
1           Pastor Chris 

      Si na to súci 

 Nie že by sme boli dostatoční sami od seba, mysliac si, že čokoľvek je z nás samotných, ale naša 

dostatočnosť je z Boha (2. Korintským 3:5 angl. preklad). 

 Slovo „dostatočnosť" v našom texte, pochádza z gréckeho slova „hikanotes", čo znamená 

kompetencia; byť dostatočne kvalifikovaný na to, aby si bol schopný. Znamená to, byť „súci na." Keď 

Písmo hovorí: „Naša dostatočnosť je z Boha", znamená to, že naša schopnosť, naša kompetencia, naša 

„súcosť" je z Boha. Bez ohľadu na problémy, ktorým môžeš v živote čeliť, si na ne súci; si kompetentný 

čeliť hocičomu, čo proti tebe povstane a zvíťaziť nad tým. 

 Keď čelíš akejkoľvek neľahkej úlohe, nemáš sa spoliehať na svoje ľudské schopnosti alebo sa 

nimi chvastať, ale spoliehať sa na Kristov život, ktorý je v tebe. Boh ti dal život, ktorý ťa robí schopným. 

To je ten dôvod, prečo apoštol Pavol hovorí v liste Filipským 4:13: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma 

posilňuje." Pán chce, aby si mal „ja môžem (ja to dokážem)" mentalitu. 

 Kedykoľvek sa cítiš nekompetentný, alebo keď ťa iní popisujú ako neschopného, prehlasuj pre 

seba samého: „Boží život je vo mne, a preto môžem robiť všetky veci; som súci pre akúkoľvek úlohu." 

 Ak si bol pre niečo vybraný, nečuduj sa: „Mám na to? Som na to kompetentný?" Tvoja 

kompetencia je z Boha. Moc, ktorá pôsobí v tebe, je Božia neobmedzená moc, a preto sa odmietni nechať 

zastrašovať svojimi kritikmi a konkurentmi. Neboj sa ničoho. Vždy hovor smelo. Maj „ja môžem“ 

mentalitu. 

 Stále prehlasuj, kým si, čo máš a svoju schopnosť v Kristovi Ježišovi. Je to dôležité, pretože tvoj 

život je ovplyvnený tvojím jazykom. To, čo hovoríš, riadi tvoj život. Neprestávaj prehlasovať, že Boh je 

tvojou dostatočnosťou; že si súci pre akúkoľvek úlohu a môžeš zapríčiniť, aby sa veci diali! Prehlasuj to, 

že si vynikajúci, a že máš vynikajúci život. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju božskú moc, ktorá vo mne mocne pracuje. Som vynikajúci a mám 

vynikajúci život; môžem robiť všetky veci, pretože moc, ktorá pôsobí vo mne, je z Boha, a preto je neobmedzená. 

Nech je požehnané meno Pánovo! 

Rozšírené štúdium:   Filipským 4:13;   2.Korintským 4:7;   Kolosenským 1:29 

1-ročný plán:   Židom 1;   Jeremiáš 1-2 

2-ročný plán:   1.Peter 1:1-12;   Ezechiel 32 



2           Pastor Chris 

     „ ... V Jeho mene!" 

 Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými 

jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni 

ozdravejú (Marek 16:17-18). 

 Ježiš urobil toto nádherné vyhlásenie krátko po svojom vzkriesení, tesne pred tým, ako vystúpil 

do neba. Toto prehlásenie nie je sľubom, ale vyhlásením sily, ktoré odovzdáva autoritu Cirkvi, veriacim. 

Je to vyhlásenie identity. Ak chceš napríklad rozpoznať pomarančový strom, mal by si sa pozrieť na jeho 

ovocie. Rovnakým spôsobom Ježiš určil pre veriacich, že budú rozpoznaní podľa týchto znamení: 

vyháňanie démonov, hovorenie novými jazykmi, nezraniteľnosť hadmi a smrteľnými vecami. Okrem 

toho budú klásť ruky na chorých a chorí ozdravejú. Všimni si, že nepovedal „budú klásť ruky na chorých  a 

ak sa budú dostatočne mocne modliť, niečo sa stane"; nie. Jediné, čo musíš ako veriaci urobiť, je položiť ruky 

na chorého v mene Ježiš a stane sa zázrak. Hoci sú tieto charakteristické črty tých, ktorí veria v Jeho meno 

nádherné, najkrajšia časť nášho textu sa nachádza v trojslovnej fráze: „V mojom mene." 

 Majster nám dal plnú moc používať Jeho meno. Máme oprávnenie konať Jeho službu ako Jeho 

plne oprávnení zástupcovia. To je tá najúžasnejšia vec na celej zemi! Znamená to, že môžeš ísť v mene 

Ježiš kamkoľvek a mať rešpekt nebies. Môžeš sa modliť v mene Ježiš a byť vypočutý. V Jeho mene máš 

autoritu nad démonmi, môžeš hovoriť novými jazykmi, môžeš brať hadov, keď vypiješ niečo jedovaté, 

nič sa ti nestane, môžeš klásť ruky na chorých a oni ozdravejú. Úžasné! 

 Ešte nikto nikdy neodporoval menu Ježiš úspešne. Žiadny démon, choroba alebo problémy 

nemôžu nikdy obstáť proti tomuto menu! Ani smrť nemôže odolať moci v mene Ježiš. V Jeho mene si 

viac ako víťaz, víťaz navždy. Niet divu, že Biblia hovorí: „... všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko 

robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi" (Kolosenským 3:17). 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za plné právo používať meno Ježiš; dnešný deň pôsobím skrze moc tohto úžasného 

mena, a zastavujem každý zlý skutok okolo mňa, súhlasiac iba s tými vecami, ktoré sú v súlade s Tvojimi plánmi a 

zámerom pre mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 9:1;   Galatským 3:27 

1-ročný plán:   Židom 2;   Jeremiáš 3-4 

2-ročný plán:   1.Peter 1:13-25;   Ezechiel 33 



3           Pastor Anita 

     Život v prosperite 

 „...Veľký je Hospodin, ktorý má potešenie v prosperite svojho služobníka" (Žalm 35:27 angl. preklad). 

 Jób 36:11 prehlasuje o Božích deťoch: „Dovŕšia svoj život v blahobyte a svoje roky v potešení" (Jób 

36:11). Boh ťa povolal k životu v prosperite. Nie si určený zápasiť alebo sa namáhať pre to, aby si žil 

prosperujúci život, je to tvoje dedičské právo. Ak budeš slúžiť Pánovi usilovne a budeš mať v Ňom 

potešenie, budeš žiť svoje dni v prosperite a svoje roky v potešení. Toto je dedičstvo každého Božieho 

dieťaťa. 

 Prosperita nie je len Božou túžbu pre teba, ale ako Abrahámovmu semenu je ti zadarmo daná. 

Biblia hovorí, že Abrahám bol požehnaný vo všetkých veciach, a takisto si aj ty, pretože Galatským 3:29 

hovorí: „A ak ste Kristovi, ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi." Nemusel si bojovať o toto 

požehnanie, bolo ti odkázané ako dedičstvo, si dedič Boží, a spoludedič s Kristom (Rímskym 8:17). 

 Je dôležité si uvedomiť, že prosperita znamená viac, než len mať peniaze. Byť bohatý, majetný 

alebo mať nadbytok je len časťou prosperity. Prosperita je všetko-zahrňujúca; znamená to: byť v bezpečí, 

zdraví a byť rozumný, viesť si dobre v živote a žiť šťastne v zdraví, pokoji, bohatstve a priazni! Znamená 

to tiež mať vynikajúci život a zakúšať úplnosť v každom aspekte svojho života, majúc úspech vo 

všetkom, čo robíš: „Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši" (3. 

Ján verš 2). 

 Slová žalmistu v Žalme 1:1-3 ďalej opisujú krásny život prosperity, ktorý ti Pán dal: „... Bude ako 

strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí." 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za nadprirodzenú schopnosť, ktorú si mi udelil, aby som v živote prosperoval a 

vynikal. Uznávam ťa ako svojho Pána a Pastiera, a ďakujem Ti za to, že ma požehnávaš a obohacuješ vo všetkom pre 

Tvoju slávu a pre dobro druhých okolo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:3;   Žalm 35:27 

1-ročný plán:   Židom 3;   Jeremiáš 5-6 

2-ročný plán:   1.Peter 2:1-12;   Ezechiel 34 



4           Pastor Chris 

     Objav svoje určenie 

 „Ale vstaň a postav sa na nohy, lebo preto som sa ti zjavil, aby som si ťa vyvolil za služobníka a za svedka, 

aj toho, ako si ma videl, aj toho, ako sa ti ukážem" (Skutky 26:16). 

 Je dôležité, aby si našiel svoje miesto v Božom pláne pre svoj život. Keď sa to stane, dodá ti to 

špeciálny typ odvahy a smelosti, aby si bol tým, kým ťa Boh stvoril. Keď objavíš svoje určenie, tvoje 

zápasy sa skončia a ty budeš pri kormidle svojho života, keď budeš napĺňať svoje predurčenie v Ňom. 

Nič nemôže byť viac naplňujúce ako život, ktorý má cieľ. 

 Boh má zámer (cieľ, určenie) pre tvoj život; objav svoje určenie a naplň ho. Byť kýmkoľvek iným 

než tým, kým ťa Boh predurčil, je zlyhaním. Zamysli sa na chvíľu nad príbehom Jána Krstiteľa v Jánovi 

1:19-23. Vedel, že sa narodil pre nejaký účel. Vedel, že prišiel na svet, aby splnil určitý zámer a keď ho 

Židia konfrontovali a snažili sa spoznať jeho identitu, vyhlásil bez zbytočných slov: „Ja som hlas volajúceho 

na púšti: Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš". Našiel svoj zámer v Slove, napísanom 

prorokom Izaiášom a žil pre to, aby ho naplnil. 

 Zamyslime sa tiež nad Pánom Ježišom Kristom; v Židom 10:7 hovorí: „... Ajhľa, idem, veď v Knihe 

je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu." Pán Ježiš prišiel na svet so zámerom vykonať Otcovu 

vôľu. Žil a zomrel ako obeť za hriechy všetkých ľudí a bol slávne vzkriesený späť k životu pre naše 

ospravedlnenie. 

