
1           Pastor Chris 

     Modlitba zhody 

 „A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú (zhodnú) na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane 

sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som 

medzi nimi“(Matúš 18:19-20). 

 Biblia nás učí, že sú rôzne druhy modlitby. Modlitba zhody je jedným z nich. Je to efektívny 

spôsob, prostredníctvom ktorého môžeme v modlitbe zdieľať naše ťažkosti a spôsobiť pozitívnu zmenu. 

Modlitba zhody sa týka dvoch alebo viacerých ľudí, ktorí sa stretnú a modlia sa ohľadom čohokoľvek, 

predovšetkým toho, po čom túžia. Napríklad nejakí dvaja kresťanskí priatelia alebo kolegovia by sa zišli 

a rozhodli sa modliť a spôsobiť zmenu, či už sa to týka ich práce, úradu, školy, okolia alebo krajiny 

všeobecne. 

 Prostredníctvom modlitby zhody môžeš vyriešiť problémy doma, v práci, spoločnosti atď. Avšak 

určite dodržuj pravidlá. Po prvé, Biblia hovorí: „...Ak sa dvaja z vás dohodnú...“; to znamená, že tam musia 

byť dvaja alebo viacerí ľudia. Potom sa hovorí: „...na niečom na zemi, že budú prosiť o to...“; to znamená, že 

musia byť konkrétni, určití, presní. 

 Rovnako sa musíš modliť vo viere a v súlade so Slovom. Keď to všetko tak urobíš, môžeš si byť 

istý, že tvoje modlitby budú zodpovedané. Biblia hovorí: „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o 

čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás“ (1.Ján 5:14). 

 Ak budeš chcieť nabudúce spôsobiť zmenu nejakej situácie, nasleduj pravidlá modlitby zhody! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium, že sa môžem modliť v zhode s inými veriacimi a pôsobím na 

okolnosti, aby sa podriadili Tvojmu Slovu. Vyhlasujem, že situácie, ktoré nie sú v súlade s Tvojou dokonalou vôľou 

pre môj život sa premieňajú a diablove skutky sú vo mne a okolo mňa zmarené. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 18:19;   Matúš 16:19 

1-ročný plán:   Efezským 6:10-24;   Izaiáš 9-10 

2-ročný plán:   Titovi 1:1-16;   Jeremiáš 49 



2           Pastor Chris 

     Pokoj uprostred nepriazne! 

 „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 

svet“ (Ján 16:33). 

 V Lukášovi 21:25-26 Ježiš povedal, že v posledných dňoch bude zmätok v národoch a ľudia budú 

zmierať strachom. Je dôležité, aby si ty ako kresťan strach odmietol. Radšej sa drž Božieho Slova, ktoré je 

protilátkou proti strachu a neistote. 

 Pán Ježiš vedel, že sa stretneme vo svete s ťažkosťami a časmi skúšok, ale potvrdil, že ak 

zostaneme v Ňom, tak budeme žiť v pokoji, dokonca aj v časoch kríz. Toto je to, prečo nám v úvodnom 

verši povedal: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som 

premohol svet“. Nech sa tieto Pánove slová znovu ozývajú v tvojom srdci a vytvoria v tebe mentalitu 

premožiteľa. 

 Božie Slovo nám dáva záruku, že nie sme sami a  bez ohľadu na diabolské a podlé manipulácie 

nepriateľa je naše víťazstvo nemenná skutočnosť. Ako kresťan prebývaš v skrýši Najvyššieho a zotrvávaš 

v tieni Všemohúceho. Tisíce môžu padnúť po tvojom boku a desaťtisíce po tvojej pravej ruke, ale 

neublížia ti, ani zlé sa ti neprihodí. Ver tejto pravde a urob to svojím vedomím. 

 Odmietni sa strachovať, pretože Boh ťa už urobil viac ako víťazom: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili 

ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4). Sprístupnil ti svoju moc a 

vyzdvihol ťa nad kniežatstvá a moci. Tvoja viera v Krista je víťazstvo, ktoré premáha svet: „Pretože všetko, 

čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera“ (1.Ján 5:4). 

     Modlitba 

 Môj život ja založený na Kristovi, mojom Spasiteľovi a v Ňom prebývam v bezpečí a istote. Mocou mena 

Ježiš idem proti aktivitám satana a jeho zástupom a  prehlasujem, že ich plán pustošiť a rozpútať strach a teror je 

porazený a rozvrátený. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 14:27;   1.Ján 5:4 

1-ročný plán:   Filipským 1;   Izaiáš 11-12 

2-ročný plán:   Titovi 2:1-15;   Jeremiáš 50 



3           Pastor Anita 

    Dôveruj Otcovi, že odpovie na tvoju modlitbu 

 „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, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho“ (Ján 15:16). 

 Jedným z úžasných požehnaní, ktoré ako kresťania máme, je naše privilégium hovoriť priamo k 

Pánovi a prijať odpovede. Nezáleží na tom, či sa modlíme spoločne ako skupina, alebo ako jednotlivci; 

Ježiš povedal: „...Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene...Proste a vezmete, aby vaša radosť bola 

úplná“(Ján 16:23-24). Aké požehnané pozvanie! Máš právo modliť sa priamo k Otcovi v mene Ježiš 

a podávať Mu žiadosti ohľadom zmien, ktoré chceš vo svojom živote a prijať odpovede. 

 Žiaľ, niektorí nedôverujú svojim vlastným modlitbám, takže vyhľadávajú iných, aby sa za nich 

modlili.  Ale nech je požehnaný Boh; žiadna situácia nie je väčšia ako meno Ježiš. Nezáleží na tom, ako 

zúfalá alebo neprekonateľná sa môže zdať situácia z prirodzeného hľadiska; všetko, čo musíš urobiť, je 

modliť sa vo viere v meno Ježiš. Jakub 5:16 hovorí: „...Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého“. 

 Všimni si, že sa tam nehovorí: „Mnoho zmôže v účinkoch modlitba každého.“ Nie! Hovorí sa tu 

„spravodlivého“. Čo znamená, že stačí len jeden spravodlivý človek a to by si mal byť ty! 1.Peter 3:12 

hovorí: „...lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, Jeho uši pozorujú ich prosby...“ Práve táto myšlienka by ťa 

mala inšpirovať k tomu, aby si sa horlivo modlil a mal vieru vo svoje modlitby vediac, že vždy, keď sa 

modlíš, určite príde odpoveď, pretože si spravodlivý. 

 Keď budeš nabudúce kľačať, alebo dvíhať svoje ruky v modlitbe, rob to s vierou, presvedčením 

a smelosťou, pretože Boh ťa počuje. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné požehnanie, že sa môžem modliť v mene Ježiš a za istotu, že viem, že 

Tvoje uši sú otvorené na to, aby ma počuli a odpovedal si mi. Vyhlasujem, že Tvoj pokoj dnes vládne v životoch 

Tvojich detí po celom svete a Tvoja spravodlivosť je nastolená v ich srdciach, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:26-27;   Matúš 21:22 

1-ročný plán:   Filipským 2:1-18;   Izaiáš 13-14 

2-ročný plán:   Titovi 3:1-15;   Jeremiáš 51 



4           Pastor Chris 

    Viera pre vyformovanie tvojho sveta! 

 „Vierou chápeme, že svety boli vyformované Slovom Božím tak, že veci, ktoré sú viditeľné, nepovstali 

z viditeľného“(Židom 11:3 angl. preklad). 

 Grécke slovo preložené ako „vyformované“ v úvodnom verši je „katartizo“, čo znamená 

„opraviť, vyformovať, zdokonaliť, zlepšiť a obnoviť“. Toto nám dáva poznať, že použitím správnych 

princípov viery môžeš „vyformovať, opraviť, uviesť do pôvodného stavu alebo obnoviť“ svoj svet. 

Vierou chápeme, že Boh vyformoval, zlepšil, rekonštruoval a zdokonalil materiálny svet. Vyformoval 

viditeľný svet z neviditeľného, aby nám zjavil moc viery. 

 Ďalšie slovo k štúdiu v našom úvodnom verši je „svet“, ktoré pochádza z gréckeho slova „aion“. 

„Aion“ sa vzťahuje k štruktúre a spravovaniu niečieho života; ako sa veci dejú deň čo deň v tvojom 

živote, vrátane toho, ako ovplyvňujú tvoje nádeje a túžby. Toto slovo taktiež hovorí o svetovom systéme 

s ohľadom na spoločensko – ekonomickú štruktúru a riadenie životného prostredia v období ľudskej 

histórie, vrátane jeho umenia a prírodných vied. 

 Ak to prenesieme na tvoj osobný život, tak môžeš vyformovať to, ako sa v tvojom živote dejú 

veci deň čo deň, a to hovorením Božieho Slova. Boh vytvoril celý svet hovorením slov a ako Jeho deti 

máme v sebe vrodenú tú istú tvorivú moc, pretože sme stvorení na Jeho obraz a Jeho podobu. Je v nás 

tvorivá moc vyformovať ten druh života a prostredia, po akom túžime. Môžeme upraviť náš údel 

a zmeniť smer udalostí v našom svete prostredníctvom vierou naplnených slov. 

 Toto je kľúč k obnoveniu tvojho života a naplneniu tvojich snov. Hovor dnes nahlas, vyslovuj to, 

čo chceš vidieť vo svojom živote a vyformuj svoj „aion“. Keď vyslovuješ tieto slová viery, Duch Svätý ich 

prevezme a pôsobí, aby život v nich „zrel“, až sa napokon stanú realitou. Nezáleží na tom, čo sa 

v minulosti stalo v tvojom živote; existuje nádej pre zmenu. Moc na túto zmenu je v tvojich ústach. Hovor 

slová viery, požehnania a moci a obnov svoj svet! Zdokonaľ, zlepši a obnov všetko v svojom „aione“. 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi udelil pokoj a zabezpečil úspešnosť, prospech a produktivitu 

v každej oblasti môjho života! Vyhlasujem, že všetko v mojom svete sa zhoduje s Tvojou vôľou a určením pre mňa, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13;   Jób 22:28;   Marek 11:23 

1-ročný plán:   Filipským 2:19-3:1-11;   Izaiáš 15-18 

2-ročný plán:   Filemonovi 1:1-9;   Jeremiáš 52 



5           Pastor Chris 

      Káž evanjelium! 

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

 Možno ťa to prekvapí, ak sa dozvieš, koľko ľudí v tvojom susedstve ešte nepočulo o Ježišovi. 

Táto myšlienka ma motivovala v minulosti a je tomu tak stále aj dnes; vyjsť von a hlásať každému 

evanjelium. 

