierou. Aj dnes mnohí 

veriaci v cirkvi trpia z rovnakého dôvodu; Božie Slovo neprináša výsledky v ich životoch, pretože nie je 

zmiešané s vierou (Židom 4:2).  

 Tvoja prosperita a veľkosť sú závislé na stave tvojej mysle. Preto uveď svoju myseľ do správneho 

stavu tým, že ju obnovíš Slovom, aby si dokázal myslieť Božie myšlienky. 

      Modlitba 

 Ďakujem ti Otče, lebo moja myseľ je vždy pozorná voči Tvojmu Slovu. Môj duch horí svetlom slávneho 

Kristovho evanjelia; svetlo poznania Tvojej slávy neustále žiari v mojom srdci, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 17:11;   Rimanom 8:6-7;   Izaiáš 26:3 

1 – ročný plán:   1.Korintským 14;   Príslovia 3 – 4 

2 – ročný plán:   1.Tesalonickým 1:1 – 10;   Jeremiáš 16 



31           Pastor Chris 

Dôveruj Pánov vždy! 

 Tým, čo sú bohatí v terajšom veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nedúfali v neisté bohatstvo, ale v 

živého Boha, ktorý nám bohato dáva všetko na požívanie, (1.Timoteovi 6:17).  

 Príbeh kráľa Asa z Judska je dosť poučný, čo sa týka dôležitosti dôverovania Pánovi v každom 

čase. Kráľ bol úžasný človek, ktorému Boh niekoľko krát predivne pomohol proti jeho nepriateľom. 

V jednom prípade bol kráľ úplne prevýšený počtom nájazdových vojsk; prišlo proti nemu viac ako 

milión vojakov. Potom Biblia hovorí, že Asa zavolal k Pánovi a Boh ho počul a pomohol mu poraziť 

nepriateľov (2.Kronická 14:11 – 12). 

 Niekoľko rokov neskôr, keď vďaka Bohu prosperoval, stal sa z neho bohatý kráľ a už nebolo viac 

žiadnej vojny. V tomto období Baša, Izraelský kráľ, vyšiel proti Judsku a zabral niektoré z jeho území 

a začal na nich budovať mestá. Asa namiesto volania k Hospodinovi, tak ako to urobil predtým, išiel za 

sýrskym kráľom a ponúkol mu peniaze, aby sa stal jeho spojencom proti Izraelskému kráľovi. Ale tu je 

to, čo mu Boží prorok povedal: „ Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa, a nespoľahol si sa na Hospodina, 

svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko sýrskeho kráľa (2.Kronická 16:7).  

 To je v skutočnosti hlavný problém s tými, ktorí dôverujú svojím peniazom, že sú riešením v deň 

trápenia namiesto toho, aby vložili svoju dôveru v Pána. Biblia nám hovorí, ako Asa nakoniec ochorel 

a zomrel: „V tridsiatom deviatom roku svojej vlády Asa veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe 

nevyhľadával Hospodina, iba lekárov.” Spoliehal sa na svoje peniaze a uchýlil sa k doktorom pre pomoc; to je 

typický telesný prístup a tento ho stál aj vlastný život.  

 Nikdy nedopusť, aby čokoľvek odvrátilo tvoju pozornosť od Pána. Nech je Duch vždy na prvom 

mieste v tvojom živote. Nech sa toto stane tvojím princípom; zásadou, podľa ktorej budeš žiť tak, aby si 

 vždy dôveroval Pánovi. 

Modlitba 

 Nebeský Otče, som tak vďačný, že som dnes požehnaný Tvojou múdrosťou. Ty si moje svetlo a sila môjho 

života! Navždy budem vkladať v Teba dôveru ohľadom  pomoci a vedenia na ceste víťazstva, ktorú si pre mňa 

pripravil predtým, ako bol stvorený  svet, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:6;   Žalmy 118:8 – 9;   Žalmy 125:1;   Príslovia 3:5 

1 – ročný plán:   1.Korintským 15:1 – 34;   Príslovia 5 – 7 

2 – ročný plán:   1.Tesalonickým 2:1 – 9;   Jeremiáš 17 

 


