
1           Pastor Chris 

      Miera viery 

 Lebo mocou milosti, ktorá mi je daná, hovorím každému medzi  vami, aby nemyslel o sebe viac ako treba, ale 

aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery (Rimanom 12:3). 

 Apoštol Pavol v tomto verši nehovorí ku každému človeku na svete, ale ku nám, k cirkvi: 

„...milovaným Božím, povolaným svätým...“ (Rimanom 1:7). Boh udelil každému z nás určitú mieru viery: 

„...podľa miery viery, ktorú Boh udelil každému človeku.“ Povšimnite si, že nehovorí: nejaká (všeobecná) miera 

viery, ale hovorí o určitej, jedinečnej miere viery  a Boh túto rovnakú mieru viery udelil každému. 

 Ak by Písmo hovorilo: „Boh udelil každému nejakú mieru viery“, to by mohlo znamenať, že každý 

z nás má odlišnú mieru viery. Avšak tak to nie je. Je iba jedna miera viery a nám všetkým bola daná táto 

miera viery, keď sme sa znovu narodili. Ale čo s ňou ty robíš, to je tvoja zodpovednosť. Môžeš sa spýtať: 

„Ak už mám vieru, ktorú potrebujem, prečo potom Ježiš hovorí v Markovi 11:22: „Majte vieru v Boha?“ 

 Potrebujete si uvedomiť, že Ježišove vyučovania o viere tak, ako ich nachádzame v Matúšovi, 

Marekovi a Lukášovi, boli hovorené neznovuzrodeným ľuďom, ktorých poznanie bolo založené na 

zmyslovom vnímaní skutočnosti. Ale ty ako nové stvorenie si narodený zo Slova, s vierou v tvojom 

duchu. Vieru si obdržal, keď si prijal evanjelium. Tvoja miera viery bola rovnako veľká, ako miera viery, 

ktorú sme dostali my ostatní. To, čo sa od teba očakáva, je to, že budeš svoju vieru používať a že vyrastie. 

Tvoja viera sa zväčšuje počúvaním Slova (Rimanom 10:17), ale tvoja viera sa stáva silnejšou tým, keď si ju 

precvičuješ konaním na základe Slova.  

 Aby nám dal Pán Ježiš vedieť, čo môžeme urobiť dokonca s najmenším množstvom viery, hovorí: 

„...Keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam – prejde! Nič vám 

nebude nemožné“ (Matúš 17:20). Nezmýšľajte o vašej viere tak, že je príliš malá. Nezáleží na tom, za akú 

malú považuješ svoju vieru, aj ona môže pohnúť horou. Viera, ktorá bola daná tvojmu duchu vtedy, keď 

si sa znovuzrodil, je dosť mocná na to, aby dokázala nemožné veci. Použi ju k tomu, aby si zmenil svoj 

svet! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, skrze ktoré zväčšujem svoju vieru a za situácie, ktorým čelím 

v živote, cez ktoré je moja viera posilňovaná. Ďakujem Ti, že mi pomáhaš budovať vieru, ktorá premáha svet a ktorá 

obstojí víťazne v každej situácií, v ktorej sa ocitnem, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium:   2. Korintským 5:7;   Židom 11:1 

1-ročný plán:   Matúš 22:15-16;   2.Mojžišova 22-23 

2-ročný plán:  Skutky 5:33-42;   Nehemiáš 3-4 



2           Pastor Chris 

     Moc v evanjeliu 

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

najprv Židovi, a aj Grékovi“ (Rimanom 1:16). 

 V Kristovom evanjeliu je Božia moc na spasenie ľudí. „Evanjelium“ znamená „dobrá správa“. To, 

čo ho robí dobrou správou je skutočnosť, že Ježiš prišiel, aby vytiahol človeka z hriechu, biedy a ťažkosti, 

dal mu dar spravodlivosti a urobil ho jedno s Ním. Prišiel, aby ťa spravil účastníkom božskej 

prirodzenosti (2.Peter 1:4). Sláva Bohu! 

 Všetko, čo človek potrebuje urobiť na to, aby mal účasť na všetkom, čo Ježiš sprístupnil, je uveriť 

evanjeliu. Moc evanjelia pracuje len pre tých, ktorí uveria:  „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami 

vyznávame na spasenie“ (Rimanom 10:10). Prečo je uverenie tak dôležité? Pretože tým má náš duch kontakt 

s Bohom. Keď človek uverí Božiemu Slovu a vyzná Ježiša ako svojho Pána, automaticky sa stane Božou 

spravodlivosťou (2.Korinťanom 5:17, 21).  