 Keď som rástol ako kresťan, chodil som z ulice do ulice, z domu do domu a rozprával o Ježišovi. 

Cítil som v sebe povinnosť povedať to tým, ktorým to nebolo povedané, zasiahnuť tých, ktorí nie sú 

zasiahnutí; nech celý svet vie, že Ježiš prišiel na svet, aby zomrel za naše hriechy, bol pochovaný 

a vzkriesený k životu pre naše ospravedlnenie. Toto je najdôležitejšia správa na planéte Zem! 

 Prijať evanjelium o Ježišovi Kristovi a znovuzrodiť sa, to je najlepšia vec, ktorá by sa kedy mohla 

niekomu stať. Ako kresťan máš božské poverenie hlásať evanjelium tým, ktorí sú v tvojom blízkom okolí, 

a aj ďalej. Boh ti zveril službu zmierenia človeka späť k Bohu (2.Korintským 5:18). 

     Evanjelium Ježiša Krista je jedinou nádejou pre udržateľný pokrok a rozvoj pre každý národ 

alebo štát. Obsahuje Božiu odpoveď na všetky ťažkosti ľudstva. V liste Rímskym 1:16 Pavol povedal: 

„Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv 

Židovi, a aj Grékovi.“ Evanjelium je Božou mocou na spasenie; a cez neho je zjavená spravodlivosť Božia 

z viery ku viere (Rímskym 1:16-17). 

 Pre to, aby narastal účinok, dosah a vplyv spravodlivosti v každom národe, musíme pokračovať 

v kázaní evanjelia. Uvedomenie si toho, že Ježiš, Boží Syn, zomrel za spasenie celého sveta a niektorí 

o Ňom stále ešte nepočuli, by ťa malo motivovať k tomu, aby si kázal a hovoril každému, koho stretneš, 

o Ježišovi. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že ma považuješ za verného, aby si mi zveril službu zmierenia. 

Vyvolil si si ma a pomazal ma, aby som hlásal evanjelium s mocou a ovplyvňoval moje okolie Tvojou božskou 

prítomnosťou. Ďakujem Ti za toto slávne poverenie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 28:19;   2.Korintským 5:19 

1-ročný plán:   Filipským 3:12-4:1-3;   Izaiáš 19-22 

2-ročný plán:   Filemonovi 1:10-25;   Plač Jeremiášov 1 



6           Pastor Anita 

     Úžitok z usilovnosti 

 „Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov; nebude slúžiť u obyčajných ľudí“ 

(Príslovia 22:29).  

 Usilovnosť znamená dať požadovanú pozornosť a starostlivosť pre vynikajúce a dokonalé 

naplnenie úlohy, za ktorú je nejaký človek zodpovedný. Zodpovedná osoba vkladá svoje najlepšie do 

toho, čo robí a pritom venuje pozornosť detailom s jediným cieľom, ktorým je dosiahnutie dokonalosti. 

Náš úvodný verš hovorí, že ak si usilovný, budeš stáť pred kráľmi a nie obyčajnými ľuďmi; to je 

povýšenie. Znamená to, že usilovnosť ťa prenesie na miesta vplyvu a uznania. 

 Biblia nám ukazuje príklad Dávida ako usilovného mladého muža. Zodpovednosť starať sa o  

ovce, ktorú mu zveril jeho otec, sa zdala podradná v porovnaní s tým, čo robili jeho bratia, ktorí boli 

v armáde. Ale Dávid sa starostlivo a verne staral o ovce, a to tak veľmi, že keď musel ísť s odkazom preč, 

tak Biblia konkrétne zaznamenáva, že bol tak starostlivý, že ovce dal na starosť strážnemu (1.Samuelova 

17:20). 

 Usilovný nikdy nemá nedostatok: „Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje 

(Príslovia 10:4). Boh požehná všetko, čo robíš a prejaví ti mimoriadnu priazeň, ak budeš verný a usilovný. 

Ako politik, úradník, obchodník alebo študent, buď usilovný a budeš pred svojimi vrstovníkmi 

a konkurentmi. 

 Biblia hovorí: „Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu“ (Príslovia 12:24). 

Znamená to, že človek, ktorý je usilovný, bude vždy vedúcim tomu, kto usilovný nie je. Garantuj 

dokonalosť vo všetkom, čo robíš a buď priamy. Verne a usilovne uskutočni pridelené úlohy a nepohŕdaj 

povinnosťami, ktoré sú ti dané, bez ohľadu na to, ako „podradné“ sa môžu zdať; a Pán ťa určite povýši. 

„Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo 

veľkom“ (Lukáš 16:10). 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi udeľuješ nadprirodzenú múdrosť a schopnosť vždy robiť veci správne 

hneď na prvý raz. Ďakujem Ti, že si mi dal milosť, aby som dosahoval dokonalosť, keď usilovne vykonávam úlohy, 

ktoré si mi zveril, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 21:5;   Príslovia 13:4;   2.Korintským 8:22 

1-ročný plán:   Filipským 4:4-23;   Izaiáš 23-24 

2-ročný plán:   Židom 1:1-14;   Plač Jeremiášov 2 



7           Pastor Chris 

   Modlitba: prijímanie nebeského blaha a radosti 

 „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v 

pravý čas“ (Židom 4:16). 

 Aké je to požehnanie vedieť, že môžeš v modlitbe hovoriť priamo s Pánom a mať Jeho plnú 

pozornosť (1.Peter 3:12). Modlitebné chvíle sú momenty nebeskej slávy a duchovného vytrženia. Počas 

modlitby je náš duch pozdvihovaný a naša citlivosť na Ducha Svätého vzrastá.  

 Niektorí ľudia sa modlia len vtedy, keď niečo od Pána potrebujú, a to je nesprávne. Tvoj čas 

modlitby by nemal byť len časom, keď od Boha žiadaš nejaké veci; mal by to byť čas vzácneho 

a bohatého spoločenstva s Ním. Prostredníctvom modlitby sa zúčastňuješ Božieho druhu spoločenstva. 

 Je dôležité rozpoznať modlitbu jednak ako privilégium, tak aj ako zodpovednosť. Každý moment 

modlitby je investovanie do večnosti a skutočná, pravá modlitba, je „román“ spravodlivosti. Je to 

jedinečný čas božského spoločenstva, kedy si uchvátený do nebeskej blaženosti. 

 Ježiš rozumel dôležitosti neustáleho spoločenstva s Otcom; a preto pokiaľ bol na zemi, bral 

modlitbu veľmi vážne. Biblia hovorí: „...Zavčasu nadránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé 

miesto a tam sa modlil“ (Marek 1:35). V jednom prípade sa modlil celú noc. Pochopil moc a dôležitosť 

neustáleho spoločenstva s Otcom. 

 2.Korintským 13:14 hovorí o milosti nášho Pána Ježiša Krista, láske Božej a spoločenstve Ducha 

Svätého... „Spoločenstvo“ znamená partnerstvo, komunikáciu, spoločenstvo (priateľstvo) s Duchom 

Svätým. Znamená to rozprávať Duchu Svätému a počúvať, čo On hovorí tebe. Potrebuješ takéto 

nepretržité spoločenstvo s Pánom, aby si žil efektívne a aby si každý deň v živote víťazil. 

      Modlitba 

 Požehnaný Boh, ktorý ma povolal do spoločenstva so svojím  Synom Ježišom Kristom, mojím Pánom! Keď 

mám s Ním dnes spoločenstvo, som požehnaný, posilnený, premenený a prijímam múdrosť a milosť, aby som  konal 

vynikajúco vo všetkých mojich snaženiach a žil víťazne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 1:9;   Kolosenským 4:2;   2.Korintským 13:14 

1-ročný plán:   Kolosenským 1:1-23;   Izaiáš 25-26 

2-ročný plán:   Židom 2:1-9;   Plač Jeremiášov 3 



8           Pastor Chris 

     Z každej práce je zisk (úžitok) 

 „Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť 

núdznemu“ (Efezským 4:28). 

 Každý z nás je Bohom špeciálne požehnaný a obdarený zvláštnym talentom a schopnosťou. 

Všetko, čo potrebuješ, je objaviť svoje dary a používať ich na zlepšenie spoločnosti. Nikto nie je zbytočný. 

Každý človek je Bohom určený, aby naplnil dôležitú úlohu v Božom kráľovstve a bol požehnaním pre 

svet. Z tohto dôvodu by nikto nemal kradnúť. 

  Keď sa človek utieka k tomu, aby hrozbami a násilím olupoval iných o ich právoplatné, zákonné 

vlastníctvo, tak nepriamo priznáva zlyhanie a nedostatok nádeje vo svoju vlastnú schopnosť pracovať 

a stať sa úspešným. Kradnutie je prejavom nedostatku sebaúcty. Biblia hovorí: „...trest neminie toho, kto 

chce rýchlo zbohatnúť“ (Príslovia 28:20). Ľudia, ktorí podvádzajú iných a kradnú, aby zbohatli, nevedomky 

ničia svoje vlastné životy.  

 Biblia hovorí, že z každej práce je zisk (Príslovia 14:23). Keď svojimi rukami poctivo pracuješ – 

a tak to má byť, s vedomím, že svojou prácou poskytuješ ľuďom službu, určite budeš prosperovať. 

Môžeš byť obchodníkom, upratovačkou, učiteľom, policajtom, štátnym zamestnancom alebo riaditeľom; 

ak je tvojím cieľom požehnať iných svojou prácou, budeš povýšený. 

 Nikdy nedovoľ, aby tvojou hnacou silou bola prehnaná túžba po peniazoch. Tvoja práca alebo 

funkcia je tvojou príležitosťou požehnať svet, nie základ pre to, aby si získal peniaze. Tí, ktorí kradnú 

a podvádzajú iných ľudí alebo dokonca celý národ, nemôžu mať v živote trvalý úspech. Príslovie 20:17 

hovorí: „Človeku chutí chlieb získaný klamom, ale nakoniec sa mu ústa naplnia štrkom.“ Bohatstvo prichádza 

cez Božiu múdrosť; preto: „Nepracuj preto, aby si bol bohatý, od takej svojej rozumnosti upusť“(Príslovie 23:4 

angl. preklad). Chop sa Božej múdrosti a buď v práci usilovný a bohatstvo k tebe príde. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá vo mne pracuje a napĺňa ma vedomosťami a 

nadprirodzenými nápadmi, aby som podľa toho konal a tým výrazne zlepšoval môj život a aj život iných. Ďakujem 

Ti za to, že mi dávaš príležitosť ovplyvňovať moje okolie kvalitou a výnimočnosťou prostredníctvom práce mojich 

rúk, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 10:22;   2.Korintským 6:10 

1-ročný plán:   Kolosenským 1:24-2:1-5;   Izaiáš 27-28 

2-ročný plán:   Židom 2:10-18;   Plač Jeremiášov 4-5 



9           Pastor Anita 

     Daj zo seba to najlepšie 

 „Nado všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život“(Príslovie 4:23). 