 Poznáš konkrétny zámer pre svoju existenciu? Musíš objaviť svoje životné určenie, pretože kým 

nebudeš poznať Bohom daný zámer, nebudeš môcť ovplyvniť svoj svet pre Krista tak, ako by si mal. 

Pozri sa do Božieho zrkadla a objav samého seba a svoj zámer v Ňom. Je to Slovo Božie, kde nájdeš svoje 

Bohom dané miesto v tomto živote. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, chválim Ťa a uctievam; nech je naveky požehnané Tvoje meno, pretože si osvietil moje 

srdce, aby som vedel a pochopil Tvoju vôľu pre môj život a rozpoznal niekoľko príležitostí, ktoré si pripravil predo 

mnou, aby som bol požehnaním pre môj svet, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 26:16;   2.Timoteovi 2:21 

1-ročný plán:   Židom 4:1-13;   Jeremiáš 7-8 

2-ročný plán:   1.Peter 2:13-25;   Ezechiel 35 



5           Pastor Chris 

    Nadprirodzená moc uskutočňovať zmeny 

 Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás ... (Skutky 1:8). 

 Boh nám dal život slávy a moci v Kristovi Ježišovi. Náš úvodný verš nám dáva dôležitú 

informáciu o tomto živote moci. Dáva nám poznať, že skrze Ducha Svätého sme boli naplnení 

nadprirodzenou mocou pre uskutočnenie pozitívnych zmien v našich životoch a v našich okolnostiach. 

 Voľba slov v Písme je veľmi dôležitá, pretože pokým nerozumieš Božej presnej komunikácii, 

nemôžeš použiť Jeho slová do svojho osobného života. Napríklad v tomto prípade Pán Ježiš povedal: 

„Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás ..." Slovo „moc" pochádza z gréckeho slova 

„dunamis," čo znamená moc alebo schopnosť uskutočniť zmeny. Vzťahuje sa to na schopnosť konať 

zázraky; schopnosť, aby sa diali nadprirodzené veci. Taktiež to znamená moc výnimočnosti. 

 Prijal si túto nadprirodzenú moc a schopnosť vtedy, keď si prijal Ducha Svätého; zvláštnu 

schopnosť uskutočňovať! Táto nadprirodzená moc pre excelentnosť a mimoriadna sila zapríčiňujúca 

zmeny je teraz v tebe. Už rozumieš, prečo by si nikdy nemal byť obeťou v živote? Ježiš ti dal život moci. 

 Ak sa ocitneš v núdzi alebo neistej situácii, nemusíš sa vzdať, či poddať. Je v tebe moc uskutočniť 

zmenu. Nemusíš ísť a hľadať pomoc alebo vyhľadávať moc z miesta na miesto; moc, ktorú potrebuješ, je 

už v tvojom vnútri. Duch Svätý je mocou Božou a aj darcom moci a žije v tebe v Jeho plnosti! Preto si 

plný moci. Môžeš robiť čokoľvek a zmeniť čokoľvek skrze moc Ducha. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, vyhlasujem, že nikdy nebudem obeťou alebo znevýhodnený, pretože Duch Svätý žije vo mne. 

On je tou mocou, skrze ktorú žijem a ktorá pôsobí v mojom živote a okolnostiach trvalé a pozitívne zmeny, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 6:8;   1.Korintským 2:4;   Micheáš 3:8 

1-ročný plán:   Židom 4:14-5:1-10;   Jeremiáš 9-10 

2-ročný plán:   1.Peter 3:1-12;   Ezechiel 36 



6           Pastor Anita 

     Časť viniča nesúca ovocie 

 „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo 

mňa nič nemôžete činiť" (Ján 15:5). 

 Na svojej ceste z Betánie do Jeruzalema Pán Ježiš vyhladol a rozhodol sa zobrať si nejaké ovocie z 

figovníka. Strom vyzeral, že je plodný, bol obsypaný listami, ale nemal žiadne ovocie. Sklamaný Majster 

preklial neplodný strom hovoriac: „Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie..." (Marek 11:14). Na druhý deň, 

keď prechádzali okolo toho stromu, si učeníci všimli zmenu a povedali: „Majstre, figovník, ktorý si preklial; 

ajhľa, vyschol" (Marek 11:21). 

 Pán Ježiš povedal v Jánovi 15:2: „Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, (Otec) odrezáva, a 

každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia." Keďže si ratolesť, tak si časť viniča, ktorá nesie 

ovocie. 

 Pán sa nezaujíma len o to, aby si prinášal ovocie, ale aj o to, aby tvoje ovocie zostávalo a neustále 

rástlo. Priviedol ťa do života stále rastúcej produktivity. Byť neproduktívny by znamenalo žiť pod svoje 

povolanie. Rovnako ako farmár prerezáva svoje stromy, aby mohol zobrať viac ovocia, tak aj nás Pán 

orezáva, aby sme mohli byť produktívnejšími. 

 Pán nám dal tiež jasne najavo, že musíme zostávať v Ňom, pretože ani ratolesť nemôže prinášať 

ovocie sama od seba, iba keď zostáva v kmeni viniča: „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). 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma zvolil a ustanovil k životu produktivity a efektívnosti. Nosím trvalé 

ovocie k spravodlivosti, pretože zostávam vo viniči, a preto všetko, na čo položím svoje ruky prosperuje, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 15:5-8 

1-ročný plán:   Židom 5:11-6:1-20;   Jeremiáš 11-12 

2-ročný plán:   1.Peter 3:13-22;   Ezechiel 37 



7           Pastor Chris 

     Najväčšie meno zo všetkých 

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

 Filipským 2:9-10 nám hovorí, že Boh zveril všetku autoritu nádhernému a jedinečnému menu 

Ježiš: „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." 

 Od toho okamihu, ako si vyznal Jeho panstvo nad svojím životom, bolo meno Ježiš menované 

nad tebou; bol si do neho pokrstený a stal si sa súčasťou tohto mena: „Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, 

Krista ste si obliekli" (Galatským 3:27). Takže teraz môžeš jednať. 

Rimanom 8:17 hovorí: „Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi...." To znamená, 

že čokoľvek patrí Ježišovi, patrí tebe, vrátane Jeho mena. Pamätaj, že dôležitosť mena záleží od moci, 

ktorá stojí za ním a od všetkého, čo toto meno reprezentuje. 

 Je smutné, že mnoho kresťanov nebolo nikdy vyučených tomu, aby pochopili túto realitu; sú 

neznalí víťazného života, ktorý nám Boh dal v Kristovi Ježišovi. Pre túto príčinu sa usadili v náboženstve; 

a kresťanstvo nie je náboženstvo. Kresťanstvo je žitie v mene Ježiš; je to Boží život žijúci skrze teba. Nie si 

obyčajný. Kristus je tvoj život; meno Ježiš bolo menované nad tebou! Ty si s Ním jedno, pretože aký je 

On, taký si aj ty na tomto svete (1. Ján 4:17). 

 V mene Ježiš je moc; použi toto meno pre vyháňanie démonov, uzdravovanie chorých, kriesenie 

mŕtvych a pre víťazný život na tomto svete, na Jeho slávu. Pri zmienke tohto mena sa každé koleno 

skláňa; v nebi, na zemi, alebo pod zemnou (Filipským 2:10). 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že meno Ježiš je menované nado mnou a za Tvoj božský život, ktorý úplne 

zaplavil moje celé bytie - ducha, dušu a telo! Tento život vo mne ma robí nadprirodzeným a nepremožiteľným pre 

chorobu, zlyhanie, smrť a diabla, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:3;    Ján 1:12-13  

1-ročný plán:   Židom 7;   Jeremiáš 13-14 

2-ročný plán:   1.Peter 4:1-19;   Ezechiel 38 



8           Pastor Chris 

     Zákon bol zrušený 

 Zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, 

Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj (Efezským 2:15). 

 Horeuvedený verš jasne hovorí, že Ježiš zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, ktoré 

boli dané Židom v Starom Zákone. Naplnil ich a zrušil ich. Zákony a prikázania Starého Zákona sa 

netýkajú nového stvorenia v Kristovi Ježišovi. Je preto zlé, ak žiješ tak, že sa snažíš dodržať zákon. 

 Židom 7:12 je ďalší verš, ktorý nám na toto dáva zaujímavé svetlo; hovorí sa tam: „Lebo keď sa 

zmení kňazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon.“ Ježiš sa stal pre nás v Novom Zákone naším najvyšším 

kňazom, nie podľa poriadku Aáronského alebo Levítskeho kňazstva, ale podľa poriadku 

Melchisedechovho (Židom 7:17;21). To znamená večné kňazstvo, v čele s Ježišom, odlišné od toho, čo  

platilo v Starom Zákone. 

 Takže význam toho je toto: Ježiš Kristus sa stal našim Najvyšším kňazom a nie je Najvyšším 

kňazom Starého Zákona; On má nový zákon. Spomeň si, že v Židom 7:12 sme čítali, že zmena kňazstva 

automaticky znamená zmenu zákona. Odvtedy, čo bolo kňazstvo zmenené a Ježiš Kristus je teraz našim 

najvyšším kňazom v Novom Zákone, zákon bol tiež zmenený. Preto Ježiš povedal v Jánovi 13:34: „Nové 

prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ 

 Láska nahradila všetky zákony a prikázania Starého Zákona. Rimanom 13:8-10 hovorí: „Nikomu 

nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, 

nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú 

zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. V Matúšovi 

22:37-40 Ježiš povedal: „...Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je 

veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch 

prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.“ 

 To však neznamená, že Starý Zákon je pre nás dnes neužitočný. V liste Rimanom 15:4 sa hovorí: 

„Lebo čokoľvek bolo napísané nám na poučenie, bolo napísané, aby sme skrze trpezlivosť a skrze útechu Písem mali 

nádej. Veci napísané v Starom Zákone sú však napísané len na naše poučenie; nie sú to zjavenia, podľa 

ktorých by sme dnes mali žiť ako nové stvorenia v Kristovi. Teda uč sa viac o tom, ako kráčať v láske. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a jeho moc vo mne. Príchod Tvojho Slova dnes do môjho 

srdca mi dáva svetlo a porozumenie. Budem kráčať v láske na Tvoju slávu a nie v temnote zákona, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:17;   Galatským 2:16 

1-ročný plán:   Židom 8;   Jeremiáš 15-16 

2-ročný plán:   1.Peter 5:1-14;   Ezechiel 39 



9           Pastor Anita 

    On ti dáva pokoj s prosperitou 

 „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti 

srdce a nestrachuje!“(Ján 14:27). 

