
1           Pastor Chris 

      Buď verný 

 „Svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca [a Pána Ježiša 

Krista]!“ (Kolosenským 1:2). 

 Boh hľadá mužov a ženy, ktorí by tu na zemi uskutočnili Jeho plán a dielo. Biblia nám dáva obraz 

o Danielovi ako o takom, ktorý bol verný Bohu najpozoruhodnejším a inšpirujúcim spôsobom. Daniel 6:4 

hovorí: „Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu zo štátneho záujmu, ale 

nemohli nájsť nijaký dôvod ani chybu; pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nijaký omyl ani chybu.“ 

 Daniel bol bezúhonne verný a odovzdaný Pánovi; Písmo hovorí, že nebolo možno nájsť na ňom 

nijaký omyl ani vinu. Nebol ani skorumpovaný ani nedbanlivý. Bol verný vo všetkých svojich 

jednaniach. Slúžil Bohu s cieľom a poctivosťou, v pravde a so zjavnou oddanosťou. Jeho vernosť bola 

veľmi rozhodná. Mal úplne jasné to, komu je verný a o čom je jeho vernosť. Zostával verný Bohu aj 

vtedy, keď bol prenasledovaný vládou ohľadom vecí týkajúcich sa Boha. Toto je jeden z princípov 

verného človeka. 

 Naša hlavná vernosť, odovzdanie, oddanosť a lojalita ako kresťanov je v prvom rade Bohu a Jeho 

Slovu pred všetkým ostatným. Môže prísť na teba prenasledovanie zo všetkých strán, ale ty musíš zostať 

pevný a odvážny vo svojej službe a oddanosti Pánovi. Musíš odmietať robiť čokoľvek, čo nie je v súlade 

s Božím Slovom. Áno, Daniel bol hodený do levovej jamy, pretože sa rozhodol, že bude verný Bohu, 

avšak Boh zavrel levom ústa.  

 1.Korintským 4:2 hovorí: „A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.“ Keď má byť niekto 

vybratý pre dôležité úlohy, tak musí byť verným človekom, preto sa uč a vždy si zvoľ byť verným! Buď 

verným správcom vo svojej službe v Božom dome, vo využívaní darov a schopností, ktoré ti dal Boh, vo 

finančnom a materiálnom požehnaní, ktoré si prijal od Boha a v evanjelizácii svojho okolia. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš do života hojnosť milosti a požehnania a prehlasujem svoju 

absolútnu dôveru a oddanosť Tebe, keď Ti verne slúžim svojím životom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 8:1-5;   Nehemiáš 7:1-2 

1-ročný plán:   Matúš 1;   1. Mojžišova 1-2 

2-ročný plán:   Matúš 1:1-14;   1. Mojžišova 1 



2           Pastor Chris 

     Ježišov súcit 

 „Keď Ježiš vystúpil, uzrel veľký zástup, i zľutoval sa nad ním, lebo boli ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A 

začal ich učiť mnohému“ (Marek 6:34). 

 Súcit (zľutovanie, milosrdenstvo) je šľachetný pocit priaznivej emócie k iným, často podporovaný 

túžbou a ochotou pomôcť. Boh ti dal ako kresťanovi svoju prirodzenosť. Máme Jeho prirodzenosť 

zľutovania, lásky, odpustenia a milosti. Toto všetko pôsobí spolu. Pán Ježiš bol dokonalým príkladom 

súcitnej osoby. Bol tak ohľaduplný, milujúci a láskavý ku každému, koho stretol. 

 Pri istej príležitosti nám Biblia hovorí, že Pán Ježiš bol pohnutý ľútosťou k množstvu ľudí 

a povedal svojim učeníkom, aby sa modlili k Pánovi žatvy, aby poslal pracovníkov na pole (Matúš 15:32). 

Ty si súčasťou týchto robotníkov. Avšak nebudeš efektívnym pracovníkom, pokiaľ nemáš Ježišove 

zľutovanie. Ak si plný zľutovania a súcitu, budeš poháňaný do akcie bez ohľadu na zastrašujúce 

okolnosti; budeš rýchly k tomu, aby si pomohol a požehnal ostatných. Potrebuješ zľutovanie a súcit, aby 

si prehliadol kritiku a zlé skutky iných. 

 V inom prípade prišiel k Ježišovi malomocný a Pán sa od neho neodvrátil. Naopak, bol pohnutý 

zľutovaním, načiahol sa k nemu, dotkol sa ho a povedal: „...buď čistý“ (Marek 1:41). Malomocenstvo 

okamžite odišlo od muža a bol uzdravený (Marek 1:42); to je moc zľutovania! 

 Zľutovanie a súcit ho pritiahli k tomu, aby išiel, robil dobre a uzdravoval všetkých, ktorí boli 

premožení diablom (Skutky 10:38). Nech ťa toto isté zľutovanie poháňa k tomu, aby si zasahoval 

ľudí evanjeliom, zachraňoval tých, ktorí sú v bahne temnoty a vyslobodil ich z moci satana  Bohu. Čím 

viac kážeš evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, tým viac Jeho zľutovania, lásky a moci sa bude 

prejavovať v tvojom živote. Budú ťa sprevádzať zázraky, pretože sa staneš predĺženou Božou rukou 

načiahnutou na pomoc iným.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, žehnám Tvojmu svätému menu a ďakujem Ti, že si naplnil moje srdce Tvojou láskou 

a láskavosťou. Ďakujem Ti za Tvojho Ducha, ktorý vo mne žije a pomáha mi, aby som bol citlivý k potrebám iných 

a dotýkal sa ich láskou, milosrdenstvom a zľutovaním, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Ján 3:16;   Matúš 14:14 

1-ročný plán:   Matúš 2;   1. Mojžišova 3-5 

2-ročný plán:   Matúš 1:15-28;   1. Mojžišova 2 



3           Pastor Anita 

     Ochránený pomazaním 

 Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že príde antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ 

známe, že je posledná hodina..... A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko (1.Ján 2:18-20).  

 Toto Slovo nám zjavuje, že v posledných dňoch budú mnohí antikristovia; mnohí prídu vo 

svojom vlastnom mene so svojimi vlastnými doktrínami. Falošná doktrína nie je nevyhnutne v protiklade 

s evanjeliom; je to prekrútenie pravdy; môže znieť veľmi podobne evanjeliu, ale nie je to evanjelium. Jeho 

cieľom je podviesť a nalákať ľudí preč od pravdy evanjelia nášho Pána Ježiša Krista.  

 Avšak ty ako Božie dieťa sa nemusíš obávať toho, koľko antikristov, falošných kazateľov 

a falošných učiteľov je vonku. Je to preto, lebo tvoje srdce a myseľ sú pomazané, aby si poznal pravdu. 

Cez pomazanie Ducha Svätého, ktoré je na tvojom živote, môžeš rozoznať správne od nesprávneho 

a rozlíšiť pravé učenie evanjelia od falošných doktrín. 

   1.Ján 2:27 hovorí: „A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, 

zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom 

zostávajte!“ Duch Svätý je Pán cirkvi a keď počuješ Božie Slovo pod pomazaním Ducha Svätého, ten istý 

Duch bude svedčiť s tvojím duchom, že to, čo počuješ, je pravda. Preto nemôžeš byť oklamaný alebo 

odklonený od pravdy, ktorej si uveril, pretože existuje špeciálna schopnosť Ducha Svätého, ktorá spôsobí, 

že poznáš pravdu. 

 Ak sa poddávaš vedeniu Ducha Svätého, neocitneš sa v takej pozícii, aby si bol podvedený zlým, 

ani nebudeš robiť zlé rozhodnutia, voľby a investície v živote. Toto pomazanie je aktivované tým, že 

poznávaš a potvrdzuješ Jeho Slovo vo svojom živote. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za pomazanie Ducha Svätého v mojom živote. Vyhlasujem, že môžem robiť všetko 

prostredníctvom schopnosti, ktorá je vo mne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filemonovi 1:6 

1-ročný plán:   Matúš 3;   1. Mojžišova 6-8 

2-ročný plán:   Matúš 2:1-12;   1. Mojžišova 3 



4           Pastor Chris 

    Použi meno (Uveď ho do činnosti) 

 To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili 

v meno Syna Božieho  (1.Ján 5:13). 

 Všimni si podčiarknutú časť verša. Apoštol Ján hovorí: „...aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste 

verili v meno Syna Božieho.“ Jednoducho hovorí: „ Uveď to meno do činnosti (použi ho)!“ 

 Meno Ježiš je meno, ktoré otvára dvere v každom meste a v každom národe. To je meno, ktoré 

potrebuješ pre trvalé víťazstvo  kdekoľvek. Napríklad keď Ježiš dal v Marekovi 16:15 veľké poverenie: 

„...Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“, bolo to v Jeho mene. Dal nám svoje meno a to 

je väčšie, než celý svet. Filipským 2:10 hovorí: „...aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na 

nebi aj na zemi, aj pod zemou.“ Toto je dôvod, prečo môžeš byť kľudný na každom mieste, v každom meste, 

regióne či národe. Máš božské poverenie, si vyslaný nie vo svojom vlastnom mene, ale v tomto 

jedinečnom mene Ježiš. 

 Lukášova správa o Petrovi a Jánovi v Skutkoch 3. kapitole je detailným príkladom ľudí, ktorí sa 

odvážili použiť meno Ježiš. Mimochodom bol to ich prvý zázrak po Ježišovom nanebovstúpení. Keď 

Peter stretol chromého muža pri chrámovej bráne, ktorá sa nazývala Krásna, povedal mu: „...čo mám, to ti 

dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď! (Skutky 3:6). Ten človek nemohol chodiť vo svojom 

mene, ani v mene svojho otca. Tento nemohúci človek nemohol chodiť v mene Herodesa, Piláta alebo 

cisára, ale v mene Ježiša!  V Skutkoch 3:7-8 Peter hovorí: „...Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď 

zmocneli mu nohy a kĺby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil...“ 

 Dôvodom zlyhania, porážky, choroby a slabosti v životoch mnohých ľudí je to, že v životných 

krízach stratili dôveru v meno Ježiš a preto ho nepoužívajú. Žalm 20:7 hovorí: „Títo dôverujú a chvália sa 

vozmi a iní  koňmi, ale my veríme a sme hrdí na meno Hospodina, nášho Boha. Použi toto meno v každej oblasti 

svojho života. Slovo hovorí, aby si robil všetko v mene Ježiš (Kolosenským 3:17).  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za moc v mene Ježiš a za autoritu, ktorú mám, keď toto meno používam proti 

diablovi, chorobe, nemoci a všetkému, čo škodí a zväzuje. Mocou tohto mena vyhlasujem, že žijem vyšší život slávy, 

ktorý si pre mňa pripravil, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 3:16;   Filipským 2:10 

1-ročný plán:   Matúš 4;   1. Mojžišova 9-11 

2-ročný plán:   Matúš 2:13-23;   1. Mojžišova 4 



5           Pastor Chris 

     Buď pre Neho tým najlepším 

 Ďakujem Ti, že si ma predivne utvoril; divné sú Tvoje skutky. A moja duša to dobre vie. (Žalm 139:14). 