 Príslovie 20:27 hovorí: „Dych človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá skúma všetky vnútornosti jeho 

života.“ Slovo „vnútornosti“ je vyjadrenie najvnútornejšieho bytia. Znamená hlbinu v tebe; podstatu, 

jadro tvojej prirodzenosti – tvoje srdce. V tvojom srdci je Božie svetlo. Ak chceš poznať svoje určenie 

a Božiu vôľu pre svoj život, je to v tvojom srdci. Po tom, ako si dal svoje srdce Kristovi, keď si sa 

znovuzrodil, nasledujúca vec je to, aby si začal rásť vo veciach ducha. To znamená rozvíjať svojho ducha. 

Mnohí sa zaoberajú tým, čo sa deje v ich duši alebo fyzickom tele a málo pozornosti venujú duchu. 

 Hoci je to chvályhodné, nie je dostatočné trénovať len svoju myseľ, aby bola intelektuálnym 

silákom; väčšia cena a pozornosť musí byť daná vzdelávaniu tvojho ducha. Najintelektuálnejšie 

vytríbená myseľ a osvietená duša jednako nesplní vôľu Boha, ktorý požaduje vzdelanie a rozvíjanie 

tvojho ducha, aby si s Ním vedel kráčať. Najväčšie možnosti ľudskej prirodzenosti sú v duchu. Takže 

musíš uvedomele a zámerne trénovať a vzdelávať svojho ducha.  

 Stále študuj Slovo a medituj nad ním a tvoj duch bude osvietený. Potom budeš môcť vyniesť 

zvnútra to najlepšie. Krása, atmosféra, láskavosť, milosť a dobré veci božstva prebývajú v tvojom duchu. 

V Jánovi 7:38 Ježiš povedal: „Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.“ Matúš 

12:35 hovorí: „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu ...“ Objav poklady vo svojom obnovenom 

ľudskom duchu prostredníctvom Slova a prines ich von. Vynes a vyžaruj dnes zo svojho vnútra 

znamenitosť, dokonalosť a moc. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si do môjho ducha vložil krásu, atmosféru a dokonalosť božstva. Vedome sa 

cvičím k zbožnosti, aby som prinášal tieto krásne dary Ducha, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jozua 1:8;   Daniel 9:3-4 

1-ročný plán:   Kolosenským 2:6-23;   Izaiáš 29-30 

2-ročný plán:   Židom 3:1-11;   Ezechiel 1-2 



10           Pastor Chris 

     Pracuj a dávaj iným 

 „Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť 

núdznemu“ (Efezským 4:28). 

 Kradnutie ničí osobnosť a dušu páchateľa; mrzačí jeho schopnosti a ničí jeho tvorivosť. Tí, ktorí 

kradnú, neuvedomene priznávajú svoju slabosť a zlyhanie. Preto Boh chce podľa nášho úvodného verša, 

aby zanechali kradnutie a pracovali svojimi rukami. 

 Práca vlastnými rukami, čo je dobré pre Boha a pre ľudí, ti dáva príležitosť vyjadrovať Božiu 

dokonalosť, ktorá je uložená v tvojom duchu. Boh ťa utvoril tak, aby si v tomto svete pracoval nie preto,  

lebo by si hladoval, keby si nerobil (Matúš 6:26), ale preto, že je v tebe tak veľa, čím môžeš obohatiť svet. 

Prirodzené okolnosti ťa môžu nútiť k tomu, aby si veril, že tvoja práca alebo tvoje podnikanie je tvoj 

prostriedok obživy, ale odmietni to, aby takého myšlienky vládli v tvojom živote. Biblia nehovorí: 

„Pracuj, aby si mohol byť bohatý“, ale namiesto toho hovorí „pracuj, aby si mohol dať.“ Toto sme čítali 

v našom úvodnom verši. 

 Niekto môže povedať: „Okrádam a dávam niekomu, kto je na tom horšie.“To je zlé! Nemôžeš 

okradnúť Petra a dať Pavlovi. Ak chceš byť tým, ktorý dáva, pracuj svojimi rukami. Okrádanie nie je 

súčasť práce, pretože zraňuje druhých. Tvoja práca by mala byť prostriedkom alebo kanálom, ktorým 

požehnávaš iných a robíš svet lepším miestom. Nezáleží na tom, ako si platený v práci, rob svoju prácu 

vynikajúco, vyhýbaj sa priemernosti a Pán ťa povýši. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, rozpoznal som svoje povolanie a schopnosti ako cestu na požehnanie môjho okolia. Keď 

usilovne vykonávam svoju prácu, tak tým pomáham spoločnosti, aby tak svetlo Kristovo mohlo viac svietiť vo mne 

a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesalonickým 4:11 

1-ročný plán:   Kolosenským 3:1-4:1;   Izaiáš 31-32 

2-ročný plán:   Židom 3:12-19;   Ezechiel 3 



11           Pastor Chris 

    Čo a ako sa modliť za Boží ľud 

 „Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým,  neprestávam ďakovať za 

vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a 

zjavenia v poznávaní Jeho  a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to 

za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých,  a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí 

veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily...“(Efezským 1:15-19). 

 Je dôležité vedieť, ako sa prihovárať v modlitbe za tých v cirkvi, ktorí hoci sú znovuzrodení, 

nechodia vo svetle Božieho Slova, alebo ešte nie sú oboznámení s Duchom Svätým a s tým, čo môže robiť 

v ich životoch. Nie je podstatné to, že niektorí z nich môžu byť kresťanmi niekoľko rokov. Pokiaľ 

nekráčajú vo svetle Božieho Slova, musíme sa za nich modliť spôsobom načrtnutom Duchom Svätým 

prostredníctvom apoštola Pavla v našom úvodnom verši. 

 Efezským 3:17-19 hovorí: „...a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými 

vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka,  a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste 

sa dali naplniť celou Božou plnosťou.“ Táto modlitba má čo do činenia so zjavením Božej lásky v našom 

každodennom chodení. Máme sa modliť, aby Boží ľudia v našom okolí poznali šírku, dĺžku, výšku 

a hĺbku presvedčivej Kristovej lásky v Jeho zástupnej smrti, následnom zmŕtvychvstaní a nekonečnom 

živote v nás a pre nás. 

 Už si počul niekoho povedať: „Nemôžem ti vyhovieť na môj úkor.“ Toto nie je Boží druh lásky; 

ľudia s takýmto porozumením ešte nie sú zakorenení a založení v Kristovi. Toto je to, prečo sa máš 

modliť, aby Boží ľudia prenikli do Kristovej lásky, ktorá je mimo prirodzeného ľudského chápania. 

 Podobne môžeš tieto inšpirujúce modlitby Ducha zosobniť pre seba. Keď sa modlíš týmto 

spôsobom, budeš nepretržite zažívať duchovný vývoj a budeš mať lepší náhľad do Božích vecí. 

      Modlitba 

 Modlím sa dnes za Božích ľudí všade okolo mňa, aby mohli byť naplnení poznaním Božej vôle, vo všetkej 

múdrosti a duchovnom porozumení, a tak boli úspešní v každom dobrom skutku a narastali v poznaní Boha, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským1:9-10;   Efezským 3:14-19 

1-ročný plán:   Kolosenským 4:2-18;   Izaiáš 33-34 

2-ročný plán:   Židom 4:1-16;   Ezechiel 4 



12           Pastor Anita 

       Prepadni Slovu!     

 „Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva 

slovo pravdy“ (2.Timoteovi 2:15). 

 Jediná vec v živote, v ktorej sa musíš učiť byť neustále nenásytný, je Božie Slovo; buď závislý na 

Slove. Niektorí ľudia prepadnú v živote zlým veciam; ale ty prepadni Slovu a to ťa urobí úspešným. Tak, 

ako sa od žiaka alebo študenta očakáva, že sa bude venovať škole na to, aby dosiahol dobré známky, Boh 

očakáva, že sa budeš venovať Jeho Slovu, aby si bol v živote úspešný: „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 

uzdravením pre celé ich telo“ (Príslovia 4:20-22). 

 Úspech v živote závisí od množstva Božieho Slova, ktoré poznáš a aktívne uplatňuješ. Toto je 

dôvod, prečo sa musíš celý odovzdať Božiemu Slovu prostredníctvom štúdia a meditácie (1.Timoteovi 

4:15). Urob si návyk dôsledne študovať Božie Slovo, pretože Božie Slovo je stravou pre tvojho ducha. 

Študovanie Slova a jeho vplyv na tvojho ducha tým, že ti zjavuje poznanie, ti pomôže žiť život víťazstva 

v Kristovi. 

  Pri študovaní Biblie popros Ducha Svätého, aby ti dal porozumenie a plnil tvojho ducha 

zjavením Božieho Slova. On je autorom Písma a bude odkrývať pravdy z Božieho Slova, ak Ho o to 

požiadaš. Ak sa oddáš Slovu, objavíš krásu Božej spravodlivosti a slávneho života, ktorý ti dal. 

Porozumieš Jeho dokonalej vôli a budeš chodiť po vopred prihotovených cestách, produkujúc výsledky 

na Božiu slávu. 

      Vyznanie 

 Moje srdce je dnes otvorené službe Ducha a Slovu! Mám ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Krista 

Ježiša, môjho Pána. Kráčam hodný Pána, aby som sa Mu vo všetkom páčil, som úspešný v každom dobrom skutku 

a rastiem v poznaní Boha, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 20:32;   Matúš 4:4 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 1-2:16;   Izaiáš 35-37 

2-ročný plán:   Židom 5:1-14;   Ezechiel 5-6 



13           Pastor Chris 

     Božia spravodlivosť v tebe 

 „Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí 

dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista (Rímskym 

5:17). 

 Spravodlivosť je prirodzenosť Boha, ktorá vyjadruje to, že On vždy robí to, čo je správne robiť a 

vždy tak, ako sa to má robiť; Jeho schopnosť konať a byť vždy pravdivý a spravodlivý. Tá istá 

prirodzenosť bola vložená do tvojho ducha, keď si prijal Krista do svojho srdca vtedy, keď si sa 

znovuzrodil. Vtedy si bol automaticky prenesený do jednoty s Bohom. Jeho charakter spravodlivosti je 

vyrytý, vytvarovaný v tvojom duchu. Výsledkom toho je, že môžeš stáť v Božej prítomnosti so 

smelosťou, bez odsúdenia, pocitu menejcennosti alebo viny; pretože si sa stal spravodlivosťou Božou 

v Kristovi Ježišovi (2.Korintským 5:21). 