 Pre prirodzeného človeka je úplne nepochopiteľné, že ako kresťania môžeme byť bez ohľadu na 

krízy, súženia, nepokoje a strádania v dnešnom svete v takom pokoji a bez rozrušenia. Je to preto, lebo 

Ježiš nám dal pokoj. Naše srdcia a mysle sú obsadené Božím pokojom, ktorý presahuje ľudské 

porozumenie (Filipským 4:7). 

 Ježiš povedal: „ Môj pokoj vám dávam...“ Slovo „pokoj“ je grécke slovo „eirene“, čo je podobné 

hebrejskému slovu „shalom“. Slovo „shalom“ neznamená len pokoj v zmysle mať pokoj od zlého 

a deštrukcie alebo neprítomnosť nepriateľských vecí; ale viac to vyjadruje stav odpočinku a prosperity. 

Toto je pokoj, v akom žil Ježiš, keď chodil po zemi; vždy odpočíval, každý deň, všade a za každých 

okolností. To je pokoj, ktorý nám dal.  

 Treba si všimnúť ešte niečo iné, keď povedal: „...nie ako svet dáva, ja vám dávam...“(Ján 14:27). To 

naznačuje, že svet dáva nejaký druh alebo mieru pokoja, ale pokoj, ktorý dáva Ježiš je odlišný od tohto 

pokoja. Nič vo svete ti nemôže dať trvalý pokoj, radosť a spokojnosť mimo Krista. On jediný dáva trvalý 

pokoj s prosperitou. 

 Tvoj život naberie nový zmysel, keď objavíš, že Kristus v tebe je tvojím pokojom. On je tvoj 

„shalom“. „Shalom“ je miesto požehnania a milosti, kde je život bez zápasov. Takže keď povieš: „Pán je 

môj pokoj“ alebo „Jahve-shalom“, tak s vlastne hovoríš , že On je tvoj odpočinok, bezpečnosť a príbytok;  

je Ten, ktorý ti dáva pokoj s prosperitou. Halleluja. 

     Modlitba 

 Požehnaný Pán Ježiš, aká radosť rozochvieva moju dušu, keď viem, že si naplnil môj život Tvojím pokojom. 

Vyhlasujem, že dnes zažívam tento pokoj, bezpečnosť, úplne zdravie a neporušenosť vo všetkých aspektoch môjho 

života! Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:33;   Efezským 2:14 

1-ročný plán:   Židom 9:1-10;   Jeremiáš 17-18 

2-ročný plán:   2.Peter 1:1-12;   Ezechiel 40 



10           Pastor Chris 

    Moc nad VŠETKÝMI démonmi 

 Potom si zvolal dvanástich učeníkov a dal im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy 

(Lukáš 9:1). 

 Ježiš si zvolal učeníkov a dal im moc a autoritu nad všetkými démonmi, aby ich vyháňali 

a uzdravovali choroby. Všimni si slovo „všetkými“, ako ho starostlivo vybral Duch Svätý, aby nám dal 

poznať, že máme moc a autoritu nie nad niektorými, ale nad VŠETKÝMI démonmi. Možno povieš: „Ale 

niektorí démoni sú veľmi silní“; na tom nezáleží! Ak si sa znovuzrodil, máš moc nad všetkými démonmi; 

silnými, slabými, tlstými, chudými, malými; bez ohľadu na to akí sú – nie sú rovnocenným súperom pre 

autoritu, ktorú ti dal Kristus.  

 Aj keď tu Ježiš nerozoberá organizačnú štruktúru diablovho kráľovstva, ako to vysvetľuje Pavol 

v 6. kapitole listu Efezským, Jeho slová sú stále pravdivé. V liste Efezským 6:12 sa hovorí: „Lebo nie je nám 

zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými 

mocami zlosti v ponebeských oblastiach.  

 Všimni si poradie: kniežatstvá, mocnosti, vládcovia temnoty tohto sveta (tí sú najvyššie postavení 

v pozemskej oblasti)  a potom zlí duchovia alebo duchovné zlá v nebeských oblastiach. Táto posledná 

kategória pôsobí a má svoj trón v nebeských oblastiach, kde kontroluje veľké panstvá a vládne nad 

národmi alebo oblasťami. Kontrolujú záležitosti človeka, keď sa im ľudia poddajú. Avšak Pán Ježiš nám 

dal moc a autoritu nad všetkými démonmi, bez ohľadu na ich úroveň! 

 Nezáleží na tom, do akej hierarchie nejaký démon patrí, máš moc na to, aby si ho vyhnal. Aký 

život slávy, vlády a moci nám dal Kristus Ježiš, aby sme žili nad diablom a jeho zástupmi temnosti! Pán 

Ježiš povedal v Lukášovi 10:19: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou 

silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Mohlo by to byť lepšie? 

 Uvedom si, že satan bol na veky porazený a nikdy už nepovstane znova. Udrž ho tam, kde patrí 

– pod tvojimi nohami. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš moc a autoritu nad všetkými démonmi, aby som ich vyháňal  

a uzdravoval choroby! Som na veky vďačný za Ježišove víťazstvo nad diablom a všetkým vojskom temnoty, ktoré 

vydobyl  kvôli mne. Satan nemá miesto v mojom dome, v mojom tele a mojich financiách, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 10:1;   Kolosenským 2:15;   Efezským 2:5-6 

1-ročný plán:   Židom 9:11-28;   Jeremiáš 19-22 

2-ročný plán:   2.Peter 1:13-22;   Ezechiel 41 



11           Pastor Chris 

    Božské určenie (údel) oproti prirodzenému určeniu 

 A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj 

oslávil (Rímskym 8:30). 

 Pre každého človeka, ktorý sa narodí na tento svet, sú dve určenia. Prirodzené určenie a božské 

určenie. Väčšina ľudí napĺňa len svoje prirodzené určenie. Toto určenie je riadené a kontrolované takými 

skutočnosťami, ako pôvod a miesto narodenia, miesto kde vyrastáš a tvoje existenčné hodnoty. 

 Na druhej strane, božské určenie je od Boha pre život človeka. Načrtáva v živote niekoho smer 

udalostí, organizovaných alebo usporiadaných Bohom tak, aby ten človek naplnil Boží zámer. Pri 

napĺňaní božského určenia sa tvoj život stane vyjadrením Božej milosti a odhaľovaním Jeho lásky. Niekto 

sa opýtal: „Ako môžeš povedať, či niekto napĺňa alebo nenapĺňa božské určenie?“ Je to jednoduché. Po 

prvé, kto dostáva slávu v tvojom živote? Čia moc je za tým, čo robíš? Pre koho žiješ? Ak odpovede na 

tieto otázky ukazujú na Ježiša, potom si v línii toho, aby si naplnil božské určenie. K tomu patrí ešte 

zvláštne  vedenie Duchom Svätým. 

 Kráčaš po ceste prirodzeného určenia alebo božského určenia? Božské určenie nezačne, pokiaľ 

neurobíš tento božský kontakt s Duchom Svätým. Pokiaľ sa Mojžiš nestretol s Jahvem, tak jeho božské 

určenie nemohlo začať. Saul z Tarzu začal svoje božské určenie až po tom, keď sa stretol s Pánom na 

ceste do Damasku. 

 Ak si znovuzrodený, nechaj, nech ťa Duch Svätý vedie do tvojho určenia. On ho pre teba má 

a buď verný tomu, aby si ho naplnil (Kolosenským 4:17). Ale ak nie si znovuzrodený, znamená to, že 

napĺňaš len prirodzené určenie. Požiadaj Ježiša, aby prišiel dnes do tvojho srdca a nasmeroval ťa 

správnym smerom, aby si naplnil svoje božské určenie v Ňom. 

     Modlitba  

 Drahý Otec, ďakujem Ti za požehnanie Slovom. Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom na mojom 

chodníku! Ďakujem Ti, že Tvoje Slovo prináša osvietenie do môjho ducha; som úplne vystrojený, aby som bol 

všetkým tým, čím chceš, aby som bol a robil všetko, čo si pre mňa určil, mocou Tvojho Ducha a na chválu a slávu 

Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:17 

1-ročný plán:   Židom 10:1-18;   Jeremiáš 23-25 

2-ročný plán:   2.Peter 2:1-22;   Ezechiel 42 



12           Pastor Anita 

     Záchrancovia zo Siona 

 „Potom záchrancovia vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ézavov. Potom bude kráľovstvo patriť 

Hospodinovi“ (Abdiáš 1:21). 

 Svet je dnes sužovaný nespočetnými hrozbami: ekonomickými poklesmi, globálnym 

otepľovaním, infláciou, celé národy čelia úpadku a požadujú pomoc, je tu terorizmus atď. Avšak ako 

kresťan si musíš uvedomiť, že problémy vo svete nie sú postavené proti tebe, pretože hoci si vo svete, nie 

si zo sveta (Ján 15:19). Problémy a nedostatok v dnešnom svete sú tvojou príležitosťou, aby si žiaril 

a zjavil Božiu slávu. 

 Boh ťa ustanovil a pripravil tak, aby si bol nádejou pre svet; si odpoveďou na problémy vo svete. 

Pán Ježiš povedal v Jánovi 9:5: „Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta.“ Potom v Matúšovi 5:14 povedal: 

„Vy ste svetlo sveta...“ To znamená, že podobne ako Ježiš, ty si záchrancom v tvojom okolí. Boh sa snaží, 

aby cez teba priniesol nespaseným poznanie evanjelia a ustanovil vládu svojho Kráľovstva v ich srdciach.  