 Tento úvodný verš opisuje zvláštnosť a jedinečnosť každého Božieho dieťaťa. Ty si Otcovou 

pýchou; zázračným stvorením. Boh vložil do tvojho ducha tak veľa, čo ťa robí zvláštnym pokladom 

neodhadnuteľnej hodnoty.  

 V 1.Mojžišovej 12:2 povedal Boh Abrahámovi: „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje 

meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Ty si teraz semeno Abrahámove, pretože si v Kristovi: „a ak ste 

Kristovi, potom ste semeno Abrahámove“( Galatským 3:29). Na základe toho, že si Abrahámove semeno, 

nielenže si požehnaný, ale aj si požehnaním. Nesieš so sebou požehnanie a stal si sa tým, ktorý dáva 

požehnanie všade, kamkoľvek príde. Nečudo, že 1.Peter 2:9 vyhlasuje: „Ale vy ste vyvoleným rodom, 

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

povolal z tmy do svojho predivného svetla.“ 

 Takže vyhraď si dnes čas a medituj o tom, kto si v Ježišovi Kristovi! Si Bohom perfektne 

zhotovené majstrovské dielo určené na to, aby zjavovalo Jeho slávu a ukazovalo Jeho chválu svetu okolo 

seba. Tvojou zodpovednosťou teraz je byť pre Neho tým najlepším.  

 Si jediný taký, akého Boh má. Nemal nikoho takého, ako si ty. Nemá nikoho takého, ani nebude 

mať nikoho takého. Si taký jedinečný! Preto buď pre Neho úspešným! Buď pre Neho tým najlepším a daj 

Mu svoje všetko. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, dávam všetku slávu, česť a majestát Tvojmu veľkému a úžasnému menu! Ďakujem Ti, že si 

ma urobil zvláštnym pokladom, oddeleným k tomu, aby som Ti priniesol slávu! Odovzdávam sa Ti a vyhlasujem, že 

mocou Tvojho Ducha sa naplňuje Tvoj plán pre môj život, na slávu a chválu Tvojho mena. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1. Peter 2:9 

1-ročný plán:   Matúš 5:1-20;   1. Mojžišova 12-14 

2-ročný plán:   Matúš 3:1-9;   1. Mojžišova 5 



6           Pastor Anita 

    Miluje ťa práve takého, aký si 

 „Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že 

nepoznal Jeho“ (1.Ján 3:1). 

 Boh ťa nestvoril na to, aby si bol neúspešný, ale aby si bol hlavou nad všetkým. Chce, aby si 

chodil v slobode a plnej istote Jeho lásky vediac, že nie si pod odsúdením vďaka Jeho neklamnej, 

bezpodmienečnej a večnej láske k tebe (Rímskym 8:1). Miluje ťa práve takého, aký si.  

 Nemusíš sa namáhať o to, aby si si zaslúžil Božiu lásku, pretože si ju nemôžeš zaslúžiť za svoje 

vlastné skutky; je to dar od Boha! Všetko, čo musíš urobiť,  je prijať Jeho lásku tak jednoducho, ako k tebe 

prišla a už nikdy nebudeš taký istý. Boh prejavil svoju veľkú a nekonečnú lásku k nám, ešte keď sme boli 

hriešnikmi. Možno to dnes čítaš a čuduješ sa: „Môže Boh milovať niekoho takého, ako som ja?“ Určite 

áno! Nezáleží na tom, aký život si žil, miluje ťa práve takého, aký si; už dnes môžeš mať úžitok z tejto 

lásky. 

 Vedomie Božej lásky ťa zmení na lepšieho človeka a inšpiruje ťa, aby si miloval iných ľudí. Jeho 

láska ti dáva schopnosť žiť v slobode Jeho Slova a tešiť sa z Jeho hojného života. Božia láska ťa prenesie 

nad všetky okolnosti života. Ježiš povedal, že sa nebude modliť k Bohu za teba, pretože sám Otec ťa 

miluje (Ján 16:26). Vezmi si dnes úžitok z Jeho veľkej lásky.  

 Pamätaj si, Ježiš nás neprišiel zachrániť preto, že nás je veľa; nie! Urobil to preto, lebo nás 

miloval. Ty si objektom Jeho lásky. Buď si dnes vedomý tejto pravdy, že Boh ťa miluje viac, ako si len 

dokážeš predstaviť.  

      Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju veľkú lásku a dobrotu ku mne! Vo všetkom, čo dnes robím a všade, kam 

pôjdem, si uvedomujem túto lásku a toto vedomie inšpiruje vo mne moju vieru a smelosť, aby som čelil životným  

okolnostiam a víťazil! Radujem sa v Tvojej milujúcej dobrote, ktorá posilňuje moju nádej v Teba. Preto sú moje dni 

plné odpočinku a pokoja, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:26-27;   Rimanom 8:31-32 

1-ročný plán:   Matúš 5:21-48;   1. Mojžišova 15-17 

2-ročný plán:   Matúš 3:10-17;   1. Mojžišova 6 



7           Pastor Chris 

      Obraz nebeského    

 „Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí“ 

(1.Korintským 15:48). 

 Biblia nám v 1.Mojžišovej hovorí o tom, ako Boh utvoril prvého človeka Adama z prachu zeme, 

vdýchol do jeho nosa dych života a Adam sa stal žijúcou dušou. Slovo ho opisuje ako zemského, pretože 

bol zo zeme a mal prirodzený ľudský života: „Prvý človek bol zo zeme, zemský,...“(1.Korintským 15:47). 

Avšak my sme privedení k druhému a poslednému Adamovi v 1.Korintským 15:45: „Tak je aj napísané: 

Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam oživujúcim Duchom“. 

 Prvý Adam bol človek v záhrade, ale druhý a posledný Adam je Pán z neba – Pán Ježiš Kristus: 

„Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba“(1.Korintským 15:47). Keď čítame ďalej po 49. verš 

1.Korintským 15, tak apoštol Pavol hovorí niečo veľmi pozoruhodné: „A práve tak, ako sme niesli obraz 

(človeka) z prachu, tak budeme niesť (a tak nesme) obraz (človeka) nebeského“ (rozšírený angl. preklad). 

 Každý človek na zemi sa narodil z prvého Adama, čo znamená, že my všetci nesieme podobu 

zemského. Avšak keď sa človek znovuzrodí, je odrezaný od prvého Adama a narodený podľa Krista. 

Stane sa nebeským človekom na zemi a očakáva sa, že bude chodiť v tejto novote života podľa obrazu 

toho, ktorý ho stvoril. Všimni si, že rozšírený anglický preklad v 1. Korintským 15:49 v druhej časti 

hovorí: „...tak nesme...“ z čoho vyplýva, že je to naša zodpovednosť, aby sme nosili obraz nebeského. 

 Prijmi to, čo Boh o tebe hovorí vo svojom Slove. Ak hovorí, že si nové stvorenie, prijmi to a smelo 

hovor o sebe to isté a podľa toho aj konaj. Jednoducho povedz dnes „áno“ Božiemu Slovu. 

      Vyznanie 

 Mám vo svojom duchu život a prirodzenosť Krista – druhého Adama. Obliekam si obraz nebeského a som 

zameraný na veci, ktoré sú v nebi, kde som spolu posadený s Kristom v nebeských oblastiach, vysoko nad všetky 

kniežatstvá, mocnosti, moci a panstvo a každé meno v tomto svete aj v tom, čo príde. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 3:10;   2.Korintským 3:18 

1-ročný plán:   Matúš 6:1-18;   1. Mojžišova 18-19 

2-ročný plán:   Matúš 4:1-11;   1. Mojžišova 7 



8           Pastor Chris 

     Si svetlom v Pánovi   

 „Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite“ (Efezským 5:8). 

 Úvodný verš je veľmi jednoznačný, čo sa týka teba. Hovorí, že až doteraz nielenže si bol 

v temnote, ale si bol aj zosobnená temnota. Avšak teraz si v Pánovi svetlom, sláva Bohu! Si svetlo, pretože 

si sa narodil z Boha, ktorý je Svetlo a niet v Ňom nijakej tmy: „A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a 

zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy“ (1.Ján 1:5). Si práve taký istý, ako On; v tebe nie je 

nijaká tma. 

 V Jánovi 8:12 Pán Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude 

mať svetlo života. Aké úžasné prehlásenie! Presne vedel, kým je a smelo to prehlasoval. Potom v Matúšovi 

5:14 povedal: „Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté“. Nazýva nás svetlom sveta. 

A preto práve tak ako On máme smelo vyhlasovať, kým sme. Povedal: „Vy ste svetlo sveta“, a tak tvoja 

odpoveď by mala byť: „Áno! Som svetlo sveta! Všade kam idem, osvetľujem svet!“ 

 Niektorí sa možno budú vysmievať, či dokonca sa rozčúlia, keď robíš takého prehlásenia, ale 

nevenuj im žiadnu pozornosť. Možno dokonca povedia: „Poznáme ťa a vieme o všetkých tých hrozných 

veciach, ktoré si urobil v minulosti“. Na tom nezáleží. Slovo prehlasuje, že už viac nie si v temnote, ale si 

občanom svetla. To je to, na čom záleží: „Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani 

tme“ (1.Tesalonickým 5:5). 

 Rob toto vyznanie počas tohto mesiaca. Kráčaj vo svetle Božieho Slova; rozhodni sa, že tvoje 

svetlo bude svietiť tak jasno, že to budú vidieť iní a budú oslavovať tvojho Otca v nebi.  

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil schopným, aby som mal účasť na dedičstve svätých 

v Kráľovstve svetla.  Temnota vo mne nemá miesto, som občanom svetla. Veľmi jasne dnes zjavujem toto svetlo 

v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 1:12-13;   Matúš 5:16 

1-ročný plán:   Matúš 6:19-7:1-6;   1. Mojžišova 20-22 

2-ročný plán:   Matúš 4:12-25;   1. Mojžišova 8 



9           Pastor Anita 

     Prvé a najlepšie! 

 „Každého, kto sa volá mojím menom, koho som stvoril na svoju slávu, koho som sformoval a učinil“ (Izaiáš 

43:7). 

 Dôvodom toho, že sa mnohí ľudia stále nachádzajú v poľutovaniahodných situáciách je to, že sa 

nenaučili žiť so svojou identitou v Kristovi. Musíš si uvedomiť, že Boh ťa nestvoril na to, aby si bol 

v živote neúspešný alebo porazený. Stvoril ťa na slávu a krásu – ty si Jeho najlepšie. Biblia hovorí: „Zo 

svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“(Jakub 1:18). Si prvotina Jeho 

stvorení, čo znamená, že si prvý a najlepší! 