 Je čas uvoľniť moc evanjelia vo svojom dome, úrade, okolí a všade, kde sa ocitneš! V liste Titovi 

1:3 sa hovorí, že Boh: „...V určenom čase však zjavil svoje slovo v ohlasovaní, ktoré mi bolo zverené v súlade 

s príkazom nášho Spasiteľa, Boha.“ Toto je tvoja slávna zodpovednosť. Ty máš prostredníctvom kázania 

spôsobiť, aby sa moc evanjelia stala známou. Nech sa tvoje odovzdanie Pánovi odrazí v tvojej horlivosti 

kázať evanjelium. 

 V 1.Korintským 9:16 bol apoštol Pavol dôrazný vo svojej oddanosti evanjeliu, keď vyhlásil: „Lebo 

keď kážem evanjelium, to nie je chválou pre mňa, to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal 

evanjelium.“ Oddaj sa dnes kázaniu evanjelia; je to tvoja povinnosť číslo jedna v Kráľovstve.  

      Vyznanie 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za evanjelium Krista, prostredníctvom ktorého som sa stal 

spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi. Keď sa odovzdávam tomu, aby som v mojom okolí kázal evanjelium, nech každý, 

kto ma počuje, prijme toto posolstvo s radosťou a nech sa každé srdce otvorí, aby prijalo spasenie, ktoré sprístupnil 

Tvoj Syn každému človeku, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:8-10 

1-ročný plán:   Matúš 23;   2.Mojžišova 24-25 

2-ročný plán:   Skutky 6:1-15;   Nehemiáš 5-6 



3           Pastor Anita 

    Uvedom si a spoznaj Boží poklad v sebe! 

 „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu...“(Matúš 12:35). 

 Vedel si, že sú v tebe dobré veci? V liste Filemonovi 1:6 sa píše: „...aby sa tvoja účasť vo viere 

prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“ Sú v tebe dobré veci; príjemné 

veci; veci, ktoré prinášajú radosť, úctu a výnimočnosť. Tvoja viera sa stane efektívnou len vtedy, keď si 

uvedomíš a spoznáš tieto dobré veci, ktoré sú v tebe v Kristovi Ježišovi.  

 Slovo „uvedomiť si, rozpoznať“ použité v tomto texte, je z gréckeho slova „epignosis“. Znamená 

to viac, ako len mentálny súhlas. Znamená poznanie, vedomosť so vzťahom alebo spoločenstvom. 

Vezmime si ako príklad auto, ktoré má množstvo funkcií. Ak jediné, na čo majiteľ auto používa, je len 

jazdenie bez využívania všetkých jeho automatických funkcií, tak potom nemá „bližší vzťah“, to 

znamená, že nie je „zžitý“ s tým autom. Možno si prečítal aj návod, ale pokiaľ nezačne používať všetky 

funkcie auta v bežnej praxi, tak  nikdy to auto nespozná. 

 V Kristovi je v tebe veľa dobrých vecí; dobrých vecí, ktoré ťa urobia viac produktívnym, dajú ti 

úspech, spôsobia, že všetko, čoho sa chytíš, to sa podarí a kamkoľvek prídeš, budeš riešiteľom 

problémov. Napríklad Slovo hovorí: „...hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na 

chorých budú klásť ruky a tí sa uzdravia.“ A potom Žalm 1:3 hovorí: „a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa 

mu.“ Spoznaj túto pravdu o sebe a vyhlasuj ju. 

 Realita nášho nebeského kráľovstva sa aktivuje spoznaním, uvedomením si a vyhlasovaním. 

Spoznaj to a vyznávaj, že si tým, čo Boh hovorí, že si; že máš to, čo Boh hovorí, že máš a môžeš robiť to, 

čo Boh hovorí, že môžeš. Spoznaj a uvedom si, že máš tento poklad v pozemskej nádobe; pretože 

zvrchovanosť moci, ktorá pôsobí v tebe a spôsobuje, že všetko, čo robíš, sa podarí, je z Boha 

(2.Korintským 4:7). 

 Začni objavovať tie dobré veci v sebe a vyhlasuj ich, pretože kresťanstvo je to, že zistíš, kto si 

a potom podľa toho konáš. 