Ty si dnes Jeho natiahnutou rukou vo svojom okolí. Preto hovorí: „...záchrancovia vystúpia na vrch Sion...“ 

 Ty si záchranca zo Siona, sláva Bohu! Pán Ježiš urobil svoju časť a získal spasenie pre všetkých 

ľudí svojou zástupnou smrťou a slávnym vzkriesením. Je to teraz tvoja zodpovednosť, aby si povedal 

druhým o Jeho zachraňujúcej moci. Toto je v skutočnosti riešenie problémov v dnešnom svete: 

evanjelium Ježiša Krista! Mal by si byť horlivo zapojený ako Pánov partner v dôležitej záležitosti 

získavania duší: „Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba! 

 V Jánovi 20:21 Pán Ježiš povedal: „...ako mňa poslal môj Otec, tak ja posielam vás.“ Si vybavený 

všetkým potrebným, aby si bol efektívnym svedkom a správcom evanjelia. Viď sa v tomto svetle; si 

Božou rukou lásky, milosti a zľutovania pre svet. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, som tak rád, že som božsky umiestnený v Kristovi a uschopnený ovplyvňovať moje okolie 

evanjeliom Kristovho spasenia a že  som riešením pre môj svet prostredníctvom moci Ducha Svätého. Ďakujem Ti za 

to, že ma robíš efektívnym služobníkom a správcom evanjelia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 1:11-12;   2.Korintským 5:18-19;   Rimanom 8:19 

1-ročný plán:   Židom 10:19-39;   Jeremiáš 26-28 

2-ročný plán:   2.Peter 3:1-18;   Ezechiel 43 



13           Pastor Chris 

     Existuje východisko! 

 Ježiš mu povedal: „ Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ (Marek 9:23). 

 Horeuvedený verš je odpoveďou Pána Ježiša človeku, ktorý bol bezmocný a bol v zúfalej situácii. 

Jeho syn bol ovládaný démonom, ktorý ho často hodil do ohňa a vody, aby ho zničil. Beznádejný človek 

napokon prišiel k Ježišovi a povedal: „...ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami!“(Marek 9:22). Ježiš mu 

odpovedal: „Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ 

 Moja otázka pre teba dnes je: „Veríš?“ Ak veríš, všetko je možné! Nezáleží na tom, o akú vec sa 

jedná. Ak veríš, tak všetko je možné tomu, kto verí. Veríš, že môžeš znova chodiť? Veríš, že môžeš znova 

vidieť? Veríš, že budeš znova zdravý? Existuje v tebe dostatok premieňajúcej moci na to, aby spôsobila 

zmenu v každej situácii, v ktorej možno práve teraz si. 

 Možno tvoju domácnosť napadla choroba alebo máš blízkeho, ktorý ťažko trpí vysilujúcou 

chorobou a lekári povedali, že „nie je žiadna možnosť“, ale: „Veriacemu je všetko možné!“ Neexistuje niečo 

také, ako „ žiadne východisko“ pre kresťana, ktorý má Ducha Svätého. Môžeš mať svedectvo, ak by si len 

veril. 

 Pozri sa na Mojžiša a Izraelcov. Keď boli zovretí medzi Červeným morom a zúrivou egyptskou 

armádou, Mojžiš kričal k Bohu o pomoc. Čo sa stalo? Boh inštruoval Mojžiša, aby vystrel svoju ruku 

ponad vodu a rozdelil ju. Mojžiš urobil tak, ako mu Boh povedal a Červené more sa naširoko otvorilo. 

 Pre božie dieťa neexistuje beznádejná situácia. Ak uveríš, nič nie je pre teba nemožné. Namiesto 

nariekania nad situáciou a lamentovania nad tým, aká je hrozná, urob dnes zmenu tým, že uvedieš svoju 

vieru do činnosti.  

     Modlitba  

 Ďakujem Ti Otec za moje víťazstvo v živote prostredníctvom Tvojho Slova! Slávne dnes triumfujem nad 

každou nepriaznivou situáciou, lebo Ten väčší žije vo mne a osvetľuje moje porozumenie. Pôsobím teraz 

v nezmerateľnej veľkosti Tvojej moci, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:35-37 

1-ročný plán:   Židom 11:1-16;   Jeremiáš 29-30 

2-ročný plán:   1.Ján 1:1-10;   Ezechiel 44 



14           Pastor Chris 

     Jeho slávne nanebovstúpenie 

 Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí (Skutky 1:9). 

 Po vzkriesení Ježiša sa stalo niečo mimoriadne, čo mala väčšina ľudí  tendenciu prehliadnuť, 

pretože si neuvedomili, aké je to úžasné. Je to Jeho slávne vystúpenie do neba. Jeho nanebovstúpenie bolo 

ohromujúcou udalosťou pre všetkých, ktorí to videli. 

 Počas tejto konkrétnej udalosti sa Ježiš rozprával so svojimi učeníkmi a náhle začal stúpať zo 

zeme. Onedlho bol o krok vyššie nad zemou, potom spozorovali, že je vyššie o viac ako meter a potom 

sledovali, ako vystupuje do oblakov. Dovtedy nemal nikto takýto mimoriadny zážitok. 

 Biblia nám hovorí o tom, ako Boh vzal Enocha a Elijáša do neba. Ale Ježiš vystúpil. Pozerali na 

Neho, ako začal vystupovať stále vyššie a vyššie do neba. Aký slávny spôsob odchodu z tejto zeme! 

Nepotreboval nijaký prostriedok; jednoducho uvoľnil moc, ktorá bola v Ňom a vystúpil hore. 

 Zatiaľ čo tam učeníci stáli uprene sa pozerajúc do neba na ten div, zjavili sa im dvaja anjeli 

a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase 

tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba“ (Skutky 1:11). A toto je veľmi dôležité; podobným spôsobom príde 

znova. To je dôvod, prečo kážeme evanjelium po celom svete; svet musí vedieť, že On znova príde. 

Musíme povedať tým, ktorí to nepočuli, čo prišiel urobiť prvýkrát, tak aby keď znova príde späť, mnohí 

boli na Neho pripravení a tentokrát pôjdu s Ním. Hallelujah! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, modlím sa za všetkých svätých po celom svete; aby boli posilnení mocou vo svojom duchu k 

tomu, aby odvážne kázali evanjelium vo svojom okolí. Keď dnes cez nich mnohí príjmu evanjelium, nech moc Tvojho 

Slova prevláda v ich srdciach a pripraví ich na to, aby sa tešili z dedičstva svätých v Kráľovstve svetla, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesalonickým 4:15-17;   Matúš 24:30 

1-ročný plán:   Židom 11:17-40;   Jeremiáš 31-32 

2-ročný plán:   1.Ján 2:1-14;   Ezechiel 45 

 



15           Pastor Anita 

    Nepozeraj sa na vlny! 

 Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma! (Matúš 14:30). 

 V istý deň boli Peter a ostatní učeníci na lodi ďaleko od brehu, keď uvideli niekoho ísť po vode 

smerom k nim. Učeníci boli vystrašení, lebo si mysleli, že je to prízrak; ale Pán sa im prihovoril: „Ale Ježiš 

ihneď k nim prehovoril, povediac: „Buďte dobrej mysle! To som Ja; nebojte sa“ (Matúš 14:27). Peter Mu 

odpovedal a povedal: „Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode“ (Matúš 14:28). Ježiš povedal Petrovi: 

„Poď“ a Peter zostúpiac na vodu vykročil k Ježišovi. 

 Avšak ako sa blížil k Ježišovi, Petrovu pozornosť odviedol búrlivý vietor a vlny: „...Ale vidiac, že je 

vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma!“ (Matúš 14:30). Peter chodil po vode, pokiaľ 

držal pohľad uprený na Majstra. Začal sa potápať vtedy, keď odvrátil pozornosť od Ježiša, Živého Slova 

a začal pozerať na búrlivé vlny. 

 Nepozeraj na vlny! Nevšímaj si klamlivé márnosti (Jonáš 2:9). Nedovoľ prirodzeným udalostiam 

určovať okolnosti tvojej existencie. Nejednaj podľa toho, čo dokážu vnímať tvoje prirodzené zmysly; 

jednaj iba na základe Slova. Tí, ktorý odvracajú svoje oči preč od Slova, sú ľahko premožení krízami 

života. Toto bolo to, čo sa stalo Petrovi; odvrátil oči od Ježiša, Živého Slova a začal pozerať na vlny. Vlny 

by mohli znamenať ťažké okolnosti a situácie, ktoré útočia proti tvojej viere. 

 Bez ohľadu na to, aké priame a zúrivé môžu byť útoky nepriateľa, nevšímaj si ich a kráčaj vo 

víťazstve. Buď ako Abrahám, ktorý odmietol považovať svoje telo za mŕtve, keď mal okolo sto rokov, ani 

nebral ohľad na umŕtvené lono Sáry (Rimanom 4:19). Odmietaj byť zastrašovaný vlnami terorizmu, 

choroby, zlyhania, strachu a skleslosti, ktoré môže na teba vrhať nepriateľ! Do tvojej cesty môžu prísť 

nepriaznivé okolnosti, ale ty budeš vždy stúpať k vrcholu, pretože je niečo v tebe – božský život Boha. 

Takýto život ťa robí nepremožiteľným, pretože ho nie je možné poraziť. 

     Vyznanie 

 Pomazanie Ducha Božieho vo mne mocne pracuje; môj život napreduje a stúpam od víťazstva k víťazstvu, 

od slávy k sláve a od úspechu k úspechu, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš  43:2;   Lukáš 10:19 

1-ročný plán:   Židom 12:1-13;   Jeremiáš 33 

2-ročný plán:   1.Ján 2:15-29;   Ezechiel 46 



16           Pastor Chris 

     Vedomie pravdy 

 ... Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a 

prišli k poznaniu pravdy. (1.Timoteovi 2:1-4). 

 Božou túžbou je, aby všetci ľudia boli zachránení a prišli k poznaniu (grécky: epignosis) pravdy. 