 Boh očakáva, že budeš každodenne žiť tento život spravodlivosti. Tvoj život by mal byť 

vyjadrením života, ktorý ti dal. Napríklad keď sa narodí dieťa, je už človekom, ale potom začína budovať 

a rozvíjať svoje vnútorné ľudské črty. Nemá prirodzenosť psa alebo ťavy, ale je ľudská bytosť. Ale musí 

rozvíjať túto prirodzenosť prostredníctvom poznania a spoločenstva s inými ľuďmi. 

 Rovnakým spôsobom, keď si sa stal dieťaťom Božím, tak si automaticky prijal spravodlivosť 

Božiu. Dokonca aj keď sa pomýliš, nie je to preto, že si stratil spravodlivosť, ale preto, lebo si nenarástol a 

nie si dospelý v poznaní Boha. Dieťa, ktoré neučia ako chodiť, nemôže nikdy chodiť; nie preto lebo nemá 

schopnosť chodiť, ale preto, lebo ho to nikto nenaučil. Podobným spôsobom, aby si vyrástol na dospelého 

kresťana a bol schopný žiť spravodlivo na slávu Boha, musíš sa naučiť žiť Božím Slovom. 

 Toto je jeden z dôvodov, prečo sa musíš stať záväzným členom miestnej cirkvi. V cirkvi sa učíš, 

ako žiť život spravodlivosti, ktorý si prijal v Kristovi Ježišovi. Keď žiješ tento život spravodlivosti, mnohí 

budú svedkami dokonalosti a vnútornej božskej krásy v tebe; Božia prirodzenosť spravodlivosti, 

výnimočnosti a dokonalosti sa bude prejavovať vo všetkom, čo robíš.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si do môjho ducha vložil spravodlivosť, čím si spôsobil, že je pre mňa možné žiť 

a pôsobiť v živote správne. Táto spravodlivosť priniesla do môjho života precíznosť a výnimočnosť a zmocnila ma 

vždy žiť a konať správne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 5:18-19;   2.Korintským 5:21 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 2:17-3:1-13;   Izaiáš 38-39 

2-ročný plán:   Židom 6:1-10;   Ezechiel 7 



14           Pastor Chris 

     Rozvíjaj svoju myseľ 

 „Lebo ako rozmýšľa vo svojom srdci, taký je...“ (Príslovie 23:7). 

 Najdôležitejší kapitál, ktorý potrebuješ, nie sú peniaze, ale je to tvoja myseľ. Rímskym 12:2 nás 

napomína, aby sme sa premieňali v charaktere našej mysle. To znamená obnovovať svoju myseľ. Toto je 

to, prečo prvým a životne najdôležitejším prvkom, ktorý potrebuješ pre úspech, je tvoja myseľ. Či budeš, 

alebo nebudeš v živote úspešný, to závisí od tvojej mysle. 

 Tvoj úspech, prosperita a veľkosť nie sú určené geografickou polohou. Krajina, v ktorej žiješ, 

alebo ekonomika, v ktorej funguješ, i keď sú to životne dôležité prvky, nie sú určujúcimi faktormi pre 

tvoj úspech alebo neúspech v živote. Dôležitý je stav mysle; Slovo hovorí, že ako človek rozmýšľa, taký 

je. Slovo Kristovo ti dáva mentalitu spravodlivosti. Prostredníctvom Slova rozvíjaš výnimočnosť 

a myšlienkový proces víťaza.  

 Uvedom si, že si to, o čom rozmýšľaš. Si charakterom svojich myšlienok. Tvoj život; to ako žiješ 

a veci, ktoré robíš, charakter tvojich slov a celý komplex tvojej osobnosti, to všetko je vyjadrením tvojho 

myšlienkového procesu. 

 Príslovie 4:23 hovorí, aby si nado všetko strážil svoje srdce. Jednoducho nedovoľ, aby do neho 

vstúpila každá myšlienka. Prijmi a drž sa len takých myšlienok, ktoré sú odporúčané Slovom: „Napokon 

premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, 

čo je cnostné a čo chválitebné“(Filipským 4:8). 

 Prečisti svoje myslenie a priprav sa na veľkú budúcnosť. Snívaj o nej, buduj nový a prekypujúci, 

úspešný život. A to všetko začína v tvojej mysli. 

     Modlitba 

 Požehnaný Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova a inšpiráciu, ktorú som dnes prijal. Zažívam ohromnú 

transformáciu tým, keď meditujem o Tvojom Slove, ktoré je schopné vybudovať ma, obnoviť a premieňať moju 

myseľ a život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 3:18;   Efezským 3:20 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 4;   Izaiáš 40-41 

2-ročný plán:   Židom 6:11-20;   Ezechiel 8-9 



15           Pastor Anita 

     Vystupňuj tlak na diabla! 

 „...neprestajne sa modlite (modli sa vytrvalo, urputne)“ (1.Tesalonickým 5:17 anglický preklad). 

 Duch nás prostredníctvom apoštola Pavla napomína, aby sme boli v modlitbách vytrvalí 

a neústupní. V liste Rimanom 12:12 sa hovorí: „Radujte sa a jasajte v nádeji; buďte vytrvalí a trpezlivý 

v utrpení a súžení; v modlitbe vytrvalí.“ 

 Mnohokrát sa satan snaží ovplyvňovať a manipulovať s ľuďmi, situáciami, okolnosťami, 

organizáciami a pod., len aby na nás zaútočil. Ale my sa musíme učiť, ako mariť jeho úsilie. Zakaždým, 

keď sa modlíte, v skutočnosti vyvíjate tlak na protivníka a z toho dôvodu sa neprestajne a neodbytne 

modlite. 

 Príliš často mnohí čakajú, až pokiaľ zaútočia problémy a až potom sa začnú modliť. Biblia 

v Jakubovi 4:7 hovorí: „...vzoprite sa diablovi a utečie od vás.“ To znamená byť v ofenzíve voči diablovi; 

vyvíjať proti nemu tlak. Čel jeho pokusom ešte pred tým, ako narobí viac problémov. 

 2.Korintským 2:11 hovorí, že nie sme neznalí satanových plánov; preto keď sa modlíš, modli sa 

ako niekto, kto pozná satanové ľsti. Autoritatívnymi slovami vyžeň neveru, strach a zastrašenie z tvojho 

života a zo života Božích ľudí. Hovor v jazykoch a zlom Satanovu nadvládu nad tými, s ktorými si 

spojený v obchodných transakciách, politike alebo v práci. 

 Bol si povolaný do života v autorite; nie si podrobený satanovi, jeho démonom alebo jeho 

zlomyseľným zámerom. Bola ti daná moc a zodpovednosť odolávať satanovi a zahnať ho na útek! Použi 

proti nemu Božie Slovo - ktoré je mečom Ducha. Zakaždým, keď sa modlíš a hovoríš Slovo vo viere, 

vyvinieš tlak na diabla a odvraciaš jeho zlé plány a úkladné intrigy. 

      Modlitba 

 Stojím dnes v autorite mena Ježiš proti kniežatstvám, silám, vládcom temnoty tohto sveta a zlým duchom 

na vysokých miestach, zodpovedných za rastúcu záplavu násilia vo svete. Prehlasujem, že ich diabolské činy sú 

zrušené a ich aktivity sú neúčinné, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 5:8-9 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 5;   Izaiáš 42-43 

2-ročný plán:   Židom 7:1-10;   Ezechiel 10-11 



16           Pastor Chris 

     Každé dieťa je tvoje dieťa 

 „Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.“ 

(Matúš 19:14). 

 Ako dospelý máš zodpovednosť za každé dieťa; každé dieťa je tvoje dieťa. Toto sa musí stať 

tvojou osobnou filozofiou. Staraj sa o deti, nech si kdekoľvek. Napríklad, ak je dieťa, alebo skupina detí 

bez dospelého a snažia sa prejsť cez cestu, pomôž im prejsť. Nedovoľ im bez rozmyslu prebehnúť cez 

cestu, aby ich zrazil nejaký opitý šofér.  

 Deti sú budúcnosťou každej spoločnosti. Preto ochraňuj každé dieťa. Každé zatúlané dieťa by sa 

malo stať tvojou zodpovednosťou. Každé hladné dieťa by malo byť tvojou zodpovednosťou. Keď 

pochopíš život týmto spôsobom, Boh pošle anjelov, aby ťa požehnali dobrými vecami života a nikdy 

nebudeš mať núdzu. On ťa zaopatrí, takže sa môžeš starať o deti okolo teba, ktoré sú v núdzi. Ale ak si 

sebecký a staráš sa iba o seba a svoju biologickú rodinu, potom Boh nemôže veľa urobiť s tvojím životom. 

 Náš úvodný verš zdôrazňuje Pánov postoj k deťom; sú pre Neho tak dôležité a nechce ich 

prehliadať. Pretože si Božie dieťa, toto by mal byť tvoj postoj; dávať pozor na deti a zaisťovať, aby boli 

chránené a bolo o nich dobre postarané. Ak toto robíš, prispeješ k lepšej a väčšej budúcnosti tvojho 

národa. 

      Modlitba 

 Drahý Otče nebeský, modlím sa za deti na celom svete, aby Tvoja mocná ochranná ruka spočívala na nich,  

viedla a ochraňovala ich pred ublížením, zlom a nákazou. Ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorou im dávaš poznávať 

chodník a cestu pravdy a spravodlivosti, aby takýmto spôsobom mohli rásť, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 18:10;   Žalm 127:3 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 1;   Izaiáš 44-45 

2-ročný plán:   Židom 7:11-28;   Ezechiel 12-13 



17           Pastor Chris 

     Využi čo najlepšie svoj čas 

 „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé“ (Efezským 5:16). 

 V živote sú určité veci, ktoré nie sú nekonečné; sú obmedzené. Jedna z nich je čas. Nauč sa šetriť, 

získavať čas. Maj prehľad o svojom čase. Náš úvodný verš hovorí, aby sme vykupovali čas, pretože dni 

sú zlé. Ak hráš hru, napríklad futbal, môžu ti v nej dať extra čas. Avšak život nie je hra; nie je tu žiadny 

čas navyše. Preto nech je každý deň tvojho života dôležitý. Každodenne využi príležitosť v niečom 

postúpiť o krôčik ďalej a každý deň urob niečo, čo dá hodnotu tomu dňu, niečo pozitívne. 

 Investuj svoj čas múdro. Chop sa okamihu. Urob dnes rozhodnutie pre úspech. Nečakaj; neotáľaj. 