      Modlitba 

 Duchom Božím som naplnený všetkou múdrosťou, porozumením a poznaním. A pretože mám 

výnimočného ducha, som dostatočný vo všetkých veciach, plný večných pokladov Božej dobroty a milosti. Moje 

porozumenie je osvietené, aby som mal správne poznanie o veľkom bohatstve slávneho Božieho dedičstva vo mne, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:17;   Efezským 1:3 

1-ročný plán:   Matúš 24:1-35;   2.Mojžišova 26-27 

2-ročný plán:   Skutky 7:1-15;   Nehemiáš 7-8 



4           Pastor Chris 

      Plnosť Krista 

 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a 

učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo,  až všetci dospejeme k jednote vo viere a 

poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej (Efezským 4:11-13). 

 Aký je Boží cieľ trénovania a vzdelávania tela Kristovho? Prečo chce Boh, aby sme boli vo veciach 

Ducha vyživovaní a vychovávaní? Odpoveď je v 13. verši nášho úvodného verša: „až všetci dospejeme k 

jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej.“ Jeho cieľom je, aby 

nás priviedol k plnosti Krista – k plnosti Jeho porozumenia, múdrosti a slávy. Aký úžasný cieľ! 

 Niet divu, že Ján hovorí v 16. verši  prvej kapitoly svojho evanjelia: „Z Jeho plnosti sme zaiste všetci 

prijali, a to milosť nad milosť.“ Povzbudzujem ťa, aby si si vyhradil čas a meditoval o tomto verši; je tak 

mocný! Hovorí, že z Jeho plnosti sme prijali všetko, a to milosť nad milosť. Znamená to, že sme v Kristovi 

Ježišovi prijali vo všetkej plnosti všetko božské. Nie je to len vo veľkosti, ale aj v kvalite a vo vlastníctve 

možností dostupných v Ňom. Všetky Jeho právomoci; všetka Jeho sláva, sila, moc a múdrosť; všetko, čo 

predstavuje – všetko, čo je v Ňom obsiahnuté – sme prijali v takej istej plnej miere! 

 Pripomeň si slová Pána Ježiša v Jánovi 5:26: „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal 

život v sebe.“ Ježiš mal vnútorný, vrodený život.  Nepotreboval viac života od Boha. A teraz Biblia hovorí, 

že z Jeho plnosti: zo všetkého, čo mal, sme prijali my. To znamená, že si prijal Jeho schopnosť, múdrosť, 

vedomosti, slávu a všetko, čo Ho robí tým, čím je. Úžasná skutočnosť! 

      Modlitba 

 Prijal som v plnej miere Božiu schopnosť, múdrosť, poznanie a slávu. Narodil som sa, aby som cez Ježiša 

Krista v živote vládol a panoval, pretože som prijal hojnosť milosti a dar spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 1:19;   Kolosenským 2:9-10 

1-ročný plán:   Matúš 24:36-51;   2.Mojžišova 28 

2-ročný plán:   Skutky 7:16-30;   Nehemiáš 9-10 



5           Pastor Chris 

     Budúcnosť úspechu 

 Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je 

bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:26-27). 

 Pre toho, kto je znovuzrodený, je zaručená slávna budúcnosť. Môžeš vedieť, aký druh života 

budeš mať, alebo aká bude tvoja budúcnosť. Budúcnosť nemá byť nejakým tajomstvom. Časť služby 

Ducha Svätého v tvojom živote je ukázať ti budúcnosť: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do 

všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci“ 

(Ján 16:13). 

 Ak si prijal Ducha Svätého, nemal by si byť už ohľadom budúcnosti viac v temnote! Ako nám 

ukazuje budúcnosť? Je to tým, že zoberie to, čo patrí Ježišovi a ukazuje nám to: „Všetko, čo má Otec, je 

moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám“(Ján 16:15). Budúcnosť patrí Bohu. Duch 

Svätý túto budúcnosť zoberie a odkrýva ti ju prostredníctvom Slova. Preto môžeš hovoriť, ako bude 

vyzerať tvoj život; môžeš plánovať tvoju budúcnosť.  

 Sú takí, ktorí hovoria: „No, nikdy nemôžeme povedať, čo Boh urobí. Nikto nepozná zajtrajšok.“ 

Niekto dokonca povie: „Boh pracuje tajomnými spôsobmi, keď robí svoje divy.“ Boh nie je tajomný; satan 

je záhadný. Byť záhadný znamená byť zvláštny, mystický, tajnostkársky, mazaný alebo nepredvídateľný; 

a Boh taký nie je. Dal nám svoje Slovo, aby sme mohli porozumieť Jeho vôli a poznať Jeho myšlienky 

ohľadom nás.  