Dôvodom toho, že je spása prinesená všetkým ľuďom nie je iba to, aby prijali spasenie a unikli večnému 

zatrateniu, ale aby tiež prišli do intímneho poznania, priateľstva (spoločenstva) alebo jednoty s pravdou. 

Toto je to, kedy naozaj začneš žiť život. 

 Napríklad 1.list Petrov 1:23 hovorí: „Znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z 

neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.“ To znamená, že si narodil zo Slova; ty si Slovo 

v tele! Tvoj život ako kresťana je zjavením Slova. Boh chce, aby si prišiel k poznaniu tejto pravdy. 

 Rimanom 8:28 hovorí: „A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré...“ To 

znamená, že v živote nemôžeš byť znevýhodnený alebo porazený; celý svet je tvoj; si spojený 

a zjednotený s Božím druhom života. Neexistuje taká vec ako zlyhanie alebo chudoba, ak si pochopil toto 

zjavenie. Toto sú základné pravdy zjavené pre nás v Slove; prijmi a akceptuj ich a tvoj život bude 

nekonečným prúdom nadprirodzena. 

 Biblia hovorí o tých „...ktorý sa vždy učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy“ (2.Timoteovi 

3:7). Jedná sa o osoby, ktoré odmietajú pripustiť poznanie pravdy o ich dedičstve a identite v Ježišovi 

Kristovi. Dôsledok toho je, že sa točia v kruhu a nikdy sa neposunú dopredu. Musíš prísť k poznaniu 

alebo k jednote s pravdou o tvojom úspechu, víťazstve a slávnom živote v Ježišovi Kristovi. Musíš prísť 

k poznaniu pravdy, že si v Božej úrovni (triede). 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Teba. Zasväcuješ ma do 

špeciálnych vedomostí, ktoré mi umožňujú fungovať v Tvojej dokonalej vôli, teraz a vždy, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filemonovi 1:6;   Efežanom 1:18 

1-ročný plán:   Židom 12:14-29;   Jeremiáš 34-35 

2-ročný plán:   1.Ján 3:1-12;   Ezechiel 47 



17           Pastor Chris 

     Život v radosti 

 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život v radosti a v prebytku (v 

plnosti, až sa prelieva) (Ján 10:10 angl. preklad) 

 Každý kresťan má právo byť šťastný, prosperujúci, zdravý a kompletný vo všetkom. Je to preto, 

že sme boli pomazaní, poverení a poslaní Bohom do služby evanjelia tým, ktorí sú v temnote a aby sme 

ich priviedli do úžasného Božieho svetla. Avšak ak ty sám nemáš radostný život; ak nie si šťastný, 

zdravý, silný a naplnený, určite nemôžeš priniesť iným radostný život, ktorý Kristus priniesol svetu. Pán 

Ježiš jasne uviedol dôvod svojho príchodu: aby sme mohli mať život, tešiť sa z neho a užívať si ho. 

 Tešiť sa a vychutnávať si život neznamená, že musíš ísť na dovolenku, ľahnúť si na pláž 

a vylihovať tam . Je toho viac, z čoho sa môžeš tešiť v živote, aj keď nie je nič zlé na tom, keď ležíš na 

pláži. 

 Teš sa zo všetkého, čo robíš. Teš sa zo spánku, z jedla, svojej práce, domova a pod.! Raduj sa 

každý deň v Bohu. Boh si ťa pre toto vybral; Ježiš za to zomrel. Takže raduj sa zo života! 

 Ak sa ty nedokážeš radovať, nikto to za teba neurobí. Maj rád samého seba. Váž si sám seba. 

Niektorí ľudia stoja pred zrkadlom a smutne na seba pozerajú s pohŕdaním. Ak sa ty nemáš rád, tak 

nikto to za teba neurobí. 

  Nauč sa tešiť z iných ľudí a oceňovať ich. Boh má úžasných ľudí po celom svete a niektorí z nich 

žijú veľmi blízko teba; teš sa z ich prítomnosti, spoločnosti a priateľstva. Niektorí z nich dokonca nemusia 

byť veľmi priateľskí, ale ty ich môžeš urobiť radostnými. Zvoľ si, že sa budeš tešiť zo života. Raduj sa zo 

všetkého, čo robíš, pokiaľ je to v zhode so zbožným životom. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš všetky veci bohate k radosti a potešeniu. Dnes som nadmieru 

radostný a potešenie naplňuje moje srdce, keď premýšľam o slávnom živote, autorite, hojnej milosti a radosti, ktorú 

si mi dal v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteova 6:17;   2.Petrova 1:3 

1-ročný plán:   Židom 13;   Jeremiáš 36-37 

2-ročný plán:   1.Ján 3:13-24;   Ezechiel 48 



18           Pastor Anita 

     Viď sa v Slove 

 „Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ 

skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“(Jakub 1:25) 

 Slovo Božie je Božím zrkadlom. Biblia hovorí, že ktokoľvek, kto počuje Slovo a nečiní ho, je ako 

človek, ktorý sa uvidel v zrkadle, otočil sa a zabudol, ako vyzeral ( Jakub 1:23-24). To znamená, že Boh od 

teba očakáva, že keď počuješ Slovo, tak budeš podľa neho konať. Pozeraj na seba tak, ako Boh o tebe 

hovorí vo svojom Slove a konaj podľa toho. Dokiaľ neuvidíš seba v Slove, nikdy nezažiješ jeho realitu vo 

svojom živote. 

 Pokiaľ by Abrahám nevidel sám seba ako otca mnohých a nekonal by podľa toho, nikdy by 

nezdedil zasľúbenie. Biblia hovorí: „Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacim Abrahámom“ 

(Galaťanom 3:9). Dnes si ty rovnako dedičom sveta ako Abrahám, pretože Biblia hovorí: „A ak ste Kristovi, 

ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galaťanom 3:29). Napriek tomu pokiaľ nevidíš seba ako 

dediča všetkých vecí a nevezmeš si to za svoje, tak ti tvoje dedičstvo unikne. 

 Boh ti už dal všetko, čo potrebuješ pre svoj život a zbožnosť (2.Petrova 1:3). Spravodlivosť, pokoj, 

božské zdravie, prosperita a úspech sú tvoje v Kristovi. Maj pred sebou takýto obraz a súhlas s tým. Toto 

je spôsob, ako si užívať všetko, čo Boh dosiahol pre teba v Kristovi Ježišovi. 

 V Slove Božom je moc schopná spôsobiť zmenu. Nech je tvoje srdce zakorenené v Slove a nie 

v okolnostiach okolo teba. Keď budeš neustále hľadieť do Božieho zrkadla a rozmýšľať o Slove, budeš 

premieňaný a tvoj život sa stane viac a viac slávou, ktorú vidíš v Slove. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, lebo Tvoje Slovo mi je životom. Ďakujem, že ma premieňaš a idem od slávy 

k sláve, keď sa poddávam vláde Tvojho Slova. Môj úžitok zo Slova je zjavný všetkým, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:23-24;   2.Korinťanom 3:18 

1-ročný plán:   Jakub 1;   Jeremiáš 38-40 

2-ročný plán:   1.Ján 4:1-14;   Daniel 1-2 



19           Pastor Chris 

     Moc hovoreného Slova 

  „Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by 

v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.“ 

 V istý deň bol Pán Ježiš hladný a prišiel k figovníku dúfajúc, že nájde nejaké ovocie, ale nenašiel 

nič, pretože nebol čas fíg. A Majster povedal stromu: „...Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie! Počuli to aj 

Jeho učeníci“ (Marek 11:14). Keď išli nasledujúce ráno okolo, Peter uvidel, že strom je vyschnutý. Zavolal 

na Majstra a povedal: „Majstre, figovník, ktorý si preklial; ajhľa, vyschol“ ( Marek 11:21). 

 Keď Ježiš hovoril k stromu, strom vyzeral rovnako; nezdalo sa, že by sa niečo zmenilo. To, čo 

Peter a ďalší učeníci nevedeli bolo, že korene stromu v zemi zomreli. Ježiš odpovedal Petrovi: „Majte 

vieru Božiu!“ (Marek 11:22). Potom vo verši 23 pokračoval: „... Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a 

zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.“ 

 Tu nás Pán Ježiš učil o moci hovoreného slova; moci a nadvláde ľudského ducha. Nebol si 

stvorený na to, aby si bol v živote obeťou. Ak sa ti nepáči spôsob života, ktorý teraz žiješ, môžeš to 

zmeniť. Nikdy sa necíť obkľúčený, nikdy sa necíť ako porazený alebo znevýhodnený v živote. Ak sa ti 

nepáči spôsob, akým sa tvoj život uberá, Ježiš jasne ustanovil, že to môžeš zmeniť svojimi slovami. 

 Ústa ti boli dané na to, aby určovali smer tvojho života. Tvoj život je odrazom tvojich slov. Preto, 

urob svoj život krásnym prostredníctvom svojich slov. 

      Modlitba 

 Môj duch je dnes osviežený a osvietený zjavením Božieho Slova! Aká je to radosť vedieť, že môžem 

navigovať kurz môjho života v smere Božieho určenia pre mňa! Kráčam dnes a navždy v spravodlivosti, víťazstve, 

zdraví a nadvláde, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 18:21;   Matúš 12:35-37 

1-ročný plán:   Jakub 2-3:1-13;   Jeremiáš 41-43 

2-ročný plán:   1.Ján 4:14-21;   Daniel 3-4 



20           Pastor Chris 

    Nepodliehaš prírodným zákonom! 

 „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ 

(2.Korintským 5:17) 

 Keď prijmeš Krista do svojho života, prestaneš byť obyčajným človekom. Stal si sa novým 

stvorením - novou zvláštnou bytosťou - narodenou z Boha do jeho kategórie bytia.: „Ale tým, čo Ho prijali, 

dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,  ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z 

vôle muža, ale z Boha“ (Ján 1:12-13). Život, ktorý je v tebe, je nadprirodzený, skutočný Boží život (taký istý, 

ako má Boh). Pán Ježiš počas svojej pozemskej služby ukázal nadprirodzenú kvalitu tohto života a jeho 

výnimočnú schopnosť vládnuť nad prírodnými živlami a chodom prírody. 