 Si tým najlepším, čo môžeš byť. Si Boží zvláštny poklad: „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským 

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

tmy do svojho predivného svetla“ (1.Peter 2:9). Teš sa z tejto svojej jedinečnosti; raduj sa v svojej osobitosti, 

pretože nikto iný vo svete nemôže urobiť tie veci, ktoré môžeš urobiť ty. Nikto ťa nemôže zastúpiť; máš 

požehnať svet tým, že investuješ svoju osobnosť. 

 Si Božou kópiou; Jeho výnimočným dielom (Efezským 2:10); to znamená, že nemôžeš zlyhať, 

pretože nič, čo urobil Boh, nezlyháva. Nemusíš zápasiť za to, aby si bol najlepší. V Matúšovi 4:19 stretol 

Ježiš dvoch rybárov (Petra a Andreja) a povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 

Vzrušujúca vec na týchto slovách je skutočnosť, že On (Ježiš) je Ten, kto to z nich urobí a nie že sa oni 

musia snažiť to urobiť. Boh ťa urobil tým, čím si – balíkom úspechu, tým, ktorý to dokáže a víťazom 

v Kristovi Ježišovi. Nikto nemôže „zrušiť“ to, čo Boh urobil. 

 Boh dal svojho Syna – svoje najlepšie, aby zomrel namiesto teba; to ti ukazuje, aká je tvoja 

skutočná hodnota. Dáš len vtedy svoje najlepšie, aby si dostal to najlepšie. Staň sa takou osobou, akou ťa 

Boh určil, aby si bol, pretože ťa utvoril na slávu a krásu; si Božie najlepšie.  

     Modlitba 

 Môj život je na Božiu slávu. Jeho krása, výnimočnosť a milosť sa cezo mňa prejavuje. Víťazím a som 

v živote úspešný. Prehlasujem, že môj život je na chválu, slávu a krásu, keď naplňujem svoje určenie v Bohu 

a prinášam ovocie spravodlivosti. Amen. 

Rozšírené štúdium:   5.Mojžišova 14:2;   Títovi 2:14;   1.Peter 2:9 

1-ročný plán:   Matúš 7:78-29;   1. Mojžišova 23-24 

2-ročný plán:   Matúš 5:1-10;   1. Mojžišova 9 



10           Pastor Chris 

     Hovor duchovne 

 Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi 

(1.Korintským 3:1).  

 Ján rozpráva v 11. kapitole príbeh o Lazarovi, ktorý ochorel a zomrel. Keď to Ježiš počul, povedal 

svojim učeníkom: „...Lazar, náš priateľ, zaspal; ale idem ho zobudiť.“ Jeho učeníci neporozumeli tomu, čo 

povedal a odpovedali: „Pane, keď zaspal, ozdravie.“ Ježiš im povedal priamo: „Lazar zomrel!“ Neporozumeli 

Ježišovmu duchovnému jazyku, pretože boli ešte telesní; hovoril im v jazyku, ktorému nemohli 

porozumieť, preto im povedal: „Lazar zomrel.“ 

 Apoštol Pavol mal podobnú skúsenosť s kresťanmi v Korinte; nemohol s nimi hovoriť 

duchovným jazykom, a preto ich hrešil, že sú telesní: „Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako 

duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi“(1.Korintským 3:1). Už si sa ocitol v takej situácii, 

keď si mal problém vyjadriť niečo telesným ľuďom? 

 Napríklad keď si duchovný, tak ak cítiš bolesť hlavy, nemôžeš povedať: „Mám bolesť hlavy.“ Na 

druhej strane telesný človek nevidí nič zlé na tom, keď hovorí takýmto svetským spôsobom. Uvedom si, 

že ako kresťania nechodíme podľa našich pocitov, chodíme vierou. Ak hovoríš: „Mám bolesť hlavy“, 

znamená to, že si si ju privlastnil; hlásiš sa o ňu a nemal by si, pretože je to vonkajšia sila; tak ju neprijímaj 

do svojho tela. Áno, môžeš cítiť bolesť, ale použi proti tomu Slovo a odíde z tvojho tela.  

 Židom 13:5-6 hovorí: „...pretože On (Boh) povedal... takže smelo môžeme povedať...“ Máš hovoriť to, čo 

je tvoje, to, čo ti dal Boh. Neprijímaj nič, čo je od diabla. Rozhodni sa, že tento rok budeš stáť na pôde 

viery a budeš chodiť v božskom zdraví. Odmietni chorobu, chudobu, smrť alebo skazenosť. Hovor 

duchovne. Hovor podľa Božieho neklamného Slova a nie podľa svojich zmyslov. 

     Vyznanie 

 Som tým, čo Boh hovorí, že som. Môj život je svedectvom o Božej milosti a nekonečnom požehnaní. Mám 

milosť na to, aby som vynikal vo všetkom. Žijem v božskom zdraví, prosperite, hojnosti, radosti a neopísateľnom 

pokoji, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 3:2;   2.Korintským 5:7 

1-ročný plán:   Matúš 8:1-27;   1. Mojžišova 25-26 

2-ročný plán:   Matúš 5:11-20;   1. Mojžišova 10 



11           Pastor Chris 

     Princíp zrkadla    

 „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). 

 My sme ako kresťania povolaní žiť a konať tak, ako to robí Boh. Možno sa spýtaš: „Je to možné?“ 

Áno, toto bolo umožnené prostredníctvom princípu zrkadla Slova. Slovo Božie je zrkadlo Božie. Biblia 

hovorí, že každý, kto počuje Slovo a nekoná podľa toho, je ako muž, ktorý sa pozerá na seba v zrkadle, 

otočí sa a zabudne, ako vyzerá (Jakub 1:23-24). Inými slovami Boh očakáva, že počúvaš Jeho Slovo 

a konáš to, čo hovorí. Avšak problém je, že mnohí nevedia, ako konať (uskutočňovať) Božie Slovo. 

 Takže princíp zrkadla Slova je to, že sa vidíš takým, akého ťa vidí Boh vo svojom Slove a potom 

sa podľa toho správaš. Toto jednoducho znamená konať Slovo. Napríklad  v Slove, v Božom zrkadle,  sa 

hovorí, že si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Toto je Boží obraz toho, ako ťa vidí Boh. Viď tento obraz 

a potvrď ho. Konaj podľa toho, že toto je pravda, pretože je to pravda. Inde ti Boh ukazuje v Slove, že si 

spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi; viď sa tak. Toto je Jeho obraz o tebe.  

 Vidieť sa v Slove, v Božom zrkadle a konať podľa toho je spôsob, ako žiť v realite tvojho 

dedičstva v Kristovi. Takto sa môžeš tešiť zo všetkého toho, čo Boh urobil pre teba dostupným v Kristovi 

Ježišovi. Takže pokračuj v tom, že sa budeš pozerať do Božieho zrkadla; študuj a počúvaj Božie Slovo. 

Keď to robíš, budeš sa premieňať a stávať sa stále viac a viac podobným sláve, ktorú vidíš v Slove. Toto je 

princíp zrkadla Slova. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, pretože Tvoje Slovo je mojím životom, preto je pre mňa prirodzené žiť v Slove 

a žiť Slovom. Dnes Tvoje Slovo vo mne mocne pracuje a produkuje výsledky, pretože som oprávnený robiť to, čo 

hovorí a preto môj úžitok zo Slova sa zjavuje všetkým, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:23-24 

1-ročný plán:   Matúš 8:28-9:1-17;   1. Mojžišova 27-28 

2-ročný plán:   Matúš 5:21-30;   1. Mojžišova 11 



12           Pastor Anita 

    Slovo má vlastnú vnútornú schopnosť 

  A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so 

všetkými posvätenými (Skutky 20:32). 

 Božie Slovo je jediný materiál, ktorý nám dal Boh na vybudovanie našej viery. Rimanom 10:17 

hovorí: „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ To znamená, že čím viac Božieho Slova prijmeš do 

svojho ducha, budeš o Ňom meditovať a použiješ ho, tým väčšia bude tvoja viera. Bez nepretržitého 

napĺňania svojho srdca Božím Slovom ťa problémy života premôžu a budeš slabý v dňoch súženia. 

 Ale s Božím Slovom vo svojom duchu objavíš, že nie je pre teba absolútne nič nemožné! Preto 

napríklad v chorom človeku počas toho, ako študuje a počúva Božie Slovo o uzdravení, môže byť 

automaticky roznietená viera v jeho srdci na to, aby bol uzdravený. Dôvodom je to, že Božie Slovo vkladá 

vieru a odvahu do tvojho ducha. Preto keď počúvaš Slovo a naplňuješ Ním svoje srdce, povstáva v tebe 

viera ako obor.  

 Toto je dôvod, prečo sa Boh snaží vložiť do tvojho ducha svoje Slovo. S Božím Slovom vo svojom 

duchu nemusíš zápasiť a snažiť sa o to, aby pre teba produkovalo výsledky; má vnútornú schopnosť 

produkovať to, o čom hovorí. Slovo je jediný materiál, ktorý nám Boh dal, aby vybudovalo naše životy 

a posilnilo vieru v našom duchu. Božie Slovo v tvojom duchu a v tvojich ústach je tvoj spoľahlivý návod 

na to, aby si žil úspešný život na zemi. Takže drž sa Slova; nielen že ťa vybuduje a dá ti dedičstvo medzi 

tými, ktorí sú posvätení, ale ťa aj urobí tým, o čom hovorí. 

      Vyznanie 

 Vládnem, kraľujem a panujem dnes môjmu svetu Božou vierou v mojom duchu! Moja viera je živá a 

produkuje dnes výsledky, pretože Božie Slovo je v mojom srdci a v mojich ústach a keď ho hovorím, tak sa okolnosti 

dávajú do súladu s Božou dokonalou vôľou pre môj život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 10:17;   Kolosenským3:16 

1-ročný plán:   Matúš 9:18-38;   1. Mojžišova 29-30 

2-ročný plán:   Matúš 5:31-40;   1. Mojžišova 12 



13           Pastor Chris 

    Si tým, čo o tebe hovorí Slovo! 

 „Tak počítajte s tým (berte to do úvahy, rátajte s tým) aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi 

Ježišovi“ (Rímskym 6:11 angl. preklad). 

 Slovo „počítajte s tým“ použité v úvodnom verši pochádza z gréckeho slova „logizomai“, čo 

znamená v skutočnosti účtovnícky výraz. Znamená to urobiť inventúru niečoho, a pri nej nie sú žiadne 

domnienky. V účtovníctve sa zaoberáš s presnými číslami a údajmi, nie s domnienkami. 