 V Jeremiášovi 29:11 Boh povedal: „Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, 

myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.“ Táto očakávaná budúcnosť 

je budúcnosť úspechu. Keď kráčaš v Jeho Slove, po Jeho pripravených cestách, zistíš, že ťa stvoril pre 

svoju slávu, česť, úspech a výnimočnosť. V liste Efezským 2:10 (angl. rozšírený preklad) je napísané: 

„Lebo sme Jeho ručná práca (Jeho majstrovské dielo), stvorení v Kristovi Ježišovi (narodení znova), aby sme mohli 

robiť tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (naplánoval predtým) pre nás (aby sme išli po ceste, ktorú pripravil pred 

termínom), aby sme chodili v nich (žili dobrý život, ktorý zariadil a pripravil pre nás, aby sme ho žili). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi zjavuješ Tvoje Slovo a pomáhaš mi vidieť seba a slávnu budúcnosť, 

ktorú si pre mňa pripravil v Kristovi. Teraz viem, že si ma požehnal s budúcnosťou plnou nádeje – budúcnosťou 

úspechu, prosperity a radosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 29:11;   Ján 1:14 

1-ročný plán:   Matúš 25:1-30;   2.Mojžišova 29-30 

2-ročný plán:   Skutky 7:31-45;   Nehemiáš 11-12 



6           Pastor Anita 

    Účastníci Jeho prirodzenosti spravodlivosti 

 „...tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, 

Ježiša Krista“ (Rimanom 5:17). 

 Keď si sa znovuzrodil, prijal si spravodlivosť ako dar. Spravodlivosť už teda nie je niečo, čo 

hľadáš alebo sa nádejaš, že niekedy budeš mať, keď prídeš do neba. Už bola do tvojho ducha vložená ako 

dar (Rimanom 5:17). Spravodlivosť je teraz tvojou prirodzenosťou. Spravodlivosť je ale niečo odlišné od 

toho, čo znamená správne žiť. Správne žiť je možné len pre toho, kto bol urobený spravodlivým.  

 Náboženstvo učí, že ak budeš najprv správne žiť, Boh ťa potom môže urobiť spravodlivým 

a prijme ťa. Je to ako by si dal „voz pred koňa“. Medzi spravodlivosťou a správnym žitím je veľký 

rozdiel a je nutné dať ich do správneho poradia. Napríklad hriešnik nemôže žiť správne, bez ohľadu na 

to, ako „dobré“ sú jeho skutky. Správne žitie je výsledkom prirodzenosti spravodlivosti, ktorá bola 

vložená do ľudského ducha pri novom narodení. Nikto nemôže správne žiť, pokiaľ nie je najskôr 

spravodlivý.  

 Boh ťa v Kristovi Ježišovi urobil spravodlivým. To je dobrá správa; bezbožník sa môže stať 

spravodlivým cez vieru v Ježiša Krista. Ktokoľvek, kto vyzná Ježiša ako Pána, uverí vo svojom srdci, že 

Ho Boh vzkriesil z mŕtvych (podľa listu Rimanom 10:9-10), prijme spasenie do svojho srdca! Je urobený 

spravodlivým. Keď uznáš a potvrdíš to, čo už Ježiš Kristus urobil v prospech teba na kríži, tak ťa to 

automaticky privedie k jednote s Bohom. Nemusíš sa snažiť o to, aby si si to zaslúžil. Preto sa v liste 

Rimanom 5:1 hovorí: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ 

 2.Korintským 5:21 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom 

spravodlivosťou pred Bohom.“ Takže teraz môžeš žiť správne a páčiť sa Bohu každý deň, pretože žiješ 

vierou v Jeho Slovo. Urobil ťa účastníkom Jeho prirodzenosti spravodlivosti. 