 Pri jednej príležitosti porušil prírodný zákon a kráčal po mori (Matúš 14:25). Pri inej príležitosti 

bol na ceste loďou aj so svojimi učeníkmi, ale zaspal. Vlny na mori boli tak obrovské a búrlivé, že sa do 

lode začala dostávať voda. Jeho učeníci v strachu kričali: „Nedbáš, Majstre, že hynieme?“ On sa jednoducho 

zodvihol, napomenul vietor a povedal moru: „Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie!“ 

V oboch prípadoch sa Ježiš odmietol poddať, alebo sa stať obeťou prírodných živlov. 

 Keď potreboval byť so svojimi učeníkmi po Jeho vzkriesení, nepotreboval ísť cez dvere. 

Jednoducho sa objavil v ich strede, nie ako duch, ale ako človek z mäsa a kostí (Lukáš 24:43). Skrze Ducha 

máš aj ty ten istý nadprirodzený život a schopnosť vstať a žiť nad mocou a rozmarmi prírody. Bol si 

povolaný žiť nadprirodzený život, ktorý nie je závislý na prírodných živloch a zákonoch.  Preto neprijmi 

chorobu, nemoc, zlyhanie a porážku, ani sa im nepoddaj! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, som tak vďačný za príležitosť byť požehnaný prostredníctvom Tvojho Slova a ďakujem Ti za 

slávny, víťazný život, ktorý si mi dal. Radujem sa, lebo viem, že som viac ako víťaz a žijem nad prirodzenými 

okolnosťami života, v mene Ježiš, Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 10:19 

1-ročný plán:   Jakub 3:14-4:1-12;   Jeremiáš 44-47 

2-ročný plán:   1.Ján 5:1-21;   Daniel 5-6 



21          Pastor Anita 

Vpusti Slovo dovnútra … 

 Príchod (prístup, nástup) tvojich slov ožaruje (dáva svetlo); dáva porozumenie prostoduchým (Žalmy 

119:130 angl. preklad).  

 Je tvojou zodpovednosťou, aby Božie Slovo získalo prístup do tvojho srdca - tvojho ducha. Slovo 

má schopnosť vyživovať a budovať ťa duchovne, fyzicky a materiálne: „A tak teraz, bratia, porúčam vás 

Bohu a slovu jeho milosti, ktoré vás je schopné vybudovať vás a dať vám dedičstvo medzi všetkými posvätenými” 

(Skutky 20:32). Navyše Slovo má schopnosť umyť a očistiť tvojho ducha a zbaviť ho strachu, pochybnosti 

či viny.  

 Po tom, ako do srdca vpustíš Slovo, strach a pochybnosti sa rozptýlia a začne vládnuť viera. 

Slovo ti dá myseľ spravodlivého a spôsobí, že sila nahradí slabosť. Ježiš pri zdôrazňovaní premieňajúcej a 

očisťujúcej moci Slova povedal: „Ste čistí  pre slovo, ktoré som vám hovoril.” Znamená to, že môžeš zažívať 

vo svojom živote každodennú obnovu tým, ako Božie Slovo preniká do tvojho ducha. Slovo v tvojom 

duchu ťa spraví tým, o čom hovorí a spôsobí, aby si rástol k dospelosti v Kristovi.  

 Niektorí kresťania majú tendenciu hodnotiť svoj duchovný rast podľa toho, ako dlho sú 

v Kristovi. Môžeš byť kresťanom dlhé roky, avšak pokiaľ tvoja myseľ nie je obnovená a Slovo nezískalo 

prevahu v tvojom duchu, tvoj život bude stále plný zbytočných ťažkostí. Slovo v tvojom duchu je to, čo ti 

zmení život a prenesie ťa z jedného stupňa slávy k druhému. 

 To, čo sa Boh usiluje dať do tvojho života, nie je uzdravenie, peniaze, zamestnanie či nejaká 

fyzická vec, o ktorú prosíš. Chce ti dať Jeho Slovo priamo do tvojho ducha! On vie, že Slovo podporí v 

tvojom duchu vieru a posilní ťa proti svetským nepriateľom. Zakotvi svoje srdce v Slove. Urob Božie 

Slovo svojou trvalou meditáciou a budeš prenesený zo slávy do slávy.  

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za požehnanie z Tvojho Slova. S radosťou, vierou a pokorou dnes 

prijímam do môjho ducha Tvoje vštepené Slovo, ktoré zachraňuje moju dušu a robí ma žiarivým v Tvojich očiach, v 

zdraví a prosperite, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Žalmy 119:11;   Efežanom 5:26 

1 – ročný plán:   Jakub 4:13 – 5:1-20;   Jeremiáš 48 – 49; 

2 – ročný plán:   2.Ján;   Daniel 7-8 



22          Pastor Chris  

Dôverné poznanie 

 Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží (znásobí) pravou známosťou (poznaním, vedomosťou) Boha a Ježiša, 

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

 Slovo „poznanie“ v úvodnom verši znie v gréčtine „epignosis“, čo znamená presné alebo 

bezchybné poznanie; exaktné poznanie (vedomosť); úplné osobné, intímne poznanie. Tento výraz 

nehovorí o priateľskom zoznámení alebo všeobecnej vedomosti o Bohu, ale ide o poznanie Boha, ktoré ťa 

prinesie do jednoty s Ním. Boh chce, aby sme vyhľadávali takéto poznanie; presne toto chce! Práve táto 

vec je na kresťanstve naozaj veľká; sme prenesení do špeciálneho druhu poznania, aký svet nemôže mať; 

zvláštne, vnútorné poznanie, aké mudrlanti tohto sveta nemôžu vlastniť a ľudská filozofia nedokáže 

priniesť. K takémuto poznaniu  nás doviedol Pán Ježiš Kristus.  

 Neznamená to však, že zakaždým, ako sa v Novej Zmluve stretneš so slovom „poznanie, 

vedomosť“, automaticky sa jedná vždy o toto isté grécke slovo. Avšak toto konkrétne slovo použité 

v našom texte je ten najvyšší a najväčší druh poznania, ktoré Boh chce, aby sme mali. Je to vedomosť, 

ktorá ťa privedie do spoločenstva a jednoty s tým, čo je poznávané. Z tohto dôvodu nábožní muži a ženy 

vo svete bez ohľadu na to, ako veľmi môžu byť študovaní, nedokážu pochopiť duchovné skutočnosti, 

keďže nemajú takéto poznanie Boha.   

 Cez takéto poznanie - „epignosis“ Boha a Ježiša - môžeš mať vo svojom živote znásobenú milosť 

a pokoj. Predstav si, ako začne vyzerať tvoj život, keď sa milosť a pokoj v tebe znásobia! Milosť prináša 

povýšenie, priazeň a nevýslovné požehnania do tvojho života. K tomu všetkému sa pridá nekončiaci 

pokoj s prosperitou. Môže sa to stať jedine dôverným poznaním Boha a Ježiša, nášho Pána.  

Modlitba 

 Milosť Boha, ktorá prináša výhodu, priazeň, prijatie, radosť, slobodu, schopnosť, potešenie a krásu, je v 

mojom duchu a cez spoločenstvo so Slovom som prenesený do zvláštneho, vnútorného poznania, úplného 

porozumenia a poznania Boha a Ježiš môjho Pána. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Skutky 20:32;   2.Peter 3:18 

1 – ročný plán:   1.Peter 1:1-21;   Jeremiáš 50 – 51; 

2 – ročný plán:   3.Ján;   Daniel 9 - 10 



23          Pastor Chris 

„On dáva viac milosti ...“ 

 „Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť (Jakub 4:6).  

 Ak si doteraz pôsobil na určitom stupni, robil si všetko, čo vieš, ako sa má robiť, no aj napriek 

tomu si nepokročil alebo nepostúpil smerom vpred, tak to, čo potrebuješ, je viac milosti.  

 Napríklad v cirkvi existuje milosť pre pastorovanie. Existuje milosť k pastierstvu pre dvesto ľudí 

a tiež existuje milosť k pastierstvu  pre päťsto ľudí. Ak ti je daná milosť k pastierstvu pre päťsto ľudí, tak 

bez ohľadu na to, čo budeš robiť, toto je oblasť, v ktorej by si mal pôsobiť, keďže na toto si dostal milosť. 

Dokonca aj keby na zhromaždenie prišlo desať tisíc ľudí, pretože ti je daná milosť pre päťsto ľudí, tých 

deväťtisícpäťsto sa neudrží. Zostane iba päťsto, pretože milosť si dostal na toto konkrétne množstvo.  

 Takýmto istým spôsobom to pracuje aj vo financiách. Sú ľudia, ktorí nikdy nebudú mať viac, ako 

určité množstvo peňazí,  lebo iba toľko dokážu dosiahnuť. Ak by si im napríklad aj dal viac peňazí, 

nejakým spôsobom odtečú preč a dostanú sa na ten istý maximálny zostatok, na zvládnutie ktorého majú 

milosť. Avšak viac milosti spôsobí rozdiel. Židom 4:16 hovorí: „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, 

aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. “ 

 Bez extra úsilia z tvojej strany môžeš dosiahnuť oveľa väčšie výsledky, keď využiješ výhodu 

milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Existujú rozličné milosti pre rozličné úsilie. Vieš, akú milosť 

potrebuješ? Je to milosť pre uzdravenie, rozmnoženie, pre získavanie duší, pre rozšírenie podnikania 

alebo pre tvoje financie? Choď na tú „policu” a nájdi milosť, akú potrebuješ! Všimni si, že hovorí, aby 

sme mohli nájsť milosť v čase potreby. To znamená, že dôvodom nájdenia milosti je pomôcť ostatným 

ľuďom; chceme meniť životy.  

 Využi milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Môžeš využiť výhody tej milosti práve teraz a začať 

pomáhať iným ľuďom, ktorí potrebujú pomoc. Pamätaj si, že Slovo prehlasuje: „… ale On dáva viac milosti 

…” (Jakub 4:6).  