 Keď ti Slovo hovorí: „Počítaj s tým, že si mŕtvy hriechu a živý Bohu“, znamená to, že by si mal 

počítať s tým, že si taký človek, ktorý nie je ovládaný hriechom. Musíš zobrať všetko, čo hovorí Boh, za 

absolútnu pravdu. Jeho Slovo hovorí, že si mŕtvy hriechu, preto odmietni to, aby ti vládol hriech: „Hriech 

totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou“ (Rímskym 6:14). 

 Rímskym 8:37 hovorí, že si viac ako premožiteľ, preto sa považuj za takého a začni žiť ako víťaz 

a nie ako obeť. Toto je spôsob, ako sa dávaš do vzťahu so Slovom; počítaj s ním tak, že to, čo Slovo 

hovorí, je absolútna realita. 

 Avšak na to, aby si sa počítal za takého, ako o tebe hovorí Slovo, musíš ho najprv poznať. Musíš 

Slovo študovať a neustále ho dávať do svojho ducha; vezmi ho ako pravdu a ži podľa toho, pretože Slovo 

je pravda. Počítaj s tým, že si presne taký, ako o tebe hovorí Slovo. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, radujem sa a odovzdávam sa moci Tvojho Slova, aby produkovalo vo mne to, čo hovorí. 

Vyhlasujem, že som to, čo Boh hovorí, že som a mám všetko potrebné k životu a pobožnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 6:12-13;   Rímskym 6:4 

1-ročný plán:   Matúš 10:1-23;   1. Mojžišova 31-33 

2-ročný plán:   Matúš 5:41-48;   1. Mojžišova 13 
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     Zo smrti do života! 

 „Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na 

súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Ján 5:24). 

 Aká úžasná správa! Znamená to, že ak si sa znovuzrodil, nedúfaš, že raz budeš mať večný život; 

už ho máš. Už si prešiel zo smrti do života. 

 Už viac nie si v oblasti smrti, kde drží vládu choroba, nemoc, chudoba, strata a zlyhanie; bol si 

prenesený do Kráľovstva drahého Božieho Syna (Kolosenským 1:13). Avšak nie všetci kresťania žijú v tej 

istej kvalite života, hoci všetci máme ten istý Kristov život. Niektorí sú vystrašení okolnosťami života a zo 

všetkých síl sa pokúšajú bojovať, aby sa dostali zo životných ťažkostí. Ich problémom je ich nevedomosť. 

Boh hovorí: „Môj ľud hynie, pre nedostatok poznania...“ (Hozeáš 4:6). Kvalita tvojho života tu na zemi závisí 

od toho, aké máš poznanie Boha. 

 Apoštol Ján to rozpoznal, keď povedal: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme 

bratov...“ (1.Ján 3:14). Slovo „vieme“ v tomto verši je z gréckeho slova „Aido“, čo znamená „byť si 

vedomý“. Musíš prísť k uvedomeniu si, že si prešiel zo smrti do života, preto nič v tebe by nemalo 

produkovať smrť! Nemáš byť chorý, zruinovaný alebo zničený tlakmi a nepriazňami života. 

 Duch Boží hovorí cez apoštola Jána v 1.Jána 5:13: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna 

Božieho, aby ste vedeli (aido) , že máte večný život... Buď si vedomý tejto skutočnosti! Prisvoj si poznanie 

toho, že je skutočne teraz v tebe večný život. Je to nepremožiteľný život. Ak si budeš vedomý jeho reality, 

tak spôsobí, že ťa vynesie ponad bežnú úroveň života a urobí ťa víťazom v každej záležitosti.  

      Vyznanie 

 Bol som prenesený z duchovnej smrti do oblasti života, kde vládnem milosťou cez spravodlivosť. Žijem 

v absolútnom víťazstve, pretože som sa narodil z Boha a väčší je Ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. 

Rozšírené štúdium:   Ján 5:24;   Rímskym 8:2 

1-ročný plán:   Matúš 10:24-42;   1. Mojžišova 34-35 

2-ročný plán:   Matúš 6:1-13;   1. Mojžišova 14 
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     Drž spínač viery zapnutý 

 „Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, 

kamkoľvek pôjdeš“ (Jozue 1:9) 

 To, že zažívaš ťažké časy neznamená, že si porazený. Pravdou je, že tieto testy a skúšky sú 

odrazovými mostíkmi pre tvoje povýšenie! Na rozdiel od toho, čo si mnohí ľudia myslia, je to 

požehnanie,  keď čelíš rôznym skúškam; a preto Biblia hovorí: „Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď 

na okolo upádate do rôznych pokušení“ (Jakub 1:2). 

 Rozhodni sa v tomto roku, že bez ohľadu na ťažkosti a výzvy, ktoré ti môžu prísť do cesty, budeš 

stáť na základe Slova. Dávaj rásť svojej viere prostredníctvom Božieho Slovo tak, aby si bez ohľadu na to, 

čo sa bude diať, vždy zvíťazil. Tvoja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Preto nikdy nedovoľ, aby to, 

čo počuješ, alebo vidíš svojimi fyzickými očami, bolo dôvodom k malomyseľnosti a začal by si hovoriť 

slová strachu; stoj pevne a nepretržite hovor svoje víťazstvo. 

 Niektorí kresťania klesajú na mysli a dovolia strachu, aby sa ich zmocnil a držal, keď príde zlý 

deň. Avšak bez ohľadu na negatívne myšlienky alebo obrazy, ktoré môže nepriateľ priniesť do tvojej 

mysle, odmietni strach a odmietni hovoriť negatívne. Rob to, čo robili Káleb a Jozue. Z dvanástich 

špiónov, ktorých poslal Mojžiš, aby preskúmali Kanán, iba dvaja neustúpili a čo sa týka obrov povedali: 

„Sú naším chlebom; odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich!“ (4.Mojžišova 14:9). Toto 

je hlas viery a viera je to, čo ti dáva víťazstvo. 

 V Markovi 9:23 Pán Ježiš povedal: „Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!“ Nikdy sa nevzdávaj ani 

neustúp. Drž spínač viery zapnutý, pretože viera nikdy nesklame! Tvoje vierou naplnené slová v moci 

Svätého Ducha budú vždy víťaziť. Keď sa ocitneš v nepríjemnej pozícii, netráp sa; neboj sa; nezúfaj! 

Hovor slová viery. 

     Vyznanie 

 V Ježišovi Kristovi som víťaz. Strach, pochybnosť a neviera nemajú vo mne miesto, lebo moja viera v Boha 

a Jeho večné Slovo je to víťazstvo, ktoré premáha svet! Odmietam sa nechať odradiť, pretože väčší je Ten, ktorý je vo 

mne, ako ten, ktorý je vo svete! 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 2:6-7;   Marek 11:23 

1-ročný plán:   Matúš 11:1-30;   1. Mojžišova 36-37 

2-ročný plán:   Matúš 6:14-24;   1. Mojžišova 15 
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     Viď to v Jeho svetle 

 Ale keď chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým, a krv Ježiša Krista, jeho 

Syna, očisťuje nás od každého hriechu (1.Jan 1:7). 

 Slovo Božie je svetlo (Žalm 119:105) a Písmo nám hovorí, aby sme chodili vo svetle, ako je Boh vo 

svetle. Môžeme chodiť vo svetle a mať s Ním obecenstvo, pretože sme splodení zo Slova (1.Peter 1:23), 

ktoré je svetlo, a preto sme sa stali deťmi svetla (1.Tesalonickým 5:5). Teraz je nutné, aby sme sa pozerali 

skrze Božie svetlo. Pod týmto svetlom neuvidíš chudobu, chorobu, nemoc, smrť, zlyhanie alebo 

nemožnosti. 

 Pozerať sa cez Jeho svetlo znamená pozerať sa skrze Slovo; to znamená, že tvoje názory, 

zmýšľanie a mienka sú informované, ovplyvňované a inšpirované pravdou Božieho Slova. To znamená, 

že vidíš samého seba tak, ako ťa vidí Boh. Napríklad  ak sa pozeráš na seba cez svetlo toho, čo je napísané 

v 2.Korintským 5:21, kde sa hovorí: „...učinil (Jeho)za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v 

ňom.“, tak všetko, čo potrebuješ povedať, je: „Áno pane!“ Musíš zostať v tomto svetle a stále hovoriť: 

„Som spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi.“ Nevyhnutným následkom toho je to, že budeš žiť 

a pôsobiť ako spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi. 

 To isté platí aj pre tvoje zdravie. Ak by lekári skúmali tvoje telo röntgenom a určili diagnózu, že 

je niečo zlé vo vnútri tvojho tela, neplač. Ježiš je to „pravé svetlo“, ktoré osvecuje každého človeka 

prichádzajúceho na tento sveta (Ján 1:9). Zapni Jeho svetlo na seba a uvidíš, že si bol zdokonalený v 

Kristovi; raduj sa v realite a svetle Jeho Slova. 

 Boh ti dal svoje Slovo, aby svietilo na tvoju cestu, takže na tvojej ceste životom nebude temnota 

alebo neistota. Súhlas s tým, čo Slovo hovorí o tebe, vyznávaj to a konaj podľa toho; toto znamená to, ako 

chodiť v Jeho svetle. 

     Vyznanie 

 Drahý Otče, Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom na mojej ceste. Dnes chodím v realite Tvojho 

Slova a keď tak robím, som vedený po ceste prosperity, víťazstva a dokonalosti! Žiadna tma alebo neistota nie sú na 

mojej ceste, pretože chodím vo svetle Božieho Slova. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 1:5-7;   1.Ján 2:8-10 

1-ročný plán:   Matúš 12:1-21;   1. Mojžišova 38-39 

2-ročný plán:   Matúš 6:25-34;   1. Mojžišova 16 



17           Pastor Chris 

     Žiť na to, aby si kraľoval 

 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 Božím charakterom a prirodzenosťou; je to Božia správnosť v ľudskom duchu. 

Je to vlastnosť človeka, keď sa jeho vnútro zhoduje s pravdou alebo zjavenou Božou vôľou. Je to 

schopnosť v ľudskom duchu konať správne. Spravodlivosť nám dáva schopnosť stáť v Božej prítomnosti 

bez viny, menejcennosti alebo odsúdenia. Aké nádherné je vedieť, že sme dostali spravodlivosť ako dar 

od Boha. Čítaj znova náš úvodný verš a premýšľaj o ňom. 

 Rozšírený anglický preklad robí druhú časť nádhernou tým, že nám dáva vedieť, že po prijatí 

úžasného daru spravodlivosti vládneme v živote ako králi: „... o čo istejšie tí, ktorí prijímajú (Božiu) 

pretekajúcu milosť (nezaslúženú priazeň) a zadarmo dar spravodlivosti (ktorí ich uvedie do správneho postavenia 

voči Bohu) panujú v živote ako králi ....“ Toto hovorí o vládnutí na zemi. Nevládneme v nebi, pretože tam 

nebude nič, nad čím by sme mali vládnuť. Apoštol Pavol hovorí o kráľovskom živote na zemi. 