Úspech je pre človeka, ktorý hovorí úspechu „áno“. Úspech je pre človeka, ktorý úspech plánuje; ktorý sa 

za ním natiahne. Kto hovorí, že: „Vstanem v taký a taký čas, aby som študoval“, a vstane. Úspech je pre 

človeka, ktorý hovorí: „Budem čítať túto knihu v tento čas“, a číta ju! Úspech je pre človeka, ktorý hovorí: 

„Pôjdem do školy“, a aj chodí. Rozhodni sa byť úspešným. 

 Čas je nemenný a zdá sa, že ho nikdy nie je dosť, a tak si pre dôležité veci musíme robiť čas. Ak 

máš úlohu alebo projekt, urob ho v ustanovenom čase. Úspešní ľudia si uvedomujú čas. Úspech čaká na 

človeka, ktorý robí rozhodnutia. Nestrácaj svoj čas tým, že budeš iba pozerať televízor alebo video 24 

hodín denne. Tí, ktorí to robia, dávajú do toho, čo pozerajú, svoje najlepšie. 

 Včerajšok ti možno už ušiel, ale máš dnešok; využi ho. Nemôžeš zmeniť včerajšok, ale dnes 

môžeš plánovať zmenu na zajtrajšok. Môžeš urobiť veci ohľadne zajtrajška a to, čo sa má urobiť, musíš 

spraviť už dnes. Čo najlepšie využívaj svoj čas. Pamätaj si, že nie je žiadny extra čas navyše; a preto nech 

čokoľvek teraz robíš, rob to najlepším spôsobom na prvýkrát. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že mi dávaš vzácny dar času a múdrosť, ako využívať svoj čas produktívne, 

keď pracujem na tom, aby som sa stal tým, čím si ma stvoril, aby som bol a urobil všetko, čo mám urobiť.  Rozhodol 

som sa byť v živote úspešným; a preto budem sledovať svoj čas a využívať ho múdro na Tvoju slávu, v Ježišovom 

mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kazateľ 3:1 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 2;   Izaiáš 46-47 

2-ročný plán:   Židom 8:1-13;   Ezechiel 14-15 



18           Pastor Anita 

     Máš niečo, čo môžeš dávať 

 „a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať!“(Skutky 20:35). 

 Chcem ťa dnes vyzvať ohľadom tvojho života a služby ako jednotlivca. Aký druh života žiješ? Si 

tu len preto, aby si bral od druhých, alebo si myslíš, že máš niečo aj ty, čo môžeš dávať ďalej. V živote 

najprv musíš dávať, aby si dostal, dávať je dôležitejšie ako prijímať. Niektorí nedostávajú, lebo nie sú 

dobrí v dávaní. Každý dobrý darca je aj dobrý príjemca. 

 Ak si človek, ktorý vždy len dostáva a nikdy si nebol vyzvaný, aby si aj dával iným, si na zlej 

ceste. Možno povieš:„ Ale ja dokonca nemám ani domov. Nemám prácu, dokonca musím žobrať o jedlo, 

čo by som ja mohol dať niekomu inému?“ Chcem ti povedať, že dokonca aj v týchto ťažkostiach môžeš 

byť jednako požehnaním. 

 Boh nemá záujem len o to, aby si dostal dom, auto či prácu. On ti môže dať toto všetko a ešte 

oveľa viac vo veľmi krátkom čase. Ale to, o čo má skutočný záujem je to, čo si urobil s láskou a životom, 

ktorý ti daroval. Koľko Jeho svetla žiari cez teba k iným? Úspech vôbec nie je o peniazoch, alebo o tom, 

ako si populárny v spoločnosti. Skôr je to schopnosť využiť to, čo ti Boh dal, aby ostatní mali úžitok z 

tvojho svetla. 

 Preto skonči s rečami: „Nemám prácu, nemám dom, nemám nikoho, kto by mi pomohol, alebo 

mi niečo dal.“ Čo ti dal Boh? Máš pokoj vo svojom srdci? Je v tebe láska? Myslíš, že ťa Boh miluje? Si 

tomu rád? Tak choď a podeľ sa s tým. Sú ľudia, ktorí ani nevedia, že ich Boh miluje. Podeľ sa s nimi o 

lásku Božiu, ktorú zažívaš ty. Tak sa zobuď a choď k niekomu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že prišlo Tvoje Slovo, ktoré mi dáva svetlo a ukazuje mi cestu životom. Dnes 

kráčam vpred, vedomý si Tvojho života a lásky, ktorá je vo mne a som odhodlaný podeliť sa o to s inými, v mene 

Ježiš, Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 6:38  

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 3;   Izaiáš 48-49    

2-ročný plán:   Židom 9:1-10;   Ezechiel 16  



19           Pastor Chris 

     Nedávaj peniaze na prvé miesto! 

 „Počiatok múdrosti je: Získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť!“(Príslovia 4:7)  

 Pre niektorých je získavanie peňazí prvotným záujmom v živote. Ale smutné je, že čím viac 

rozprávajú o peniazoch a naháňajú sa za nimi,  tým menej ich majú. 

 A teraz sa zameraj na náš úvodný verš; nehovorí sa tam: „Peniaze sú základná vec.“ Možno 

niekto povie: „Chcem sa stať podnikateľom a potrebujem kapitál.“ Nie. Najdôležitejším kapitálom, ktorý 

potrebuješ, nie sú peniaze; Slovo Božie hovorí, že múdrosť je to, čo potrebuješ najviac.  Jej  milovanie či 

nedostatok určujú tvoj úspech alebo zlyhanie v tvojom živote.  

 To je dôvod, prečo nám Biblia hovorí, aby sme si obnovili naše mysle (Efezským 4:23). Peniaze sú 

dôležité, nepochybne, a dokonca Biblia hovorí: „... peniaze poskytujú všetko“(Kazateľ 10:19). Ale potom 

Biblia hovorí o nadradenosti múdrosti nad peniazmi. Peniaze nemôžu dať život, ale múdrosť áno: Lebo 

byť v tôni múdrosti je to isté, čo byť v tôni striebra; a je úžitok z vedomosti; múdrosť dáva život tým, ktorí ju majú 

(Kazateľ 7:12). 

 Prečo pracuješ? Prečo chceš, aby tvoje podnikanie rástlo? Možno si majiteľom súkromnej školy, 

prečo chceš, aby bola úspešná? Prečo chceš, aby bola veľká? Je to pre tvoju lásku k študentom, či úprimný 

záujem pomáhať im získať kvalitné vzdelanie, alebo len chceš zarobiť peniaze? Vo všetkom, čo robíš, 

nedávaj peniaze na prvé miesto. Radšej vyhľadávaj potreby ľudí a usiluj sa ich naplniť. Nech je tvojou 

motiváciou robiť to, čo je dobré pre Boha a pre ľudí a potom budeš úspešný. 

Modlitba   

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že vo mne dnes a vždy pracuje Tvoja múdrosť, spôsobuje vo mne, že prospievam, 

som úspešný  a vynikám vo všetkom. Som vedený múdrosťou k väčším úrovniam  slávy, v mene Ježiš. Amen. 

 Rozšírené štúdium:   1.Timoteova 6:10;   Matúš 6:33 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 1;   Izaiáš 50-51 

2-ročný plán:   Židom 9:11-28;   Ezechiel 17 



20           Pastor Chris 

     Pripoj sa k žatve! 

 „Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo“ (Matúš 9:37). 

 Obdobie žatvy je pre farmárov vždy obdobím radosti. Keďže zasiali, tak sa radujú z úrody, 

pretože je čas zožať úrodu. Je neobvyklé vidieť plakať farmára v čase žatvy. Skôr je nedočkavý, aby videl 

úrodu. 

 V dnešnom Slove Pán Ježiš hovorí učeníkom, že žatvy je mnoho, ale pracovníkov málo. Žatva, 

o ktorej hovorí, je žatva ľudských duší. Hovorí o svete hriešnikov. Na druhej strane sa hovorí 

o pracovníkoch vysielaných na to, aby evanjeliom získavali stratené duše pre Krista. Keďže si kresťan, 

niekto pre teba umožnil, aby si počul a prijal spasenie. Tak čo ty robíš pre to, aby niekto ďalší poznal 

Ježiša? 

 Jediná vášeň, ktorá vládla v živote a službe Pána Ježiša, kým kráčal po zemi, bolo získavanie duší 

pre Kráľovstvo Božie. To bol dôvod, prečo prišiel: „Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov...“ 

(1.Timoteovi 1:15). Lukáš 19:10 hovorí: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ Spasenie 

stratených bolo to, na čom Mu záležalo. Raz povedal svojím učeníkom: „Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, 

ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo“ (Ján 4:34). 

 Biblia nás učí: „...že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a 

ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“ Hovorí sa tu o tom, že Boh už zmieril bezbožných, hriešnych, 

zlodejov, teroristov, atď. so sebou. Týmto ľuďom treba povedať to, že Boh na nich nie je nahnevaný; 

vrúcne ich miluje a v skutočnosti im nepočíta ich hriechy. Len prostredníctvom Kristovho Evanjelia môžu 

skutočne zmeniť svoje srdce - na nový život. 

 Evanjelium Kristovo je jediná nádej pre akýkoľvek národ alebo ľudí. Len skrze kázanie Slova 

môžeme zberať úrodu a priniesť do Kráľovstva mnoho duší, trápiacich sa v temnote. Ber svoju osobnú 

službu evanjelizácie veľmi vážne. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, rozhodol som sa v srdci, že budem verný Tvojmu povolaniu, aby som viedol nespasených 

v mojom okolí ku Kristovi. Ďakujem Ti za Tvoju rastúcu milosť, ktorú si mi daroval, aby som bol v tomto úsilí 

úspešný a plodný, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Matúš 9:38;   2.Timoteovi 4:2 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 2;   Izaiáš 52-53 

2-ročný plán:   Židom 10:1-18;   Ezechiel 18-19 



21          Pastor Anita 

Nikdy nestratíš keď miluješ 

 „Drahí priateľia, odkedy nás Boh tak veľmi miluje, musíme mať radi jeden druhého“ (1.Ján 4:11 

ang).  

 Pán Ježiš na Olivovej hore osobne odpovedal učeníkom na ich otázky ohľadom 

príznakov sprevádzajúce koniec sveta – Matúš 24. Ježiš ich oboznámil s viacerími udalosťami, 

ktoré sa odohrajú a vyvrcholia na konci vekov -  podrobnejšie je to podané v dvanástom verši 

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“  (Matúš 24:12).  