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za Tvoju milosť, ktorú si tak štedro na mňa rozlial. Využívam výhodu tejto milosti 

ešte dnes a výsledkom toho je, že sú mi otvorené brány požehnania a príležitostí. Môj život je svedectvom o Tvojej 

milosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:17;   2.Timoteovi 2:1 

1 – ročný plán:   1.Peterov 1:22 – 2:1-25;   Jeremiáš 52; 

2 – ročný plán:   Júda 1:1-11;   Daniel 11–12 



24          Pastor Anita 

Buď „zručný“ v slove spravodlivosti 

 „Veď nikto, kto dostáva mlieko, nechápe slovo o spravodlivosti, lebo je ešte nedospelé dieťa“ (Židom 5:13).  

 Úvodný verš poukazuje na dôležitú charakteristiku nedospelého dieťaťa v Kristovi: jeho 

nedostatok zručnosti v učení o spravodlivosti - čo znamená nerozumieť spravodlivosti.  

 Bez porozumenia spravodlivosti kresťan nemôže žiť nad nepriateľom víťazne. Bude podrobený 

svetu: „Tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta ” (Galatským 4:3). Toto je dôvod, 

prečo musíš rásť k dospelosti v Kristovi. Efezským 4:14 hovorí: „Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých 

každý vietor učenia doktrín sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli 

uvedení do bludu.” Musíš mať túžbu rásť v Kristovi.  

 Po tom, ako si prijal Krista a znovuzrodil si sa, nemal by si ostať v duchovných veciach dieťaťom. 

Kresťan – dieťa - je ten, kto sa kŕmi mliekom Božieho Slova. Ešte stále nepochopil porozumenie o 

spravodlivosti a chýba mu náhľad do hlbokých duchovných právd.  

 Neostávaj na mlieku; kŕm sa viac „tuhým pokrmom: „Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo 

majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého“ (Židom 5:14). Potrebuješ byť zručný 

a skúsený v učení o spravodlivosti; byť si vedomý toho, že si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. 

To znamená, že charakter Boha, ktorý v tebe produkuje schopnosť správne konať a žiť, je vložený do 

tvojho ducha. Kráčaj v poznaní svojej spravodlivosti v Kristovi a dokonalosť a správnosť Boha sa v tebe 

prejavia.  

Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš porozumieť  učeniu o spravodlivosti. Keď zručne uplatňujem 

Tvoje Slovo o spravodlivosti, tak  som si vedomý, že budem neustále kráčať vo víťazstve, úspechu a prosperite 

a prejavovať Tvoju spravodlivosť a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Galatským 4:1;   Efezským 4:14  

1 – ročný plán:   1.Peter 3;   Plač Jeremiášov 1 – 2;  

2 – ročný plán:   Júdov 1:12-25;   Hozeáš 1- 2 



25          Pastor Chris 

Nemusíš trpieť 

 Môj ľud je ničený (hynie) pre nedostatok poznania ... (Hozeáš 4:6).  

 Príliš veľa ľudí vo svete trpí pre nič; a dôvodom ich dlhotrvajúceho utrpenia je nevedomosť. Nie 

sú si vedomí toho, že trpieť nemusia. Niektorí sa domnievajú, že musia trpieť kvôli krajine, v ktorej žijú, 

pre nedostatok vzdelania alebo dokonca, že to súvisí s rodinou, do ktorej sa narodili. Keby len vedeli, že 

žiaden z týchto faktorov by nemal ovládať okolnosti ich existencie.  

 V Jánovi 15:19 Ježiš povedal: „ ... nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet 

nenávidí.” Pochop to, bol si vybratý zo sveta, oddelený od tohto sveta, v ktorom je bolesť, bieda, utrpenie 

a zmätok a bol si prenesený do Božieho kráľovstva, kde sa nachádza pokoj, radosť a prosperita. Toto je 

duchovná skutočnosť v Božej mysli týkajúca sa tvojho života. 

 Boh si ťa vybral pre život slávy, cti, dôstojnosti a dokonalosti: „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). O nič 

v živote nemusíš zápasiť; bol si prenesený do života slávy, pocty, dôstojnosti a dokonalosti. Do tohto si 

bol povolaný. Tým dňom, ako si sa stal kresťanom, si prijal toto volanie; potvrdil si povolanie k 

nadprirodzenému životu úspechu, víťazstva, dôstojnosti a dokonalosti. Tvoje životné skúsenosti by mal 

byť v zhode s týmito skutočnosťami.  

 Z tohto dôvodu musíš študovať a nasledovať Slovo, aby si získal vedomosti o tom, kto si, čo ti 

patrí v Kristovi Ježišovi a podľa toho fungoval. V opačnom prípade sa tvoj život nebude zhodovať so 

životom slávy, úcty, dôstojnosti a dokonalosti, ku ktorému si bol povolaný. Nezáleží na tom, akým 

výzvam čelíš, Božia sláva sa cez teba prejaví v konkrétnej situácii, pretože si povolaný k sláve a cnosti. 

Začni dnes smelo žiť s týmto vedomím, lebo vieš, že nie si stvorený pre zlyhanie, ale si zjavením Božej 

slávy! 

Modlitba 

 Drahý Otče, môj život je dnes prejavením Tvojej veľkosti a slávy, ktoré sú v mojom duchu. Veľmi sa 

radujem a ďakujem Ti, že si ma pozval do životu slávy, cti, dôstojnosti a dokonalosti. Pôsobím z pozície víťazstva a 

odpočinku a nie som ovplyvnený  negatívnymi vecami života, pretože všetko mi patrí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:10;   1.Peter 2:9-10;   Kolosenským 1:27 

1 – ročný plán:   1.Peter 4;   Plač Jeremiášov 3 – 5; 

2 – ročný plán:   Zjavenie 1:1-20;   Hozeáš 3 - 4 



26          Pastor Chris 

Ovocie spravodlivosti 

 ...naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu (Filipským 1:11).  

 Boh chce, aby naše životy boli naplnené ovocím alebo skutkami a výsledkami spravodlivosti. 

V Jánovi 5:5 Ježiš povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti ...“ My sme ratolesti a to naznačuje, že sme tá 

konkrétna časť viniča, ktorá plodí ovocie. My sme tí, ktorí prejavujú navonok  a prinášajú ovocie Jeho 

spravodlivosti všade, kam prídu. Ovocie spravodlivosti znamenajú skutky, produkty alebo výsledky 

Božej spravodlivosti, ktorá v nás pôsobí.  

 2.Korintským 5:21 nám hovorí, že sme sa stali spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Naša 

prirodzenosť (podstata) je spravodlivosť a táto vlastnosť v nás prináša výsledky. Tvoja spravodlivosť 

prináša výsledky všade tam, kam ideš; spôsobuje to, že produkuješ  božské skutky. Je to možné preto, 

lebo si v jednote a spoločenstve s Bohom. 

 Keď Ježiš navrátil zrak slepému, ukázal ovocie spravodlivosti. Keď otvoril hluché uší, dal nové 

nohy zmrzačeným, aby kráčali, vzkriesil mŕtvych a kŕmil hladných, preukazoval ovocie spravodlivosti. 

Keď potešoval sužovaných a vyslovil božské slová na povzbudenie, pozdvihnutie a požehnanie, zjavoval 

ovocie spravodlivosti. Biblia nám hovorí v Efezským 2:10, že sme Jeho majstrovské dielo vytvorené 

v Kristovi Ježišovi k dobrým skutkom; sme narodení pre dobré skutky a tie sú ovocím spravodlivosti.  

 Všade, kam len ideš, by si mal vytvárať dobré skutky. Rozmýšľaj nad tým: máme slová, ktoré 

uzdravujú; máme slová, ktoré dokážu pozdvihnúť; vychádzajú z nás podobne ako z Ježiša či apoštolov. 

Stali sme sa tými, ktorí konajú divy; konáme divy všade, pretože sme naplnení ovocím spravodlivosti, 

ktoré je v Ježišovi Kristovi na slávu a chválu Boha.  

Modlitba 

 Požehnaný nebeský Otče, ďakujem Ti, že si ma preniesol do jednoty s Tebou. Radujem sa, keď myslím na 

úctu a privilégium, ktoré si mi dal, aby som vo svete zjavoval Tvoju krásu a slávu. Ďakujem Ti, že si pomazal moje 

slová, aby som dnes uzdravoval, pozdvihoval, požehnávala a inšpiroval iných, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:17;   Efezským 2:10  

1 – ročný plán:   1.Peter 5;   Ezechiel 1 – 2;  

2 – ročný plán:   Zjavenie 2:1-12;   Hozeáš 5 - 6 



27          Pastor Anita 

Nesebecká láska 

 “Buďte vľúdne naklonení  jeden k druhému s bratskou láskou; v úcte uprednostňujte jeden druhého” 

(Rimanom 12:10). 

 1.Korintským 13 nám jasne opisuje charakteristiku “agape”: druh lásky, akú má Boh. Jedna z 

týchto charakteristík hovorí, že Božia láska nevyhľadáva svoje vlastné; je nesebecká – je obetavá: „Láska 

(Božia láska v nás) nenalieha (netrvá) na svojich vlastných právach (alebo) vlastnom spôsobe, (lebo) nevyhľadáva 

svoje vlastné …” (1.Korintským 13:5 angl. preklad). Božia láska nie je egoistická (sebecká); zaujíma sa viac 

o ostatných, ako o seba. Ako dieťa Božie sa musíš učiť uprednostňovať najskôr ostatných. 

 Láska nežiada odškodnenie ani neberie do úvahy zlé veci, ktoré boli proti nej urobené. Láska 

vyhľadáva jedine dobro iných; nepomstí sa, ani nehľadá odplatu. Keď zostúpi na teba zjavenie takého 

druhu lásky, akú má sám Boh, bude pre teba ľahké strpieť zranenie v prospech iných a nebyť voči nim 

zatrpknutý. Poľahky prehliadneš to zlé, čo ti urobili iní. Keď s tebou brat zle zaobchádza, radšej zoberieš 

vinu na seba a pretrpíš klamstvo namiesto toho, aby tvoj brat musel trpieť za svoje skutky (1.Korintským 

6:7). 