 Zjavenie 5:10 hovorí: „A učinil si nás nášmu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.“ 

Taktiež Kazateľ 8:4 hovorí: „Kde je slovo kráľa, tam je moc...“ (angl. preklad). Ty si kráľ; tvoje slovo má moc. 

Slovo v tvojich ústach určite zvíťazí nad nepriaznivými okolnosťami. Keď prikazuješ strachu, chorobe, 

nemoci alebo slabosti odísť, oni sa podrobia. Takže ak si bol niekedy napadnutý chorobou alebo 

slabosťou, pomenuj to a prikáž, aby to odišlo - a ono pôjde. 

 Keď prídu na teba skúšky, testy a súženia; keď si konfrontovaný krízami života; neochabuj; 

nebuď zbabelec. Použi Slovo a vynúť zmenu! Marek 11:23 hovorí, že budeš mať to, čo povieš. Buď 

odvážny vo vyhlasovaní slov viery. Na základe tvojej spravodlivosti v Kristovi Ježišovi môžeš čeliť 

satanovi a zástupom pekla v smelosti a bez strachu. Sláva Bohu! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za dar spravodlivosti, ktorí mi dáva odvahu žiť každý deň radostne, bez pocitu 

viny, menejcennosti alebo odsúdenia. Ďakujem Ti za schopnosť v mojom duchu konať správne a podriaďovať sa 

Tvojej zjavenej božskej vôli. Kraľujem v živote milosťou skrze spravodlivosť, v Ježišovom mene. Amen 

Rozšírené štúdium:   Zjavenie 5:10;   Kazateľ 8:4 

1-ročný plán:   Matúš 12:22-50;   1. Mojžišova 40-41 

2-ročný plán:   Matúš 7:1-12;   1. Mojžišova 17 



18           Pastor Anita  

    Maj vedomie víťaza   

 „Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, 

žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa“(Galatským 2:20). 

 Každý kresťan by mal mať vedomie Krista. Je to vedomie víťaza. Mal by si vedieť, že bez ohľadu 

na okolnosti si viac než víťaz a žiadna zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná. Toto je naše 

dedičstvo. 

 Keď pozeráme na Ježišov život, vidíme jasný príklad človeka, ktorý žil s týmto vedomím. On bol  

pánom nad okolnosťami a uplatňoval vládu nad všetkými vecami. Nemal pocit nedostatku alebo núdze. 

Biblia nás učí, že pôsobil na tejto zemi nie ako Syn Boží, ale ako syn človeka. Inak povedané, Ježiš nežil 

nadprirodzený život anjelskej bytosti, žil ako Abrahámov potomok: „Lebo skutočne neujíma sa anjelov, ale 

potomkov Abrahámových“( Židom 2:16). Bol ako my, žil ako človek, dal nám poznať, že človek môže robiť 

všetko to, čo robil  On. 

 Spôsob, akým Ježiš žil, veci ktoré robil, slová, ktoré hovoril - zázraky, znamenia, divy, ktoré 

vykonal - to všetko nám ukazuje, čo ty a ja môžeme robiť dnes skrze rovnakého Ducha. Ježiš bol tak 

úspešný. Mal mentalitu Slova, lebo On bol Slovom, ktoré sa stalo telom. Poznal božskú pravdu, ktorú  iní 

nepoznali. Žil pravdou, lebo On bol pravdou. 

 Tu je jedno také poznanie a vedomie, ktoré Ježiš mal: v Jánovi 6:38 hovorí : „Veď zostúpil som 

z neba...“ Hovoril to ľuďom, ktorí vedeli, kedy a kde sa narodil. Poznali Jeho matku Máriu. Poznali Jeho 

bratov a sestry a predsa hovorí: „...veď zostúpil som z neba“. Bol si vedomý svojho  nadprirodzeného 

zrodenia. 

 Nech  je takáto istá myseľ, ktorá bola aj v Ježišovi Kristovi, aj v tebe (Filipanom 2:5). Maj vedomie 

víťaza. Rozmýšľaj ako Kristus. Ži s vedomím, že ty si v Kristovi a On žije v tebe, preto si nepremožiteľný. 

Maj vedomie toho, že si povolaný od Boha a premohol si svet, pretože väčší je Ten, ktorý je v tebe, ako 

ten, ktorý je vo svete. Maj vedomie, že si novým stvorením v Kristovi a preto máš v Kristovi 

nadprirodzený život. Halleluja. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, mám vedomie Krista; okolnosti života sú mi podrobené, pretože mám Kristovu autoritu. Som 

posadený s Kristom v nebesiach, vysoko nad kniežatstvami, mocnosťami, silami, panstvami, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:28;   Marek 4:41 

1-ročný plán:   Matúš 13:1-23;   1. Mojžišova 42-43 

2-ročný plán:   Matúš 7:13-20;   1. Mojžišova 18 



19           Pastor Chris 

     Zákonitý a živý Syn Boží!   

 „Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že 

nepoznal Jeho“ (1.Ján 3:1). 

 V tomto verši pre výraz „Božie deti“ nie je použité grécke slovo „huios“, ktoré znamená synovia 

kráľa, ale slovo „teknon“, ktoré vyjadruje, že my sme  žijúci synovia Boží; Jeho synovia a dcéry v pravde, 

pretože sme narodení z Neho. V 1.liste Jána 3:2 sa hovorí: „Milovaní, teraz sme Božími deťmi,“ - nie v 

budúcnosti, alebo keď budeme v nebi, ale TERAZ. Je to vyjadrenie faktu, súčasná realita, že my ako 

kresťania sme v zákonití, živí synovia Boží. 

 Rozumej, že z právneho hľadiska vykúpenie bolo to, čo umožnilo, aby sme získali živú skúsenosť 

večného života. 1. Korintským 6:20 hovorí: „Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i 

svojím duchom, čo oboje náleží Bohu“. Toto je právny aspekt vykúpenia; fakt, že si bol kúpený za vysokú 

cenu. 

 Ďalej verš 19 hovorí: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého 

máte od Boha, a že nie ste sami svoji?“ To nám ukazuje, že Boh nás priviedol k sebe, aby sme žili v Jeho 

kvalite života, na Jeho úrovni, vlial seba do nás a urobil tak naše fyzické telá Jeho svätyňou, Jeho žijúcim 

chrámom. To je živá realita. 

 Takže živá skúsenosť nášho synovstva je to, že si narodený z Ducha Svätého; si narodený zo  

Slova Božieho ( 1.Peter 1:23). Následkom toho máš v sebe Boží život, už viac nie si obyčajný človek, máš 

nadprirodzený život. Tým, že si sa znovu narodil, stal si sa „teknon“ Boží, legálny a živý syn Boží. 

Následkom toho je to, o čo opisuje Biblia: „...A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, 

volajúceho: Abba! Otče!“ (Galatským 4:6). Zober si výhodu z tejto privilegovanej pozície ako dieťaťa 

Božieho v pravde. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za  právny aspekt vykúpenia, ktoré mi umožnilo mať živú skúsenosť večného života. 

Som účastník tejto nadprirodzenej skúsenosti, člen Božej rodiny. Preto účinok tohto života je zjavný vo všetkom čo 

robím, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:4-5;   Kolosenským 1:12 

1-ročný plán:   Matúš 13:24-43;   1. Mojžišova 44-45 

2-ročný plán:   Matúš 7:21-29;   1. Mojžišova 19 



20           Pastor Chris 

     Úplne nový život!   

 „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou 

Otcovou, aj my sme chodili v novote života“(Rímskym 6:4) 

 Apoštol Pavol v tomto verši  používa špeciálny spôsob vyjadrenia, ktorý kladie dôraz na fakt, že 

nové stvorenie - človek, ktorý je znovuzrodený - prijal „novotu života“. To sa nevzťahuje na nejaký život, 

ktorý je osviežený, prepracovaný, obnovený, opravený. Tu opisuje novú kvalitu života, odlišný druh 

života - Boží život. Je to výraz, ktorý vyjadruje náhradu starého života (od pozemských rodičov) za život 

v Kristovi, je to úplne nový život. 

 Keď si sa znovuzrodil, tvoj prirodzený ľudský život nebol pozastavený, bol v skutočnosti 

zamenený za život Boží. Nikto nemôže byť nazvaný kresťanom, pokiaľ nie je najskôr nahradený jeho 

starý život, s ktorým sa človek narodil svojim biologickým rodičom, za nadprirodzený život Boží.  To je 

dôvod, prečo môžeme žiť nadprirodzený život už tu na zemi (Ján 10:35), pretože sme sa narodili z Boha, 

a tak máme Jeho život v sebe. Toto je to pravé kresťanstvo. 

 2.Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, 

nastali nové.“ Byť novým stvorením neznamená len to, že tvoj život dostal nový začiatok, ale hlavne to 

znamená nový život v zmysle kvality a druhu života. Si nový typ človeka. 

 Podľa Slova keď Ježiš zomrel, ty si zomrel s Ním, keď bol pochovaný, ty si bol pochovaný s Ním. 

A teraz keď je vzkriesený, ty si vstal s Ním do novoty života. Bol  si povolaný do nového života úspechu, 

slávy a dokonalosti. Kráčaj dnes v tomto vedomí! 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem za ohromný zázrak nového stvorenia. Tento nový život vo mne, robí zo mňa 

neporaziteľný typ človeka, ktorý nepodlieha chorobe, porážke, alebo zlyhaniu. Som dokonale úspešný človek a víťaz 

v živote. Preto vládnem a uplatňujem nadvládu nad každou okolnosťou v živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:17;   1.Ján 5:11-12 

1-ročný plán:   Matúš 13:44-14:1-12;   1. Mojžišova 46-48 

2-ročný plán:   Matúš 8:1-11;   1. Mojžišova 20 



21           Pastor Anita 

    On vyhľadáva spoločenstvo s tebou  

 „Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Amen!“ 

(2.Korintským 13:13). 

Tento verš bola Pavlova modlitba za svätých v Korinte. „Spoločenstvo“ po grécky znie 

„koinonia“, čo tiež znamená (spolu) účasť a partnerstvo. Je možné pre človeka, aby mal osobný vzťah 

s Bohom, Stvoriteľom neba a zeme? Odpoveď znie rozhodne: „Áno!“ Náš Boh nie je neprístupný, ako sa 

to snažia vykresliť niektorí nábožní ľudia. Práve naopak, Biblia nám jasne zjavuje to, ako Boh túži po 

spoločenstve s tebou.  