 Pre podrobnejšie vysvetlenie predmetu spravodlivosti a správnom žití si môžete objednať sériu 

vyučovania „Understanding Righteousness“ na www.christembassyonlinestore.org (vyučovanie je v 

angličtine; pozn. prekladateľa). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš Tvoju spravodlivosť ako dar a povzbudzuješ ma k vedomiu 

víťaza. Nesmierne sa radujem, keď viem, že som ospravedlnený zdarma Tvojou milosťou a viem, že som ustanovený 

na to, aby som v živote vládol milosťou ako kráľ prostredníctvom spravodlivosti, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:18-19 

1-ročný plán:   Matúš 25:31-46;   2.Mojžišova 31 

2-ročný plán:   Skutky 7:46-60;   Nehemiáš 13 

http://www.christembassyonlinestore.org/


7           Pastor Anita 

     Vznešené povolanie 

 „ Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval“ (2.Timoteovi 4:7). 

 Fráza „beh som dokonal“, ako ju použil apoštol Pavol v úvodnom verši, nám dáva predstavu 

o tom, že vedel, do čoho bol povolaný; poznal svoj božský plán v Bohu. Našiel svoje miesto v Božom 

pláne pre svoj život a dokonale v ňom fungoval. Niet divu, že keď to mal za sebou, vedel to a smelo 

prehlásil: „Dobrý boj som dobojoval...“ 

 Keď nevieš, čo si povolaný robiť v prvom rade, nebudeš to vedieť, keď cez to pôjdeš, ani nebudeš 

schopný zmerať svoj postup. Máš vedieť, aký je v živote tvoj cieľ. Žiaľ, mnohí si neuvedomujú, na čo boli 

povolaní. Možno sa spýtaš: „Je každý na svete povolaný niečo robiť?“ V určitom zmysle áno! Každý je 

povolaný na to, aby naplnil svoj cieľ v živote, ale nie každý je povolaný naplniť účel, ktorý je špeciálny 

pre Boha a Jeho kráľovstvo.  

 Toto je dôvod, že ako kresťania máme najvyššie povolanie, pretože naše poverenie je Božské. Boh 

nám zveril pre Neho najdôležitejšiu vec, a to je získavanie duší. Nie si na tomto svete na to, aby si tu „bol 

do počtu“ alebo vyvážil ekosystém; si povolaný na to, aby si naplnil najvyššiu a najvznešenejšiu 

povinnosť, aká kedy mohla byť! Bol si ustanovený, aby si bol verným správcom a služobníkom 

zmierenia; aké vznešené povolanie! 

 Apoštol Pavol hovoril o korune spravodlivosti, ktorú Pán pripravil pre každého, kto naplní toto 

božské poslanie kázania evanjelia (2.Timoteovi 4:8). Ježiš povedal o hrivnách v Lukášovi 19:13: 

„...obchodujte s nimi, kým neprídem“; to znamená, káž evanjelium. Rob všetko, čo máš, aby sa evanjelium 

dostalo ku každému v tvojom okolí aj väčšej vzdialenosti, pretože Pán príde čoskoro. Buď hnaný Jeho 

láskou a káž evanjelium so všetkým, čo máš. Nech je to všetkým, pre čo žiješ, pretože to je tvoje povolanie 

v tvojom živote a je to najvyššie povolanie! 

      Modlitba  

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi udeľuješ dlhosť dní a pomáhaš mi naplniť moje určenie a povolanie 

v Kristovi. Bežím svoj beh rýchlo a tlačím sa k cieľu pre odmenu najvyššieho Božieho povolania v Kristovi Ježišovi, 

podľa inšpirácie Tvojho Ducha a vedenia Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Tesalonickým 1:11;   1.Korintským 9:16 

1-ročný plán:   Matúš 26:1-30;   2.Mojžišova32-33 

2-ročný plán:   Skutky 8:1-15;   Ester 1-2 



8           Pastor Chris 

     „Meč“ Ducha... 

 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie (Efezským 6:17). 

 Grécky výraz pre „slovo“ v úvodnom verši je „rhema“, čo znamená hovorené Božie Slovo pre 

„teraz“. Je to špeciálne Božie Slovo pre teba, v určitom čase, pre určitý špeciálny účel. Je to Božie Slovo 

v tvojich ústach pre vhodný okamžik týkajúce sa teba alebo niečoho, k čomu to slovo hovoríš. Slovo 

v tvojich ústach je meč Ducha. 