 Ak si znovuzrodený, kráčať v láske nemusí byť zápas; narodil si sa pre lásku. Máš v sebe 

prirodzenosť lásky; preto dokážeš opravdivo milovať Boha a svojich bratov a sestry v Kristovi.  Zapni 

dnes vo svojom srdci reflektor Božieho Slova a buď si si istý, že vlastnosti lásky uvedené v 1.Korintským 

13 tvoria základ tvojho vzťahu s ostatnými. 

Modlitba 

 Milostivý Otče, ďakujem Ti, že si mi daroval Tvoju prirodzenosť lásky. Ďakujem Ti, že si mi dal 

porozumenie o Tvojej veľkej láske,  aby som ju mohol zažívať vo všetkej plnosti a rovnako prejaviť každému v mojom 

okolí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 13 

1 – ročný plán:   2.Peter 1;   Ezechiel 3 – 4; 

2 – ročný plán:   Zjavenie 2:13-29;   Hozeáš 7 - 8 



28          Pastor Chris 

My sme ako On!    

 Buďte teda nasledovníkmi Boha ako milované deti  (Efezským 5:1).  

 Grécke slovo „nasledovníci“, ktoré je použité v úvodnom verši, znie „mimetis“, čo znamená 

imitovať alebo nasledovať; kopírovať niekoho, nasledovať ho, ako robí to, čo robí. Preto úvodný verš 

takisto môže znieť: „Buďte preto imitátormi Boha.“ To znamená napodobňovať, alebo kopírovať Boha; 

konať a rozprávať ako On; nasledovať Jeho spôsoby, akými robí veci. Dôvodom toho, prečo je to možné 

je to, že máme Jeho život.  

 Niekto by mohol povedať: „Nezachádza to príliš ďaleko, keď povieme, že sme ako Boh?“ Biblia 

hovorí v 1.Jánovi 4:17: „V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je 

On, takí sme aj my v tomto svete.” Všimni si, že sa tam nehovorí: „Aký je On, takí budeme aj my, keď sa 

dostaneme do neba”; nie, my sme ako On tu na tomto svete, pretože Boh prostredníctvom Slova vložil 

(odovzdal, udelil) Jeho život do nášho ducha.  

 Pán Ježiš povedal v Jánovi 17:22-23: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako 

my jedno sme. Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich, 

ako si mňa miloval.” Ježiš nám dal rovnakú slávu akú Mu dal Otec. Ako Božie deti sme nositeľmi slávy a 

taktiež aj odbleskom (žiarou) Božej slávy. Boží zámer nebol iba to, aby Jeho sláva prebývala v nás, ale aby 

sme sa aj my stali slávou tak, ako Ježiš.  

 Teraz už dokážeš pochopiť, prečo nám dal za úlohu kázať evanjelium, modliť sa za chorých a 

všade zjavovať Jeho slávu tak isto, ako to robil Ježiš. O láske iba nerozprávame, ale ju činíme 

a prejavujeme, pretože to je spôsob, ako to robil Ježiš. Podobne ako Pán Ježiš miloval Otca a vyjadril túto 

lásku otvorene, my taktiež milujeme Otca a preukazujeme to; vzdávame mu chválu a smelo o Ňom 

hovoríme. 

Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za život a prirodzenosť Božiu, ktorá je vo mne. Som posilnený a napĺňaný 

energiou týmto poznaním, aby som smelo prehlasoval posolstvo o Tvojej spáse ostatným, aby aj oni mohli prijať ten 

istý Kristov život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 17:28;   Rimanom 8:17 

1 – ročný plán:   2.Peter 2;   Ezechiel 5 – 7  

2 – ročný plán:   Zjavenie 3:1-10;   Hozeáš 9 - 10 



29          Pastor Chris  

Spravil nás hodných … 

 Vzdávame vďaky Otcovi, ktorý nás kvalifikoval a urobil nás spôsobilých k tomu, aby sme mali účasť na 

dedičskom podiele, ktorým je dedičstvo svätých (Božieho svätého ľudu) vo svetle (Kolosenským 1:12 rozšírený 

preklad). 

 Aby sme prijali niečo od Boha, to nie je závislé od našich skutkov a práce, ktorú sme vykonali, ale 

je to z Jeho milosti a tá milosť je v Kristovi Ježišovi. On nás oprávnil (urobil nás spôsobilými, schopnými) 

byť účastníkmi na dedičstve svätých vo svetle. Znamená to, že nás urobil toho hodných. Byť 

znovuzrodený znamená, že môžeš smelo prehlásiť, že máš v sebe život a prirodzenosť Boha; si dedič 

Božieho nekonečného požehnania. Ježiš to urobil možným pre teba; Slovo hovorí: „Nie zo skutkov, aby sa 

nikto nechválil (Efezským 2:9).  

 Náboženské kresťanstvo ťa presviedča, aby si veril tomu, aký si „nehodný” v prítomnosti 

svätého a mocného Boha; a niektorí majú zvyk modliť sa k Bohu ako nehodní prosebníci. Ale všimni si 

použité časy v našom texte. Hovorí sa tam, že Boh nás kvalifikoval a urobil nás hodnými, aby sme mali 

účasť na dedičstve svätých vo svetle. Sám od seba by si sa nemohol kvalifikovať pre Božie požehnanie; 

tvoje dobré skutky neboli dostatočné na to, aby ťa oprávnili k tomu, aby si bol Božím dedičom a 

spoludedičom s Kristom. Avšak pre Ježišovu obetu si teraz účastníkom božskej prirodzenosti a 

účastníkom dedičstva svätých vo svetle.  

 Toto je dôvod, prečo nám Pán povedal, aby sme hlásali evanjelium (Marek 16:15). Ježiš oprávnil 

každého muža a ženu, chlapca a dievča k spoločenstvu s Bohom. Každého urobil hodným byť dedičom 

spásy a prijať požehnanie večného života. Bol to Boh, kto nás vyhľadal a v Kristovi nás zmieril so sebou 

(2.Korintským 5:18). Neboli sme to my, ktorí sme sa pokúšali o zmierenie s Ním.  

 Možno si žil hrozným životom a teraz sa čuduješ: „Môže ma Boh prijať?” On nie je na teba vôbec 

nahnevaný. Hľadá ťa, pretože Ježiš už za tvoje hriechy zaplatil. Jediné, čo musíš urobiť, je povedať: „Áno, 

Pane! Ďakujem za všetko, čo si pre mňa urobil v Kristovi Ježišovi; prijímam Ťa do svojho života.” 

Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že si ma oprávnil na to, aby som žil dobrý, prosperujúci, zdravý, úspešný 

a víťazný život cez milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Využívam slávne dedičstvo, ktoré si uložil pre mňa v Kristovi 

a kráčam dnes v realite Tvojho požehnania, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Rimanom 3:22-24;   2.Timoteovi 1:9 

1 – ročný plán:   2.Peter 3;   Ezechiel 8 – 10; 

2 – ročný plán:   Zjavenie 3:11-22;   Hozeáš 11 – 12 



30          Pastor Anita 

Viď správny obraz 

 Keď sa nepozeráme na veci, ktoré  sú viditeľné, ale na veci, ktoré nie sú viditeľné; lebo to, čo je viditeľné je 

dočasné, ale to, čo je neviditeľné, je večné (2.Korintským 4:18 angl. preklad).   

 Biblia hovorí o tom, ako Boh oživuje mŕtvych a nazýva to, čo nie je tak, ako keby už existovalo 

(Rimanom 4:17). Sformoval svety svojim Slovom, takže veci, ktoré sú viditeľné, nepochádzajú z toho, čo 

je viditeľné (Židom 11:3). 

 Si povolaný k životu viery: „Lebo kráčame vierou, nie videním“ (2.Korintským 5:7). Viera znamená, 

že vidíš konečný výsledok istej záležitosti z miesta, kde sa teraz nachádzaš a potom ten výsledok vytvoríš 

tým, že ho vyhlasuješ. Inými slovami, vyobrazíš si budúcnosť podľa Božieho Slova a prehlasuješ ju, aby 

začala existovať. Odmietni uznať negatívny obraz, ktorý ti diabol možno ukazuje; zameraj sa na to, čo 

Boh v Jeho Slove hovorí o tebe a vytvor si takýmto spôsobom obraz o sebe.  

 Napríklad ak trpíš nejakým ochorením, nepozeraj sa na symptómy; premýšľaj o svojom 

uzdravení; viď sa uzdravený. Ak si bol slabý v nejakej oblasti života, nepokračuj rozmýšľaním 

a hovorením o slabosti alebo obmedzení; pozeraj pred seba a prehlasuj svoju silu! Potvrď, že nič nie je pre 

teba nemožné, lebo taká je pravda týkajúca sa teba, zjavená v Božom Slove.  

 Satan môže niekedy spochybniť tvoju vieru alebo prísť s otázkami: „Si si istý, že tie slová, čo si 

počul, boli naozaj skutočné?“ Odmietni byť tým pohnutý, lebo on je klamár a otec lží. Vie, že Božie Slovo 

týkajúce sa teba je pravdivé, inak by ho nespochybňoval. Nikdy sa nenájdi v pozícii, že so svojou vierou 

„zápasíš“ a pochybuješ o tom, že to, čo povedal Boh o tebe, je pravda. Boh nie je človek, aby klamal 

(4.Mojžišova 23:19). Jeho Slovo je absolútna realita, preto sa drž toho obrazu, aký vidíš v Jeho Slove. 

Modlitba 

 Drahý Otče, moja viera v Teba je silou na zmenu môjho sveta a sformovanie okolností života tak, aby sa 

prispôsobili Tvojmu plánu pre mňa! Mám moc na to, aby som určil  smer svojho života podľa Božieho Slova. 

Ďakujem Ti, požehnaný Otec, že si mi v sebe dal zmysel a cieľ, podľa ktorého žijem tak, aby som ho dnes aj každý 

deň naplňoval, v mene Ježiš. Amen.      

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

1 – ročný plán:   1.Ján 1 - 2:1-14;   Ezechiel 11 - 12 

2 – ročný plán:   Zjavenie 4:1-11;   Hozeáš 13 - 1 4 

  

 