 Boh nehľadá spôsob na to, ako ťa potrestať za hriechy a všetko zlé, čo si urobil, tak ako si to 

myslia niektorí ľudia. Keď spoznáš Pána, uvedomíš si, ako ťa miluje aj napriek tvojim chybám. Pamätaj 

si, že bol to práve On, kto vyhľadal Adama a jeho ženu v záhrade Eden, hoci vedel o ich neposlušnosti 

voči Nemu (Genesis 3:8-9). Ján vo svojej epištole pre cirkev povedal: „Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj 

vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme skutočné spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom 

Kristom“  (1.Ján 1:3).  

 Možno si sám pre seba hovoríš: „Čo je také špeciálne na mne, že Boh vyhľadáva moju 

spoločnosť?“ Je to preto, lebo si Jeho vlastný potomok; máš Jeho život a prirodzenosť: „Toto je svedectvo, 

že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi.  Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá 

život“ (1.Ján 5:11-12).  

 Dôvod, prečo Boh môže mať s tebou spoločenstvo je to, že máš v sebe Jeho život (Zoe). Svet 

nehovorí Jeho jazykom, ale ty áno, lebo Jeho Duch Svätý žije v tebe. Z tohto dôvodu sa Boh teší z tvojich 

chvál a modlitieb. Nedivme sa tomu, že Boh povedal: „... predtým ako zavolajú, ja odpoviem, pokiaľ ešte 

hovoria, budem počuť“ (Izaiáš 65:24). Takže teraz už vidíš, že modlitba je viac, ako len pýtanie si niečoho; je 

to spoločenstvo, aké Pán vyhľadáva; spoločenstvo medzi tebou a Ním. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za veľkú česť a privilégium mať spoločenstvo s Tebou, s Ježišom 

a s Duchom Svätým. Je to najväčšie povolanie, aké existuje a prosím, aby si ma neustále cez Ducha Svätého učil 

napĺňať toto povolanie, v mene Ježiš. Amen.  

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

1 – ročný plán:   Matúš 14:13 – 36;   Genesis 49 - 50 

2 – ročný plán:   Matúš 8:12 – 22;   Genesis 21 



22           Pastor Chris 

     Smelo pýtaj ...v Jeho mene! 

 „A toto je dôvera, ktorú v ňom máme, ak o čokoľvek prosíme v súlade s jeho vôľou, on nás počuje ...“ (1.Ján 

5:14).  

 Tento verš nehovorí o tom, či je, alebo nie je tvoja požiadavka v súlade s vôľou Otca. Skôr hovorí 

o Otcovej vôli pre to, ako tú požiadavku predniesť. Ide o to, aby si bol Otcom vypočutý. Keď pozorne 

študuješ predmet Jánovej reči, tak zistíš, že ťažisko celej kapitoly je nasmerované na naše správne 

(legálne) postavenie pred Otcom. Dôraz v úvodnom verši by preto mal byť na toto: „Ako si pýtať (ako 

máme prosiť), aby to bolo podľa Jeho vôle?“ Je to tak, keď prosíme Otca v mene Ježiš! 

 V Jánovi 16:23 Pán Ježiš povedal: „V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, 

keď budete Otca o niečo prosiť v mojom mene, dá vám to.“ Tu privádza učeníkov k novému zjaveniu; novému 

spôsobu, ako niečo požadovať a hovorí im o novom dni, keď budú priamo prosiť Otca za čokoľvek, po 

čom túžia, v mene Ježiš. 

 V Jánovi 16:24 Ježiš povedal: „Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby 

vaša radosť bola úplná!“ Ježiš chcel, aby Jeho učeníci pochopili, že Jeho meno ich priamo spojí s Otcom. 

Chcel, aby poznali moc splnomocnenia, ktoré im zanechal k používaniu Jeho mena.  

 Dnes žijeme v „ten deň“, o ktorom hovoril Ježiš. Všetko, čo potrebuješ urobiť na to, aby ťa Boh 

počul a odpovedal na tvoju modlitbu, je smelo prosiť v mene Ježiš.  To znamená prosiť podľa Jeho vôle 

a to garantuje vypočutie. Navyše nás Biblia veľmi krásne uisťuje v 1.Jánovi 5:15 o tom, že ak vieme, že 

sme vypočutí, sme si istí, že naše požiadavky sú vyplnené. Sláva Bohu!  

 Nie je úžasné vedieť to, že môžeš Otca smelo prosiť za čokoľvek v mene Ježiš a dostať odpoveď? 

Otec je viac ochotný počúvať a odpovedať ti, než si ty ochotný prosiť a pýtať. Preto smelo žiadaj, čo 

chceš, v mene Ježiš:  „Ak zostávate vo mne a ak aj moje slová zostávajú vo vás, proste, čo len chcete, a stane sa 

vám“ (Ján 15:7).  

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti dnes za zjavenie Tvojho Slova. Teraz viem, ako prosiť tak, aby som bol 

vypočutý a preto mám istotu, že mám splnenú každú prosbu, ktorú robím v mene Ježiš. Amen.    

Rozšírené štúdium:   1.Peter 3:12;   Matúš 21:22;   Lukáš 11:9 

1 – ročný plán:   Matúš 15:1 – 2;   Exodus 1 - 2 

2 – ročný plán:   Matúš 8:23 – 34;   Genesis 22 



23           Pastor Chris 

     Zmocnený Duchom 

 Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete odiati do moci 

z výsosti (Lukáš 24:49).  

 Pred svojím ukrižovaním dal Pán Ježiš svojim učeníkom a ostatným, ktorí v Neho uveria prísľub 

o tom, že budú robiť nielen také skutky, aké robil On, ale dokonca budú činiť ešte väčšie skutky (Ján 

14:12). Ježiš urobil tento sľub, pretože na Jeho požiadanie Otec vyslal Ducha Svätého, aby  v nás prebýval 

– aby nás oprávnil a zmocnil pre zázraky: „Budem prosiť Otca a On vám dá iného Tešiteľa (Radcu, Pomocníka, 

Prímluvcu, Advokáta, Toho, ktorý bude pri vás stáť a posilňovať vás), aby mohol ostať s vami na veky“ (Ján 14:12 – 

13 rozšírený angl. preklad).  

 Prostredníctvom moci Ducha Svätého, ktorý žije v tebe, neexistuje absolútne žiadny najvyšší 

stupeň úspechu alebo víťazstva, ktorý by si nemohol dosiahnuť. V 2.Koritským 4:7 sa hovorí :„Tento 

poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna dokonalosť moci bola z Boha, a nie z nás.“ Vo svojom 

vnútri máš nadprirodzený elixír pre víťazstvo; všetko môžeš a dokážeš cez Ducha Svätého, ktorý v tebe 

žije. On je Tým, ktorý prináša do tvojho života zmocnenie na to, aby si razil nové cesty a spôsobuje, že sa 

sdejú nové veci. 

 Z toho, ako Pán zdôrazňuje úvodný verš, môžeme vidieť, že vedel, že nebudeš schopný naplniť 

božské povolanie bez nadprirodzeného zmocnenia, ktoré prináša Duch Svätý. Nech je požehnaný Boh; 

sme vybavení mocou z hora na zázraky: „ Ale prijmete moc po tom, ako Duch Svätý príde na vás ...“ (Skutky 

1:8). Duch Svätý ťa uschopnil na to, aby si produkoval dôkazy o Kristovom zmŕtvychvstaní a existencii 

Božieho Kráľovstva. On je všetko, čo potrebuješ na to, aby si žil v tomto živote nadprirodzene.      

 Pamätaj si, Duch Svätý v Ježišovom živote Ho spravil „Kristom“ a zmocnil Ho k tomu, aby 

vykonal mocné skutky, aké robil. Nikdy viac nehovor o tom, že si bezmocný alebo obyčajný; 

„umožňovateľ“ – teda Duch Svätý si v tebe urobil svoje trvalé bydlisko a robí ťa viac ako schopného na 

akúkoľvek úlohu. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma naplnil Tvojím vzácnym Duchom Svätým, ktorý urobil zo mňa viac ako 

len človeka a urobil môj život nadprirodzeným. Všetko môžem (dokážem) cez Krista a som vďačný za Tvoje 

pomazanie, ktoré vo mne mocne pracuje, a preto každý deň žijem víťazne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 1:8;   2.Korintským 3:5 – 6 

1 – ročný plán:   Matúš 15:29 – 16:1 – 12;   Exodus 3 - 5  

2 – ročný plán:   Matúš 9:1 – 13;   Genesis 23 



24           Pastor Anita 

     Radostné srdce 

 Plesajte v Bohu (hlasno spievajte), on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu! (Žalmy 81:2).  

 Nehemiáš 8:10 nám hovorí o dôležitosti zachovania radostného srdca, keď hovorí: „...radosť 

Pánova je vašou silou.“ Tvoja radosť ako kresťana by mala byť nezávislá od okolností. Skutočná radosť je 

z ducha. Tvoj život by mal byť žiariaci a plný slávy bez ohľadu na to, ako sa cítiš, alebo cez čo 

prechádzaš. Odmietni kráčať podľa toho, čo vidíš. Uznaj, kým si v Kristovi a čo Boh v tebe a pre teba 

urobil, pretože to ťa udrží v tom, aby si žil život vďačnosti a radosti.  

 Žalm 149:5 hovorí: „Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach.“ Prečo by nám mal 

Duch radiť, ako ostať plný radosti v sláve a nahlas spievať v posteli? Je to z dôvodu všetkých tých 

úžasných požehnaní a neobyčajnej milosti, ktorú nám Pán udelil. Daj dnes Bohu svoju chválu 

a poďakovanie ako vyjadrenie tvojej vďačnosti za všetko, čo pre teba vykonal.  

 Zázraky sa dejú vtedy, keď vzdávaš Pánovi chválu plný radosti. Keď kráľ Jošafat čelil početnej 

armáde, Pán ho požiadal, aby umiestnil spevákov do čela vojska a tí mali za úlohu chváliť Jeho meno. 

Biblia hovorí: „Len čo začali jasať a chválorečiť, nastražil Hospodin zálohy proti Amónčanom, Moábčanom a 

obyvateľom Seírskeho pohoria, ktorí napadli Judsko, takže utrpeli porážku“  (2.Kronická 20:22). Kedykoľvek je 

prejavená radosť, víťazstvo je zaručené a nepriateľ je zmätený. 

 Stratégia nepriateľa spočíva v tom, aby čo najskôr z teba odstránil radosť, pretože nepriateľ vie, 

že ak sa mu to podarí, potom získal výhodu. Toto je dôvod, prečo nám Biblia uprostred protivenstiev 

radí: „Vždy sa radujte v Pánovi: a opäť hovorím, radujte sa!“ (Filipským 4:4). Neprestávaj sa radovať; 

prekypuj radosťou, lebo radosť Pánova je tvojou silou.  