 Pán nám tu hovorí ako pre skazenosť (zlobu) naokolo veľa ľudí zatrpkne 

kvôli podvodníkom, zlodejom a nečestným ľuďom. Mnohí sa stanú bezcitnými a nebudú sa dať 

ľahko presvedčiť (neuveria), lebo ich vnútro sa zatvorí pred prichádzajúcou milosťou od 

ostatných. Vo svete v akom dnes žijeme, existujú ľudia ktorí keď vidia niekoho v problémovej 

situácii sú neochotní poskytnúť akúkoľvek formu pomoci; hoci by mohli. Myslia si, že sa ich 

niekto znova snaží oklamať. Avšak ty ako dieťa Božie, musíš neustále vypúšťať lásku a súcit 

Krista zo seba. Pamätaj si nikdy, nestratíš a o nič neprídeš keď miluješ.  

 Nepotláčaj v sebe Božiu lásku. Svetská zloba by nás nemala zastaviť od milovania 

ostatných. Tí, ktorí kráčajú v láske vždy víťazia, pretože láska nemôže byť porazená; ona víťazí 

nad všetkými okolnosťami. Bola to láska, ktorá vyviedla Pána Ježiša von z hrobu. Preto 

precvičuj lásku k iným ľudom. Rimanom 5:5 hovorí „láska Božia je rozliata v našich srdciach cez 

Ducha Svätého, ktoré sme dostali.“ Uplatni lásku Božiu do činnosti a odmietni byť chladný 

srdcom.  

 Vo svojej snahe evanjelizovať a privádzať ľudí ku Kristovi, nepotrebuješ „podozrievať“ 

tých s ktorými prídeš do kontaktu ani ľudí, ktorí ťa požiadajú o pomoc. V Matúšovi 28:20 Ježiš 

povedal „Ja som s vami vždy, dokonca až do skončenia sveta. Amen.“ To znamená, že Pán je s tebou 

a On ťa bude neustále sprevádzať cez Ducha Svätého. 

 Dokonca aj teraz sa niekto môže nachádzať vo veľkej dileme a potrebuje tvoju pomoc; 

dovoľ aby Božia láska, ktorú máš v seba ťa prinútila k činom. Dovoľ aby ťa Boh použil pri 

poskytovaní pomoci a útechy voči tým, ktorí trpia v tvojom okolí. Ukáž dnes lásku! 

Modlitba 

 Dnes je moje srdce  posilnené milovať a dotknúť sa životov ľudí v mojom okolí. Vo svojom srdci 

mocou Ducha Svätého  vyjadrujem súcit a lásku Krista v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 18:21-22;   Ján 13:34 

1 – ročný plán:   1.Timoteovi 3;   Izaiáš 54-56 

2 – ročný plán:   Židom 10:19-39;   Ezekiel 20



 

22          Pastor Chris 

Aký život! 

 „No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista!“ (1.Korintským 

15:57).  

 Keď Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych ty sil bol vzkriesený spolu s Ním. Teraz si usadený 

spolu s Kristom  „ďaleko od všetkých a nad každé kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, 

ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku“ (Efezským 1:21). Nezáleží čo sa stane na 

tomto svete, lebo ty si viac ako len víťaz; si úspech. Boh ti dal večný život; život, ktorý je väčší 

ako choroba, nemoc, zlyhanie a smrť; je to život pokoja, sily, zdravia a prosperity.  

 Poznanie tejto skutočnosti by malo evidentne zmeniť spôsob akým rozprávaš, kráčaš 

alebo robíš veci. Nepros Boha o pokoj, silu, zdravie, prospech ani za to aby ťa spravil 

úspešným. Všetky tieto a ďaľšie veci sú zahrnuté v slávnom živote, ktorý máš teraz v Kristovi. 

Uvediem vám príklady.  

 Poprvé, Pán Ježiš povedal v Jánovi 14:27 „Pokoj vám zanechávam, svôj pokoj vám dávam...“ 

to znamená On sa už stal tvojim pokojm. Po druhé Žalmy 27:1 hovoria „Pán je posilou môjho 

života...“ Po tretie, On je tvoje zdravie. Izaiáš 33:24 hovorí „Žiaden obyvateľ Sionu nepove, som 

chorý...“ Takže nerozprávaj o chorobe, lebo Pán ti dal zdravie (čítaj 3.Ján 1:2). 

 Navyše si od Neho dostal prospech. 1.Korintským 3:21 hovorí „Nech sa teda nikto nechváli 

ľuďmi, veď všetko je vaše:“ Neskôr nám hovorí vo Filipanom 4:19 „Môj Boh zabezpečí (poskytne, 

naplní) všetky moje potreby podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista Ježiš.“ V tvojom živote 

neexistuje nedostatok; lebo Pán napĺňa všetky tvoje potreby. V žalmoch 1:3 je opísaný strom 

zasadený pri brehu rieky, ktorý prináša ovocie v - aj mimo sezóny; čokoľvek robíš bude 

jednoducho prosperovať.  

 2.Korintským 5:17 hovorí „Ak je ktokoľvek (akýkoľvek človek) v Kristovi, on je novým 

stvorením: staré veci sa pominuli; hľa všetko nastalo nové.“ Dnes ako znovuzrodený človek 

predstavuješ zväzok  úspechu.  Teraz už patríš do Božieho Kráľovstva do Jeho sféry života tam 

kde kraľuje Kristus. 

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za víťazstvo, úspech, dokonalosť, zdravie a prospech lebo všetko mám 

v svojom duchu. Dnes a každý deň kráčam v spravodlivosti a uplatňujem vlastnú dominanciu a prevahu 

nad diablom, chorobou a negatívnymi silami sveta v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:17;   2.Korintským 2:14 

1 – ročný plán:   1. Timoteovi 4;   Izaiáš 57-58 

2 – ročný plán:   Židom 11:1-16;   Ezekiel 21 



 

23          Pastor Chris  

My nie sme bezmocní 

 „Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo 

rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi“ (Matúš 16:19).  

 Správy o katastrofách, terorizme a iných desivých udalosťiach tak ako sú denne hlásané 

cez média vydávajú rozpačitý pocit nebezpečia a strachu do sŕdc mnohých ľudí vo svete. Avšak 

my ako veriaci namiesto schúlenia sa v strachu dúfajúc,že veci sa samé napravia by sme mali 

uznať a začať pôsobiť na vysokom mieste autority v Kristovi „ nad a pred každou vládou 

a autoritou a mocou a kniežatstvom a každým menom, ktoré je neustále volané ...“ (Efezským 1:21 ang. 

rozšírený preklad WNTT). 

 Boh nám dal tak veľa autority, avšak my musíme doraziť na miesto poznania 

a porozumenia Slova. Musíme sa naučiť ako uplatniť našu autoritu v Kristovi a učiniť zmeny 

v Jeho mene. My nie sme beznádejní ani bezmocní. Pán Ježiš nám povedal v Matúšovi 18:18-19 

ang: „Ak dvaja z vás na zemi jednomyseľne sa zhodnú na (o) čomkoľvek, dostanú to – (bude to pre nich 

urobené) od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v mojom mene, 

tam som ja medzi nimi.“ 

 „Dvoma alebo troma“ narážal na to najmenšie zhromaždenie, kde sú iba dvaja alebo 

traja prítomní reálna zmena čohokoľvek môže prísť! Nepovedal dotyční musia mať dostatok 

viery; všetko čo je potrebné aby sa ľudia spolu zišli a súhlasiť na zmene danej veci. Hovorí nám 

 „v mene Ježiša tu na zemi“, preto by sme nemali byť ticho. Ak exitujú negatívne situácie a tieto 

sa ti nepáčia spolu ich dokážeme zmeniť. V Cirkvi existuje tak veľká moc  avšak keď máme 

zavreté ústa nedokážeme objaviť ani zistiť jej rozsah a potenciál  aký nám patrí. Aby táto moc 

mohla byť aktivovaná, musíme si otvoriť ústa a modliť sa a takisto prehlasovať to čo chceme 

vidieť v vlastnom svete.  

Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem za úžasnú autoritu, ktorú si udelil Cirkvi Ježiša Krista. Modlím sa za 

kresťanov po celom svete aby sme cez Tvoje Slovo dorazili na miesto poznania, kde budeme smelo 

požadovať podľa autority, akú si nám udelil a tak obrátime nepriateľské okolnosti pre našu priazeň v mene 

Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Matúš 16:18;   Izaiáš 9:7 

1 – ročný plán:   1.Timoteovi 5;   Izaiáš 59-60 

2 – ročný plán:   Židom 11:17-40;   Ezekiel 22 



24          Pastor Anita 

Váž si ostatných 

 „Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna aby ktokoľvek kto v neho verí 

nezahinul ale mal večný život“ (Ján 3:16).  

 Teraz keď si už dieťa Božie Jeho láska je rozliata v tvojom srdci cez Ducha Svätého. 

Očakáva sa od teba preukázanie (demonštrovanie) tejto lásky spôsobom takým, že sa s ňou 

podelíš s ostatnými vo svojom okolí. Boh túži, aby svet videl a ocenil jedinečnú a 

neporovnateľnú krásu  Jeho lásky. Každý deň ako stretávaš ľudí, využí príležitosť na 

vyjadrenie Božej lásky.    

 Láska k ľuďom je to hlavné čo sa počíta u Boha. Boh je láska a preto ako Jeho deti mali 

by sme milovať rovnako ako On: „Napodobňujte (buďte Jeho nasledovníkmi) teda Boha ako milované 

deti a žite (kráčajte) v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu 

príjemnej vône“ (Efezským 5:1-2). Nenávisť voči niekomu, bez ohľadu na to  čo proti tebe mohol 

urobiť je neakceptovateľná pred Bohom. Ježiš nám ukázal dokonalý príklad keď miloval 

každého koho stretol. Dokonca miloval aj svojich udavačov; tých čo ho ukrižovali. Našou 

úlohou je napodobniť Pán, tým keď budeme milovať každého bez ohľadu na okolnosti.  

 Nenávisť je od diabla a Biblia ju opisuje ako jeden zo skutkov tela zatiaľ čo láska je 

označená ako ovocie pretvoreného ľudského ducha (Galatským 5:22). Láska je samo-

(roz)dávajúca  zapríčini, že dáš sám seba voči ostatným bez rozmýšľania čo dostaneš naspäť. 

Láska s tebou urobí to, že budeš rozmýšľať o ostatných a prijmeš ich v stave v takom v akom sa 

nachádzajú. Láska nie je sebecká a nevyhľadáva samú seba; prelamuje bariéry rasy, etník 

a sociálneho postavenia. Venuj dostatočný čas na ocenenie ľudí okolo seba a preukáž im lásku 

Krista ešte dnes. 