 Grécke slovo pre „ústa“ je „stoma“ a znamená to predná časť alebo ostrie zbrane.  Doslovne to 

znamená ostrie meča. Preto keď sa hovorí o meči Ducha, hovorí sa o Slove Ducha. Kniha Zjavenia robí 

o tom zmienku (čítaj Zjavenie 1:12-17). V Zjavení 1:16 opisuje apoštol Ján Syna človeka takto: „...z úst Mu 

vychádzal ostrý dvojsečný meč.“ A Zjavenie 2:16 hovorí: „...prídem rýchlo na teba a budem bojovať proti nim 

mečom svojich úst.“ 

 Takže Ježiš nemá „fyzický“ meč, ktorý by vychádzal z Jeho úst. Slovo, ktoré hovorí, je tým 

mečom Ducha. Potom, čo si cieľavedome a vedome meditoval nad Písmom, sa Slovo, ktoré vyjde 

z tvojich úst, stane Slovom Ducha, s ktorým rozsekáš nepriateľa na kúsky. Keď čelíš v živote krízam, 

nauč sa praktizovať meditáciu, rozmýšľanie nad Slovom. Keď k tebe príde rhema - slovo od Boha, uvoľni 

ho proti tej situácii.  

 Vďaka Bohu za techniku; teraz si môžeš púšťať Božie Slovo prostredníctvom rozličných médií, 

počúvať ho a ukladať do svojho ducha. Keď sa do tvojho ducha dostáva Slovo, šepkaj ho alebo krič ho, 

keď je tvoj duch roznietený. V tej chvíli sa slová, ktoré budeš hovoriť, stanú aktívnym alebo tvorivým 

Slovom. Tvorivé Slovo je mocné a vždy bude produkovať výsledky. Je to meč Ducha, s ktorým vstúpiš do 

ofenzívy proti satanovi a jeho neúprosnému útoku. 

      Modlitba 

 Slovo Božie je dnes v mojom srdci a mojich ústach, prevláda nad nepriateľskými okolnosťami a produkuje v 

mojom duchu, duši a tele to, o čom hovorí. Chodím dnes v moci a pôsobím zázraky, pretože žijem v Duchu a cez moc 

Ducha Svätého a Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 10:4;   Izaiáš 49:2 

1-ročný plán:   Matúš 26:31-56;   2.Mojžišova 32-35 

2-ročný plán:  Skutky 8:16-30;   Ester 3-4 



9           Pastor Anita 

      Zákon života 

 Lebo zákon Ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti (Rimanom 8:2). 

 Keď si raz prišiel ku Kristovi, tak začal v tebe pracovať zákon Ducha života. Toto je vládnuci 

a rozhodujúci princíp v Kristovi a je to viac, ako len vyviesť človeka z hriechu. Tento zákon ovplyvňuje 

tvoje podnikanie, tvoje telo a všetko, čo robíš, takže všetko, čo sa týka tvojho života len rastie 

a rozmnožuje sa. Tento zákon však pôsobí len v tých, ktorí sú v Kristovi; v tých, ktorí sú znovuzrodení. 

Tí, ktorí sú bez Krista, sú pod vplyvom zákona hriechu a smrti. 

 Zatiaľ čo zákon Ducha života produkuje život v každom a pre každého,  kto je v Kristovi Ježišovi, 

zákon hriechu a smrti produkuje úpadok, degradáciu, otroctvo a smrť pre tých a v tých, ktorí žijú vo 

svete bez Krista. Títo ľudia sú bez nádeje. Ale nech je požehnaný Boh! My sme sa znovuzrodili podľa 

Božej hojnej milosti k živej nádeji na základe vzkriesenia Ježiša Krista zo smrti (1.Peter 1:3) a zákon 

Ducha života pracuje v nás. 

 Od chvíle, keď Ježiš vstal z mŕtvych, Boh nepočíta ľuďom ich hriechy (2.Korintským 5:17-20). 

Toto neplatí len pre cirkev, ale pre celý svet! Ježiš zaplatil za hriechy celého sveta! Boh sa už nehnevá na 

nikoho; ale teraz hovorí: „Poď a raduj sa zo života v Kristovi!“ Keď raz prijmeš toto pozvanie, 

automaticky v tebe začne pôsobiť zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi. Možno ťa tvoje hriechy 

a vedomosť o nich držia bokom od Boha a myslíš si, že snáď jedného dňa, keď budeš dosť dobrý, by si 

mohol dať svoj život Ježišovi Kristovi. Ale Boh hovorí: „Netráp sa tým! Ja nemám dokonca žiadny 

záznam o tvojich hriechoch. Len príď a buďme spolu jedno!“ 

     Vyznanie 

 Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi; kráčam v slávnej slobode synov Božích a úprimne sa teším z môjho 

dedičstva v Kristovi Ježišovi, lebo zákonom Ducha života v Kristovi Ježišovi som oslobodený od hriechu, otroctva 

a smrti. Haleluja. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:21;   2.Korintským 3:17 

1-ročný plán:   Matúš 26:57-75;   2.Mojžišova 36-37 

2-ročný plán:   Skutky 8:31-40;   Ester 5-6 



10           Pastor Chris 

     Buď vplyvný človek - kvôli evanjeliu 

  Prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta 

a prosil o Ježišovo telo (Marek 15:43). 