      Modlitba 

Radujem sa kvôli tomu, čo Pán urobil v mojom živote! Som plný chvály, lebo ma spravil účastníkom na 

dedičstve svätých vo svetle a požehnal ma každým duchovným požehnaním v nebesiach v Kristovi. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalmy 95:1 – 2;   Žalmy 98:4;   Filipanom 3:3 

1 – ročný plán:   Matúš 16:13 – 17:1 – 13;   Exodus 6 - 7 

2 – ročný plán:   Matúš 9:14 – 26;   Genesis 24 



25           Pastor Chris  

     Jeho prítomnosť ťa robí svätým 

 „Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske“ 

(Efezským 1:4).  

 Doktrína svätosti je jednou z tých, ktorá bola mnohými v cirkvi veľmi zle pochopená. Veľa ľudí 

porovnáva svätosť s „bezhriešnosťou“, ale svätosť nemá nič spoločné s tým, čo robíš. To, čo ťa robí 

svätým, je prítomnosť Boha v tvojom živote. Celá doktrína o svätosti v Biblii, od Starej po Novú Zmluvu, 

nemá nič spoločné s tvojimi skutkami; skôr to súvisí s tým, kto si a kde si. Iba svätý človek môže žiť 

sväto; nemôžeš si „precvičovať, trénovať“ svätosť na to, aby si sa stal svätým. Svätosť v skutočnosti má 

čo do činenia s tvojou pozíciou; svätým ťa robí Božia prítomnosť v tebe a nad tebou. Najskôr musíš byť 

svätým, aby si mohol žiť svätý život. V Kristovi sme sa milosťou stali svätými  a preto sa od náš očakáva, 

aby sme podľa toho žili. 

 Napríklad Biblia opisuje horu Sinai ako svätú horu po tom, ako na ňu vkročil Boh. Vrch neurobil 

nič dobré alebo zlé pre to, aby sa stal svätým. Prítomnosť Boha posvätila a urobila ten konkrétny vrch 

svätým. Ak hora môže byť nazvaná svätou, lebo na ňu vstúpil Boh, o čo viac si svätý ty ako miesto Jeho 

prebývania! Ty si Božím svätým a si posvätenou nádobou; oddelený od sveta pre Kristov život.  

 Keď ako Božie dieťa urobíš niečo zlé, tak to ešte nezmení to, kým si; stále ostávaš svätým. Keď 

zhrešíš a poprosíš Boha o odpustenie, On ti odpustí a čo sa Jeho týka, berie ťa za takého, ako keby si  

nikdy nič zlé ani neurobil. Nedivme sa tomu, keď Slovo hovorí: „Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a 

nepriateľskí k Bohu svojím zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s Ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele 

podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár (zrak) svätých, nepoškvrnených a bezúhonných.“ Pred Bohom si 

svätý, bezúhonný a bezhriešny. 

 Takýto je význam pojmu „svätý“; znamená to byť posvätený Bohom prostredníctvom Ducha 

k spáse. Bola to Jeho voľba, aby si bol oddelený od hriechu, choroby, chudoby a smrti ku kňazstvu 

a slávnemu životu v Kristovi.  

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za Ježišovu krv, ktorá ma  umyla do biela ako sneh a priniesla ma do jednoty 

a spoločenstva s Tebou. Som vďačný, že cez smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista si ma v Tvojich očiach 

predstavil ako svätého, nevinného, posväteného a bezúhonného, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 1:2;   1.Korintským 6:11;   Židom 3:1 

1 – ročný plán:   Matúš 17:14 – 18:1 – 14;   Exodus 8 - 9 

2 – ročný plán:   Matúš 9:27 – 38;   Genesis 25 



26            Pastor Chris 

     Nový stupeň vzťahu 

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

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

 Aby si žil víťazný a úspešný život v Kristovi, to záleží od tvojho porozumenia vzťahu, aký máme 

dnes s Pánom v Novej Zmluve. Sme viac ako len „veriaci“, nasledovníci, služobníci, priatelia alebo 

veľvyslanci pre Krista. Veľká vec ohľadne nášho vzťahu s Pánom je naša jednota s Ním! Sme údmi Jeho 

tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí (Efezským 5:30); ide o neoddeliteľnú jednotu. 

  Ježiš opísal túto úžasnú jednotu ako aj nový stupeň vzťahu, keď povedal: „Ja som vinič, vy ste 

ratolesti ...“ (Ján 15:5). Znamená to, že máme rovnaký život s Ježišom, pretože život prúdi do ratolestí 

z viniča. Nedivme sa, keď Slovo hovorí: „Neviete azda, že vaše telá sú Kristovými údmi? (1.Korintským 6:15) 

a „Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy“ (1.Korintským 12:27).  

 Smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista vydláždili cestu pre nový vzťah 

s Otcom. Ktokoľvek, kto dnes prijme spásu, je automaticky prebudený k otcovstvu Boha, lebo dotyčný 

človek má v sebe život a prirodzenosť Boha. Úžasná skutočnosť! 

 Byť služobníkom alebo priateľom Boha je nádherné, ale ak si znovuzrodený, si viac, než len 

služobník a viac, ako len priateľ. Si samotný potomok Božstva; dedič Najvyššieho a spoludedič s Kristom 

(Rimanom 8:17). Cez Ducha si pokrstený do Kristovho tela.  

 „Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo...“(1.Korintským 12:13); je to 

neoddeliteľná jednota. Si prinesený do vzťahu pokoja, harmónie, bezpečia a dôvery s Otcom. Prišiel si 

k Nemu domov a teraz máš v Ňom odpočinok. Už vieš, ako byť vo vzťahu s Bohom ako so svojím 

vlastným Otcom. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za jednotu, ktorú mám s božstvom a za večný život, ktorý vo mne prúdi 

ako výsledok tejto jednoty. Preto žiadna nemoc, choroba alebo slabosť nemôže zostať v mojom tele. Žijem úspešný, 

zdravý a víťazný život, pretože som jedno s Tvojím Duchom a neúspech nemá so mnou nič spoločné; sláva Bohu. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 2:10 – 11;   Efezským 5:30;   1.Korintským 12:13 

1 – ročný plán:   Matúš 18:15 – 35;   Exodus 10 – 12 

2 – ročný plán:   Matúš 10:1 – 11;   Genesis 26 



27           Pastor Anita 

     Nestačí len veriť 

 Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený (Matúš 12:37).  

 Vedel si o tom, že človek môže skončiť v pekle aj vtedy, keď verí, že Ježiš zomrel a vstal 

z mŕtvych pre jeho ospravedlnenie? Je to preto, lebo samotné uverenie v to, že Ježil zomrel a bol 

vzkriesený k životu nie je dostačujúce pre zaručenie spásy. Dokonca aj démoni veria a trasú sa (Jakub 

2:19), to však ešte neznamená, že sú spasení. Pre spásu je potrebné viac, ako len veriť. Musíš vyznať 

Ježiša ako Pána vo svojom živote na to, aby si bol spasený! 

 Slovo „vyznať“ pochádza z gréckeho slova „homologia“, čo znamená otvorene prehlásiť (ako 

slobodné vyjadrenie hlbokého presvedčenia o faktoch). Keď robíš vyznania, prehlasuješ to, čo povedal 

Boh ohľadom teba vo svojom Slove.  

 Rimanom 10:9-10 hovorí: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že 

Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame na 

spasenie.“ Inými slovami, keď k tebe príde Božie Slovo a ty mu uveríš, tvoje srdce sa premení a je 

spravodlivé pred Bohom. Avšak vyznanie Ježiša ako Pána nad svojim životom je v podstate to, čo ťa 

uvedie, alebo lepšie povedané katapultuje k spáse. To je to, keď si uvedomíš, že Ježiš Kristus je Pánom 

tvojho života a ty  patríš iba Jemu. 

 Vyznanie však nekončí  prijatím spásy od samotného hriechu, lebo spása je slovo zahrňujúce 

všetko. Vzťahuje sa na tvoju ochranu, prosperitu, pokoj, zdravie, víťazstvo, úspech a všetky úžasné 

výhody, ktoré pre nás vyplývajú zo smrti, pochovania a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. V skutočnosti je 

kresťanstvo označené ako „veľké vyznanie.“ Je to život, kde dostávaš to, čo hovoríš.  

 Musíš byť rozprávajúci kresťan. Musíš vyznávať Božie Slovo a uvidíš, ako sa napĺňa v tvojom 

živote, zdraví, zamestnaní, rodine a financiách. Pán Ježiš kládol na toto dôraz v Markovi 11:23, keď 

povedal: „...čo hovorí, stane sa mu.“ Preto prehlasuj Božie Slovo ohľadom všetkého, čo sa ťa dnes týka 

a Slovo určite prinesie vytúžené výsledky v tvojom živote! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za úžasné výhody vyplývajúce zo spásy, ktoré si dnes a navždy užívam, keď 

neustále vyznávam Tvoje Slovo týkajúce sa mňa. Napredujem v mojej rodine, zdraví, zamestnaní a financiách 

v mocnom mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Rimanom 10:9;   Marek 11:23 

1 – ročný plán:   Matúš 19:1 – 15;   Exodus 13 - 14 

2 – ročný plán:   Matúš 10:12 – 22;   Genesis 27 



28           Pastor Chris  

     Dôkaz Jeho dobroty! 

 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 

(2.Korintským 5:21).  

 Aká úžasná pravda je nám zjavená v horeuvedenom verši! Hovorí sa tam, že Kristus Ježiš sa  stal 

hriechom za nás, aby sme sa my mohli stať Božou spravodlivosťou v Ňom. Aká je to fenomenálna 

pravda! Bohužiaľ táto požehnaná skutočnosť je jednou z tých „neprebádaných oblastí“ v praktickom 

živote kresťanov. Mnohí tomu ešte stále neporozumeli. Ešte raz si všimni, čo sa tam hovorí: „...aby sme my 

mohli byť spravodlivosťou Božou v ňom ...“ Toto je odlišné od pojmu stať sa spravodlivým. Boh urobil toho 

(Ježiša), ktorý nepoznal hriech, hriechom za nás nielen preto, aby sme my mohli byť spravodliví, ale tiež 

preto, aby sme sa mohli stať Božou spravodlivosťou v Ňom. Čo to vlastne znamená?  

 Grécke slovo preložené ako „spravodlivosť“ v úvodnom verši je „dikaiosune“, čo správne 

znamená slušnosť, čestnosť, spravodlivosť; kvalitu bezúhonnosti. Znamená to, že Božia spravodlivosť 

hlavne opisuje Jeho charakter. My sme odhalením Jeho charakteru. Toto je úžasné! Znamená to, že 

samotný Boh nás ukazuje ako trofeje svojej dobroty. Dobrota je meradlom charakteru. Boh chce, aby sa 

všetky kniežatstvá a mocnosti pozerali na nás a videli Jeho dobrotu: „Boh chce, aby sa kniežatstvám a 

mocnostiam v nebesiach skrze Cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha“ (Efezským 3:10). Toto je to, čo 

znamená byť spravodlivosťou Božou v Kristovi. 