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za Tvoju lásku, ktorá je rozliata  v mojom srdci cez Ducha Svätého, lebo 

ona napĺňa môj život až za samotný okraj. Dnes táto láska žiari so mňa ako radiácia  a ja ju prejavujem 

každému v mojom svete v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 13:8;   Galatským 5:19-21;   Efezským 5:1-2 

1 – ročný plán:   1.Timoteovi 6;   Izaiáš 61-63 

2 – ročný plán:   Židom 12:1-13;   Ezekiel 23 



25          Pastor Chris 

Modlitba za vyšší vplyv evanjelia 

 „Napokon, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo (malo voľný priebeh) a 

oslavovalo všade tak ako u vás“ (2.Tesalonickým 3:1).  

 Vo svete neutíchacej vojny a nepriateľstva zameraného voči svetlu a pravdy evanjelia si 

musíme zachovať pevné postavenie a modliť sa za oslávanie a voľný priebeh Pánovho Slova. 

Vďaka Bohu za tieto dni kedy tak veľa ľudí počúva a prijima evanjelium avšak stále existujú 

ľudía, ktorí musia počuť o dobrom posolstve Kristovej spásy. Je veľmi dôležité modliť sa za 

kresťanských služobníkov a služobníkov evanjelia ako aj bratov v cirkvi v ich úsilí 

evanjelizovať pred národmi sveta.  

 Modli sa aby evanjelium bolo otvorené k príležitostiam a ono mohlo byť neobmedzene 

a bez prekážok hlásané po celom svete čo bude mať za výsledok spásu ešte väčšieho počtu duší. 

Prenasledovanie či dokonca utrpenie môže veľakrát vyrušiť alebo rozptýliť veriacich od šírenia 

evanjelia. Musíme sa prihovárať za týchto jednotlivcov aby boli posilnení mocou Ducha 

Svätého vo svojom vnútornom človeku a tiež ich viera bola zdokonalená v Pánovi.  

 Taktiež sa vždy modli za vplyv a dopad evanjelia cez rôzne formy média: Internet, 

televízia, rádio, tlačové média a podobne. Toto je veľmi dôležité, pretože cez Internet, televíziu 

a rádio alebo knihy sa posolstvo evanjelia dokáže dostať na miesta kde by žiaden človek alebo 

skupina ľudí nemohli vstúpiť.  

 Zo Zjavení 1:6 a tiež 5:10 chápeme ako nás Boh urobil kráľmi a kňazmi. Začni dnes 

pôsobiť vo svojom úrade ako modliaci sa kňaz a panujúci kráľ. Najdi si čas pre modlitbu za 

evanjelium nášho Pána Ježiša Krista a jeho dopad vo vlastnej krajine. Modli sa, aby v mestách, 

dedinách a osídleniach ľudia dbali a všímali si evanjelium; potom v nich nastane veľká radosť, 

napredovanie a prospech naprieč celou krajinou ako Božie Slovo bude mocne rást a prevládať. 

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za udelenie veľkej milosti voči službe do ktorej si ma povolal. Mocou 

a demonštrovaním Tvojho Ducha som svedkmm pred Tvojimi deťmi všade vo svete. Tvoje meno je dnes 

vyvýšené medzi národmi sveta, lebo Slovo získava nadvládu v srdciach ľudí a duše sú získavané do 

Kráľovstva v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 2:1-2; Skutky 19:20 

1 – ročný plán:   2.Timoteovi 1;   Izaiáš 64-66 

2 – ročný plán:   Židom 12:14-29;   Ezekiel 24  



 

26          Pastor Chris 

Pomáhaj iným v núdzi 

 „Chudobní nevymiznú z krajiny, preto ti prikazujem: Vo svojej krajine ochotne otváraj ruku 

núdznemu a chudobnému bratovi“ (5.Mojžišova 15:11).  

 Odhaduje sa, že jedna pätina svetovej populácie žije v tej najhoršej chudobe; žijú z menej 

ako jedného dolára na deň. Mnoho ľudí žije v špinavých a chudobných štvrtiach  miest kde sú 

pozbavení materiálnych, duchovných a duševných prostriedkov potrebných k prežitiu, rozvoju 

a celkovému prospešnému životu. Táto skupina ľudí nedokáže využiť svoje základná práva. 

Naviac nemôžu dosiahnuť ani plný potenciál osobnostného rozvoja a následne sa nedokážu 

začleniť do spoločnosti.   

My musíme hľadať cestu na budovanie potrebnej infraštruktúry, ktorá pomôže vylepšiť 

nepriaznivý stav biednych a menej zvýhodnených medzi nami. Poskytnime im nevyhnutnú 

a potrebnú starostlivosť, lásku, náklonosť a vhodný životný štýl. Keď každý z nás urobí jednu 

maličkosť, spolu dokážeme naozaj veľa. Povzbudzujem vás k premýšľaniu nad tým ako urobiť 

viac pre tých čo sú v núdzi okolo nás; byt požehnaním pre ostatných znamená byť taktiež 

požehnaný.  

 Pokiaľ neoslovíš iných a neprinesieš im zmysel života tak sa ti nepodarí objaviť poklad, 

ktorý do teba vložil Boh. Tam sa nachádza skutočné zadosťučinenie a spokojnosť! Biblia hovorí 

„veľkorysá duša bude bohato zásobená (výnosná) a ten čo zavlažuje bude takisto sám zavlažovaný“ 

(Príslovia 11:25 ang). Boh zabezpečí aby sa dobré veci, ktoré urobíš iným prihodili tiež tebe. 

Preto pokračuj v pomáhaní tým okolo teba.  

Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za udelenie milosti, múdrosti a sily k neustálemu rozoznaniu 

potreby pre ľudí okolo mňa. Vždy im prinášam pomoc, útechu, nádej a pohodlie. Ďakujem, lebo Ty si ma 

urobil človekom,  ktorý povznáša a pomáha ostatným ľuďom v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 6:31;   Lukáš 6:38 

1 – ročný plán:   2.Timoteovi 2;   Michaiáš 1-3 

2 – ročný plán:   Židom 13:1-25;   Ezekiel 25-26 



27          Pastor Anita 

Kráčaj míľu naviac  

 „Potom im hovoril: Keď niekto z vás má priateľa a pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ 

môj, požičaj mi tri chleby, lebo mi priateľ prišiel z cesty a nemám ho čím ponúknuť; a on by znútra 

odpovedal: Neobťažuj ma; dvere sú už zatvorené a deti so mnou v posteli; nemôžem vstať a dať ti; 

hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a 

dá mu, čo potrebuje” (Lukáš 11:5-8). 

 Boh má charakter dať hojne, štedro a nadmieru veci o ktorých by si ani len nepomyslel. 

On zaopatrí a adekvátne zásobí svoje deti podľa bohatstva v sláve. Teraz ako znovuzrodený 

máš Božiu prirozdenosť a dostal si rovnakú schopnosť dať alebo urobiť viac ako len to čo sa od 

teba očakáva.   

Láska vyžaduje spraviť viac ako len to čo ti je povedané. Napríklad biblia hovorí ako 

Rebeka prekročila požiadavku Abrahámovho služobníka potom ako mu podala vodu tiež 

ponúkla napojiť aj ťavy (Genezis 24:17-20). Abrahám ponúkol tú lepšú časť zeme svojmu 

bratrancovi Lotovi (Genezis 13:5-12). 

 V úvodnom verši Ježiš poukázal ako aj obyčajný človek dokáže urobiť niečo naviac 

v snahe pomôcť svojmu priateľovi. Musíš sa vedieť dostať (pohnúť) za to čo je normálne alebo 

bežné tým, keď budeš mať vedomie - všetko čo robím je na slávu Boha. Keď ukážeš lásku 

svojmu bratovi alebo sestre  robíš tak vlastne pre Pána. Ježiš povedal „A kto by čo aj len čašou 

čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, veru, hovorím vám, že ho neminie 

odmena”(Matúš 10:42).   

 Tvoj prístup by mal vyzerať nasledovne „ako môžem urobiť zakaždým niečo naviac?“; 

vložiť dodatočné úsilie  a kráčať na pomoc ostatným extra míľou. Láska znamená dáť viac ako 

to čo sa vyžaduje alebo očakáva:“ a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve” (Matúš 5:41). Nauč 

ísť za svoje limity. Si požehnaný keď iným ukážeš lásku tak, že kráčaš viac ako sa očakáva. 

Modlitba 

 Drahý Otče, som kontrolovaný láskou Krista, ktorá štedro vyviera z môjho ducha. Táto láska ma 

núti dať viac ako len to čo sa odomňa očakáva. Ďakujem za schopnosť a inšpirácie, ktoré si mi dal na 

preukázanie môjho charakteru lásky. Kráčam míľu naviac pre požehnanie iných v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 8:1-4 

1 – ročný plán:   2.Timoteovi 3;   Michaiáš 4-5 

2 – ročný plán:   Jakub 1:1-27;   Ezekiel 27 



 

28          Pastor Chris 

Prevezmi zodpovednosť 

 “Ajhľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom” (Izaiáš 55:4).  

 Líderstvo znamená dokázať prebrať zodpovednosť. Jednoducho povedané, 

zodpovednosť znamená schopnosť odpovedať. “Schopnosť” v tomto kontexte neznamená moc, 

ale ide o autoritu a ochotu reagovať. Dovoľte mi uviesť jednoduchý príklad.  

 Predstav si ako prídeš na miesto; možno do svojej izby alebo kancelárie a všimneš si ako 

konkrétny obraz, ktorý by mal vysieť na stene sa zosunul. Okamžite to získa tvoju pozornosť a 

ty urobíš čo je nevyhnutné v danom moment aby si ten obraz dal na pôvodné miesto. To 

preukazuje zodpovednosť. Ak odídeš, ignorujúc vec, ktorá nie je v poriadku to znamená, že si 

nepreukázal zodpovednosť.  

 Je to podobne ako keby si prišiel na miesto kde sa má konať schôdzka; všetky stoličky 

namiesto toho aby bolo pekne usporiadané sú porozhadzované po celej miestnosti; neignoruj 

ich. Choď a daj ich na správne miesto. To znamená vedieť prevzať zodpovednosť. Keď tak 

urobíš prinášaš potrebnú ingredienciu úspechu do vlastného charakteru. Niekto iný môže 

povedať „ale ja som si nevšimol, že stoličký boli po celej miestnosti; preto som nič neurobil.“ 

Toto je potom skutočný problém. Bavíme sa tu o „schopnosti odpovedať-reagovať“ inteligencia 

vidieť a činiť na základe toho čo si uznal ako nesprávne. Niektorí ľudia nevidia preto nekonajú 

a to je „nezodpovednosť“; neschopnosť vidieť a odpovedať. 