 Biblia hovorí, že keď Ježiš zomrel, tak to neboli učeníci, ktorí dostali jeho telo na pohreb. Nebolo 

to preto, že by neboli dosť čestní, ale nemali vplyv. Jozef z Arimatie, vysoko vážený člen židovskej rady 

bol ten, kto dostal Ježišove telo. Čo ti to hovorí? Ukazuje to, že ak nie si vplyvný muž alebo žena, 

nemôžeš v skutočnosti hovoriť za „telo Ježišove“, čo znamená, že nemôžeš hovoriť za telo Kristove. 

 To pripomína to, čo Písmo učí o „chudobnom múdrom mužovi“; jeho múdrosť je opovrhovaná 

a jeho slová nepočúvajú: „No našiel sa v ňom chudobný múdry muž, a ten by bol zachránil mesto svojou 

múdrosťou. Ale nikto si nespomenul na toho chudobného muža.  Preto som si povedal: Lepšia je múdrosť ako sila, 

ale aj múdrosťou chudobného pohŕdajú a nepočúvajú jeho slová“ (Kazateľ 9:15-16). Chudobná cirkev nebude 

môcť hovoriť za telo Kristovo; je to iba vplyvná cirkev, ktorá bude hovoriť za telo Kristovo!  

 Vďaka Bohu, že poznanie Slova rastie a víťazí po celom svete a cirkev triumfálne kráča v sláve. 

Máme hlas a prostriedky na to, aby sme naplnili zem poznaním Božej slávy tak, ako keď vody pokrývajú 

more. Keď zostávame v Božom Slove, vo vyučovaní a žití na základe každého princípu Jeho neklamného 

Slova, náš vplyv na zemi bude taký, že mu nebude možné vzdorovať. 

  Nezáleží na tom, aký si príjemný; nezáleží na tom, ako dlho veríš v Ježiša – žiadny vplyv, žiadny 

hlas. Preto sa rozhodni, že budeš vplyvný človek kvôli evanjeliu. Tým myslím, nech má tvoja prosperita 

za následok šírenie evanjelia po celom svete. My ako cirkev publikujeme a distribuujeme Biblie, knihy 

a iné kresťanské materiály v miliónových nákladoch po celom svete. Vstúp do toho. Vlož svoje peniaze 

tam, kde sú dôležité. Napríklad naša bezplatná distribúcia „Rapsódie reality“ priniesla nádej do života 

mnohých a pomohla znovu zapáliť uhlíky viery medzi inými veriacimi vo vzdialených krajinách. Toto 

znamená mať veľký vplyv a stať sa významným  a vplyvným pre evanjelium. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal Slovo a Ducha Svätého, aby mi pomohli stať sa viac efektívnym 

v službe evanjelia, aby som mal dnes väčší vplyv, aby som zasiahol a ovplyvnil svet. Vyhlasujem, že som hojne 

zásobený a zaopatrený na to, aby som rozsieval evanjelium do sveta tak, že mnoho duší bude privedených do 

Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 5:14;   Rimanom 8:19 

1-ročný plán:   Matúš 27:1-26;   2.Mojžišova 38-39 

2-ročný plán:   Skutky 9:1-15;   Ester 7-8 
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     Oznamovanie Pánovej smrti 

 Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde! 

(1.Korintským 11:26). 

 Slovo „zvestovať“ použité apoštolom Pavlom znamená „vyhlasovať, oznamovať, hovoriť alebo 

hlasno kričať“. „Zvestovať Pánovu smrť“ preto znamená vyhlasovať, oznamovať alebo rozhlasovať Jeho 

smrť, až pokiaľ nepríde. My kvôli Jeho smrti nesmútime, ale oslavujeme alebo kričíme o tom; 

oznamujeme to. To znamená, že v smrti Ježiša je niečo dobré.  