 My sme Jeho spravodlivosťou. Rimanom 3:24-26 hovorí: „ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho 

milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby 

dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti, aby tak 

dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša.  

 Znamená to, že cez vykúpenie, ktoré je v Kristovi Ježišovi, Boh sám dokázal, že je spravodlivý pri 

ospravedlňovaní hriešnikov. Ježiš Kristus bol vydaný na smrť za naše previnenia a vstal späť k životu nie 

na naše odpustenie, očistenie alebo vykúpenie, ale na naše ospravedlnenie. Aká požehnaná pravda! 

Úplne to zatrasie prirodzeným chápaním, že my sme dôkazom Jeho dobroty. Sme Jeho prejavená 

spravodlivosť. 

      Vyznanie 

 Môj život je dôkazom Tvojej spravodlivosti; som trofej Tvojej dobroty, ukázaná pred svetom na to, aby 

ľudia videli, aká nevyčerpateľná je Tvoja dokonalosť a krása. Dnes prehlasujem, že charakter Tvojej dobroty sa bude 

cezo mňa štedro prejavovať ku každému, s kým prídem do kontaktu. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:10;   Filipským 2:13;   Žalmy 147:11 

1 – ročný plán:   Matúš 19:16 – 20:1 – 16;   Exodus 15 

2 – ročný plán:   Matúš 10:23 – 33;   Genesis 28 



29           Pastor Chris 

     Vrodený, vnútorný život 

 Zlodej prichádza jedine kvôli tomu, aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby ste mali a mohli si užívať 

život a mali ho v hojnosti – do plnosti a sýtosti (Ján 10:10 rozšírený angl. preklad).  

 Pán Ježiš Kristus nám v úvodnom verši zjavuje svoje poslanie; prišiel, aby sme my mohli mať 

život v plnosti. Slovo „život“, ktoré Pán použil  v tejto súvislosti, pochádza z gréckeho slova „Zoe.“„Zoe“ 

predstavuje taký druh života, aký má Boh; to je samotný základ (podstata, jadro) božstva, je to 

nezničiteľný, nepominuteľný, neporušiteľný život Boha.  

 Zmieňujúc sa o tomto živote v Jánovi 5:25 Ježiš povedal: „Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal 

aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe.“ Toto hovorí o vlastnom, vnútornom živote, aký mal Pán Ježiš; On 

mal život Boha v plnosti. A tento istý život dal nám. Žiadny človek nemal tento život predtým, ako 

prišiel Ježiš; Biblia nám hovorí: „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí“ (Ján 1:4).  

 Biblia hovorí v 1.Jánovi 5:11: „A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho 

Synovi.“ Tento verš vlastne hovorí to, že nám Boh dal Zoe. Nie je to sľub, ale vyhlásenie skutočnosti; 

súčasná realita. Boh nám nejde dať Zoe niekedy v budúcnosti; už nám ho dal v Kristovi Ježišovi. Je to 

naše súčasné vlastníctvo. 

 Človek, ktorý príde na tento svet, sa automaticky narodí s ľudským životom. Avšak ľudský život 

nie je dostačujúci, pretože človek je duch a potrebuje nadprirodzený život, aby mohol pôsobiť vo svojom 

plnom potenciáli. Ale Pán Ježiš prišiel na to, aby nám dal iný druh života – Boží život.  

 Byť znovuzrodený znamená mať rovnaký život v jeho plnosti tak, ako ho má Ježiš. Tento život je 

odolný voči chorobe, nemoci, chudobe a zlyhaniu. Je to život slávy, víťazstva, úspechu a dokonalosti. 

Nedivme sa, keď apoštol Ján zvolal: „Toto som napísal vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že 

máte večný život ...“ (1.Ján 5:13). Dôvodom toho,  prečo Boh chce, aby si poznal, že máš večný život (Zoe) 

je to, aby si ho mohol konať a tak žiť s plným potenciálom tohto života na slávu a chválu Hospodina.  

     Vyznanie 

 Mám v sebe život a prirodzenosť Boha a preto som premožiteľ a viac ako víťaz. Žijem každý deň triumfálny 

a víťazný život vysoko nad démonmi a negatívnymi systémami tohto sveta! 

Rozšírené štúdium:   Ján 17:3;   Ján 3:16 

1 – ročný plán:   Matúš 20:17 – 34;   Exodus 16 - 17 

2 – ročná plán:   Matúš 10:34 – 42;   Genesis 29 



30           Pastor Anita 

     Premieňajúca prítomnosť 

 Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Mojžiš sa nemohol priblížiť k 

stanu stretávania, lebo nad ním sa vznášal oblak a Hospodinova sláva napĺňala príbytok (Exodus 40:34 – 35). 

 Božia prítomnosť premení tvoj život. Peter, Jakub a Ján zažili na hore premenenia slávu Božej 

prítomnosti do takej miery, že Peter povedal Ježišovi: „Pane, je pre nás dobre tu ostať“ (Matúš 17:4). 

Prítomnosť bola tak ohromujúca a napĺňajúca, že ani nechceli odtiaľ odísť. Tento zážitok navždy 

premenil Petrov život. Vlastne sa k tomuto zážitku vrátil o veľa rokov neskôr vo svojej epištole (2.Peter 

1:16 – 18).  

 Biblia hovorí: „Vrchy sa topia ako vosk pred Hospodinom, pred Pánom celej zeme“ (Žalm 97:5). Keď 

zažiješ slávu Pánovej prítomnosti, Jeho moc sa ti stane viac reálna a všetky tvoje problémy sa rozpustia 

a stratia sa. V tvojom duchu sa rozvidnie, že Boh je skutočne väčší ako tvoji nepriatelia. Žalmista to opísal 

ako „rosu na Hermone“ (Žalm 133:3). Takže v Pánovej prítomnosti je tvoj život preplnený Jeho 

požehnaním; si božsky osviežený.  

 Niet divu, že Biblia hovorí o momentoch osvieženia, ktoré prichádzajú z Pánovej prítomnosti 

(Skutky 3:19). Dnes, v dobe Novej Zmluvy, už prebývame v Božej prítomnosti; On žije v nás a my žijeme 

v Ňom. V Ňom žijeme, hýbeme sa a máme svoje bytie; stali sme sa jedno s Ním. Preto neustále zažívame 

momenty osvieženia a slávy, ktoré prináša Jeho prítomnosť. Ako sme len požehnaní! 

 V Jeho prítomnosti, kde prebývame, nachádzame odpovede a riešenia na každý problém. V Jeho 

prítomnosti vidíš nový obraz samého seba - si premenený a katapultovaný tak, že nevidíš obmedzenia 

alebo nemožnosti. V Jeho prítomnosti je plnosť radosti a potešenie na veky vekov (Žalmy 16:11); tvoj 

život by mal byť každý deň životom chvály a slávy, pretože prebývaš v skrýši Najvyššieho. V sebe a so 

sebou nesieš Jeho premieňajúcu prítomnosť. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem za Tvoju lásku, milosť a nádherné požehnania a tiež božskú premenu, ktorú dnes 

zažívam, keď mám s Tebou spoločenstvo cez Tvoje Slovo a Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Žalmy 16:11;   Lukáš 9:29 – 31 

1 – ročný plán:   Matúš 21:1 – 32;   Exodus 18 - 19 

2 – ročný plán:   Matúš 11:1 – 10;   Genesis 30 



31           Pastor Chris 

    Milosť na to, aby si vynikal 

 Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý 

dobrý skutok ...“  (2.Korintským 9:8). 

 Každý kresťan má milosť na to, aby vo všetkom vynikal. Boh je schopný nasmerovať k tebe 

všetku milosť, ktorú potrebuješ v živote na čokoľvek tak, aby si nikdy nemal nedostatok spôsobilosti 

alebo schopnosti. Si schopný pre akúkoľvek úlohu; takýto je význam spojenia „vo všetkom všetkého 

dostatok“; máš všetky právomoci, spôsobilosť, schopnosti a špeciálne zručnosti nevyhnutné k tomu, aby 

si bol vynikajúci v každom dobrom skutku.  

 Slovo „dostatok“ použité v tomto texte má pôvod v gréckom slove „autarkeia“, čo znamená 

právomoc, kompetenciu alebo spôsobilosť. Naznačuje to stav sebestačnosti, keď nepotrebuješ žiadnu 

pomoc alebo podporu. Boh ti dal život, ktorý ťa robí tak schopným, že nepotrebuješ nijakú pomoc! Toto 

môže zásadne fungovať v tvojom živote. Môžeš byť sebestačný a schopný vo všetkých veciach. Môžeš 

byť schopný a spôsobilý vo svojom zamestnaní, rodine, štúdiu a denných činnostiach.  

 Existuje ešte iný preklad slova „dostatok“, ktorý je v 2.Korintským 3:5; tentoraz je použité grécke 

slovo „hikanotes“, čo znamená „schopnosť“: „Nie že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby z 

nás, ale naša schopnosť je z Boha,...“  Znamená to, že sa ti stala dostupnou Božia schopnosť. Nedivme sa, že 

apoštol Pavol zdôraznil v liste Filipanom 4:13: „Všetko môžem (dokážem) cez Krista, ktorý ma posilňuje.“ 

 Ty si tiež špeciálne uschopnený na to, aby si žil nadprirodzene na Božiu slávu. Verše hovoria, že 

tvoja dostatočnosť, schopnosť, teda  tvoja „hikanotes“ je z Boha. Odmietni pôsobiť so svojou ľudskou 

schopnosťou; ale radšej konaj s božskou mocou. Presne toto budeš robiť počas tohto roka: používať 

nadprirodzenú schopnosť. Všetko dokážeš cez Krista! Nech je toto tvojím vyznaním na každý deň. Zmeň 

svoj slovník a už nikdy nehovor „nemôžem“. Dokonca aj teraz začni hovoriť „môžem kráčať“, „dokážem 

urobiť tú úlohu“ „môžem zdokonaliť tú vec“ „môžem urobiť čokoľvek.“ „Môžem urobiť všetko cez 

Krista, ktorý ma posilňuje.“ 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že si mi udelil milosť na to, aby som vo všetkom v živote vynikal!  Keď 

meditujem a prisvojujem si toto učenie do svojho života, robím pokrok prostredníctvom Tvojho Ducha a stúpam 

z jedného stupňa slávy k ešte väčšej sláve a môj úspech je zjavný všetkým, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 3:5;   Filipanom 4:13 

1 – ročný plán:   Matúš 21:33 – 22:1 – 14;    Exodus 20 - 21 

2 – ročný plán:   Matúš 11:11 – 20;   Genesis -31 
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„Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“ (Židom 13:8).  

 

 

 