 Zobrať zodpovednosť znamená spoznať čo je potrebné urobiť a náležite sa k tomu 

postaviť – odpovedať. V tomto je skrytý hlavný princíp, pretože úspech, víťazstvo a prospech 

patria tým, ktorí rozoznajú ľudskú potrebu a natiahnu ruku za tou potrebou aby ju naplnili. 

Nauč sa prevziať zodpovednosť. Definícia dospelosti je zodpovednosť. Stať sa zrelým – 

dospelým znamená dobrovoľne vykonať nejakú prácu! Tým sa ako líder a vodca odlíšiš od 

ostatných.  

 Líder je ten, kto má schopnosť reagovať. Viesť ľudí je podmienkou zodpovednosti  -

sprevádzať, všímať si a nasledovať bremeno vyššej inteligencie, nadradenejšieho poznania 

alebo informácii. Vedenie neznamená hrať sa na veľkého šéfa pred inými; ale ide skôr 

o prevzatia povinnosti; slúžiť Bohu a pre svojich vlastných ľudí a spoločnosť.  

Modlitba 

 Požehnaný nebeský Otče, ďakujem za pomazanie mojich očí k videniu a odpovedaniu na 

príležitosť k službe vôkol mňa. Som na mieste pre úspech a veľkosť vždy ako rozoznám ľudskú potrebu 

okolo seba a vyviniem úsilie k naplneniu týchto potrebie v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Jakub 4:17;   Matúš 20:26-27  

1 – ročný plán:   2.Timoteovi 4;   Michaiáš 6-7;   2 – ročný plán:   Jakub 2:1-26;   Ezekiel 28



29          Pastor Chris 

Nepremrhaj svoju šancu na povýšenie 

 „I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila” (Príslovia 24:10).  

 Oslabnúť alebo dokonca sa vzdať v čase súženia (nepriazne) znamená minúť svoju 

šancu na povýšenie. Jakub 1:2 hovorí „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás 

rozličné pokúšania.” Prečo ťa asi Boh napomína k radosti v čase kedy skúšky a výzvy prichádzajú 

na teba zo všetkých strán? Je tomu preto, lebo On pozná, že víťazstvo je v tvojom duchu. Ak si 

znovuzrodený, Biblia ťa opisuje ako premožiteľa – niekoho kto je viac ako len víťaz. Na základe 

toho, žiadna situácia akej čelíš ťa nepremôže.  

 Si vybavený všetkým čo je potrebné na konfrontáciu a prekonanie akéhokoľvek zápasu, 

pokušenia alebo nepriateľa. Preto nesmieš strčiť hlavu do piesku, vzdať sa alebo oslabnúť pod 

žiadnym tlakom. Buď pevný. Rozoznaj každú nepriazeň, skúšku a súženie ako nevyhnutnú 

výzvu na posilnenie svojej viery a tiež ako činiteľa pre svoje povýšenie.  

 Zamysli sa na chvíľu nad Jozefom; jeho nepriateľia vydlaždili cestu k jeho povýšeniu. 

Stal sa vladárom Egypta roky potom ako bol predaný za otroka egyptskému výkupníkovi. Jozef 

odmietol skloniť svoju hlavu a nedovolil výzvam aby určili okolnosti jeho existencie. Uvedom 

si, že Boh ťa vždy predurčil  na zvíťazenie bez ohľadu na údajné a zdanlivé zábrany aké sa 

objavia na tvojej ceste.  

 2.Korintským 2:14 hovorí “Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi  …”. 

Bol si prinesený do života neustáleho a nikdy nekončiaceho víťazenia; preto zachovaj svoje 

pevné postavenie a drž pokrik víťazstva na jazyku. Pokračuj v prehlasovaní kto a čím je Kristus 

v tebe: Kristus vo mne nádej slávy; stal sa mi múdrosťou , spravodlivosťou, uspokojením a 

vykúpením (1.Korintským 1:30). On je tvoja skala, pevnosť a štít. Kristus je tvoja sila a 

schopnosť. On je ten mocnejší a väčší, ktorý žije v tebe, väčší ako celý svet. Kristus hovorí “Vy, 

deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svet” (1.Ján 

4:4). 

Modlitba 

 Som plne presvedčený o svojom večnom víťazstve nad satanom, svetom a každou nepriazňou 

ktorá sa môže objaviť na mojej ceste lebo ja som narodený z Boha. Dnes som vedení napred vo víťazstve a 

triumfe a moja viera prevláda, lebo mocnejší je On, ktorý je vo mne ako ten, ktorý je vo svete.  

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:4-5;   Rimanom 8:28;   Efezským 6:10-13  

1 – ročný plán:   Títovi 1-2;   Nahum  

2 – ročný plán:   Jakub 3:1-18;   Ezekiel 29  



30          Pastor Anita 

Víťazstvo Kristovej obety 

 “očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, 

ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky” 

(Títovi 2:13-14).  

 Sú ľudia, ktorí nevedomky nariekajú pre utrpenie Krista na kríži, lamentujúc akú bolesť 

a poníženie si musel kvôli nám vytrpieť. Áno, Kristus trpel za nás na kríži, ale to utrpenie nám 

prinieslo večný život a uviedlo nás do večného víťazstva. Bol to Boh, kto nariadil aby Kristus 

trpel a výsledkom Jeho utrpenia bola sláva, víťastvo, úspech a prospech pre nás všetkých: 

“Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval keď svedčili predtým 

utrpenia pre Krista a slávu, čo bude po nich nasledovať” (1.Peter 1:11).  

 Namiesto lamentovania by sme radšej mali oslavovať to ako Ježiš zomrel za nás; mali by 

sme každý deň prehlásiť víťazstvo nad Jeho smrťou. Ježiš nezomrel pre nič; Jeho smrť dala 

ľudstvu víťazstvo nad hriechom a tiež účinkami s ním spojených. Ježiš bol ukrižovaný na kríži 

ako Božia obeta za hriech ľudstva - prevzal naše miesto a dal nám víťazstvo. Teraz Boh nechce 

aby si len prehlásil to víťazstvo ale chce aby si žil každý deň vo víťazstve nad Jeho smrťou, 

pochovaním a slávnostným zmŕtvychvstaním.  

 V prípade, ak by si ležal na lôžku pre chorých, je čas postaviť sa - už si bol uzdravený 

Kristom. To isté platí pre chudobu a nedostatok – už by sa nikoho nemala zmocniť, lebo Ježiš 

prebral tvoje miesto chudoby na kríži a dal ti prospech: “Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša 

Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou” (2.Korintským 8:9).  

Teraz dokážeš žiť absolútne bez dlhov, pretože Hospodin ti dodáva a napĺňa všetky potreby 

podľa Jeho bohatstva v sláve Ježiša Krista! Tvoja úplná spása – radosť, zdravie, pokoj, prospech, 

napredovanie, úspech a víťazstvo sú dôvodom prečo Kristus zomrel, bol pochovaný a 

slávnostne vstal zmŕtvych. Ži dnes s takýmto vedomím. 

Modlitba 

 Ďakujem ti Pane za vynesenie ma z temnoty do Tvojho úžasného svetla, kde kraľujem a panujem 

ako kráľ života. Mám radosť, zdravie, pokoj, prospech, napredovanie a víťazstvo ktoré si mi všetky 

stprístupnil v Kristovi Ježišovi. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:21;   Efezským 2:4-5 

1 – ročný plán:   Títovi 3;   Abakuk  

2 – ročný plán:   Jakub 4:1-16;   Ezekiel 30  



31          Pastor Chris 

Odmietny byť znechutený 

 “Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých” (Matúš 24:12).  

 Dôvodom, prečo krajina alebo región sú obliehané nepokojmi, vojnou, terorizmom a 

zločinom nie ten, že by satan – podnecovateľ takýchto útokov  bol príliš silný a nemohol byť 

zrezený k zemi. Skôr sa to deje vtedy keď kresťania v takýchto regiónoch ochladli alebo ostali 

príliš spokojní. Zlo napreduje keď dobrí ľudia nič nerobia.  

 Cez moc Ducha, dokážeme potlačiť zlého a jeho kohorotov od terorizovania a 

spôsobovania utrpenia a bolesti v životoch ľudí. Neostaň spokojný, bezcitný  a ľahostajný o 

záležitostiach vo vlastnej krajine. Dovoľ aby nepriaznivý stav chudobných, chorých a tých čo sú 

obeťami skazenosti ťa motivoval k hláseniu evanjelia a prihovárania sa za stratené duše. Svetlo 

slávneho Kristovho evanjelia je jediná nádej pre pokoj, opravdivé napredovanie a spásu v 

akejkoľvek krajine.  

 Týkajúc sa týchto posledných dní, Pán Ježiš nás dopredu varoval o tom ako láska 

mnohých vychladne. Tvojou zodpovednosťou je však uistiť sa aby láska voči Bohu, Jeho domu 

(myslí sa dom Pána) a práca ostala  zapálená a pri živote. Odmietni byť znechutený alebo 

premohnutý negatívnymi udalosťami okolo seba. Nachádzaš sa v pozícii, kde dokážeš vyvolať 

zmenu ak sa vieš seriózne postavíť k zodpovednosti modlitby.  

 Jeremiáš 29:7 hovorí “Hľadajte pokoj (mier) krajiny, modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej 

pokoji bude aj váš mier.”  Modlíme a zodpovedáme sa Bohu a tiež vlastnej krajine aby sme našli jej 

pokoj; lebo pokoj národa je tvoj vlastný (individuálny) pokoj. Preto namiesto znechutenia, 

prihovor sa v modlitbe za mier vo svojej krajine. Modli sa za lídrov aby boli sprevádzaní 

múdrosťou Boha. Modli sa za ľudí aby viedli kľudný a mierumilovný život v každej dobrote a 

poctivosti. Lebo tak je to dobré a akceptované v očiach Boha nášho spasiteľa (1.Timoteovi 2:2-4).  

Modlitba 

 Milostivý Otče, preberám svoje legitímne miesto ako kňaz a kráľ. Prehlasujem mocou 

spravodlivosti a vplyvu Tvojho Ducha, vhodné prostredie je vytvorené pre hlásanie evanjelia po celom 

svete. Prehlasujem pokoj, napredovanie a prospech nad národmi a modlím sa aby Tvoja vôľa bola 

uskutočnená v živote ľudí, v mene Ježiš.Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 35:4;   2.Tesalonickým 2:7 

1 – ročný plán:   Filemon;   Sofoniáš  

2 – ročný plán:   Jakub 5:1-20;   Ezekiel 31 

 