 V 1.Korintským 11:25 vysvetlil apoštol Pavol predpisy o večeri Pánovej, ktoré dostal od Pána: 

„Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, 

na moju pamiatku!“ Toto je niečo dôležité. Čo to pre nás dnes znamená? Po prvé, čítajme Židom 9:16-17: 

„Lebo kde je závet, tam treba nevyhnutne dosvedčiť smrť závetcu. Veď závet je platný len po mŕtvych, ale nemá 

účinnosti, kým závetca žije.“ 

 Testament je vôľa (závet) a táto vôľa môže mať účinok alebo platiť až vtedy, keď je závetca 

mŕtvy. Smrť Ježiša Krista aktivovala Nový Zákon (Nový Testament); dala ho do účinku. Žiaľ väčšina 

ľudí nevie, do čoho nás testament uviedol. Dal nám právo k životu, ochrane, prosperite, víťazstvu, 

úspechu, slobode a božskému zdraviu. Vždy, keď berieš večeru Pánovu, oznamuješ svojimi slovami a 

skutkami smrť Pána prehlasujúc všetky úžasné požehnania uskutočnené v Jeho smrti v tvoj prospech.  

 Napríklad ak nemôžeš mať deti, tak pri prijímaní večere Pánovej povedz: „Odmietam 

neplodnosť v mene Ježiš; celý môj reprodukčný systém je uzdravený a v poriadku!“ A hneď potom iba 

oslavuj. Nezáleží na tom, čo povedali lekári; ver, prijmi a vyznaj Slovo, že si dostal to, čo hovoríš. O 

čomkoľvek, po čom dnes túžiš, povedz: „Prijímam to v mene Ježiš.“ Zober si výhodu z toho, čo pre nás 

dnes znamená večera Pánova.  

      Vyznanie 

 Oslavujem život víťazstva, slobody, slávy a úspechu, ktorý mám v Kristovi Ježišovi, ktorého telo bolo za 

mňa zlomené a Jeho krv bola vyliata na odpustenie mojich hriechov! Tým som sa stal spravodlivosťou Božou v Ňom 

a každý deň v živote vládnem a víťazím. Haleluja. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 53:3-5 

1-ročný plán:   Matúš 27:27-44;   2.Mojžišova 40 

2-ročný plán:   Skutky 9:16-30;   Ester 9-10 
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     Rob správne investície 

 Kúp si pravdu! Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť! (Príslovia 23:23). 

 Ignorovanie Božieho Slova je jedom číslo jedna niektorých Božích ľudí. Boh povedal: „Môj ľud 

hynie (inými slovami trpí, je ničený, zrazený dolu alebo drvený) pre svoj nedostatok poznania.“ To znamená, že 

jediná cesta, ako sa vzdialiť od toho, aby si bol zrazený dolu okolnosťami života je poznať a dať do 

činnosti Slovo v svojom osobnom živote. Môžeš vidieť, prečo musíš tak dychtivo ísť za Božím Slovom? 

Choď vždy s takým nenásytným hladom za Slovom, pretože spravodlivý bude v živote zachránený len 

cez poznanie Božieho Slova (Príslovie 11:9). 

 Ak chceš rásť v Božích veciach a robiť pokrok v živote,  musíš investovať do duchovných vecí. 

Tým myslím to, že si musíš vedome zaobstarávať materiály budujúce vieru o tom, ako študovať Bibliu, to  

jest knihy a posolstvá na video a audio nahrávkach. Musíš neustále študovať, pozerať a počúvať 

posolstvá, ktoré budú roznecovať tvoju vieru, nalievať do tvojho ducha silu a odvahu a umiestnia ťa do 

pozície večného života produktivity a úspešnosti.  

 Niektorí kresťania budú radšej tráviť svoj drahocenný čas pozeraním domácich videí a iných 

málo poučných programov, než by investovali svoj čas do Božieho Slova. Ak túžiš vidieť Božiu slávu vo 

svojom živote, potom nemôžeš pokračovať týmto smerom, pretože tvoj život je charakterom toho, čo 

pozeráš, čítaš a počúvaš. To, čím si dnes, je vyjadrením toho, čo si investoval do svojho včerajška. Tvoj 

dnešok je výsledkom vecí, ktoré si „jedol a pil“ a tak dával do svojho duchovného človeka. 

 Kŕm sa Slovom a Slovo obnoví tvoju myseľ a premení tvoj život. Zväčšuj svoju túžbu po 

spoločenstve s Duchom a investuj svoj život do duchovných vecí.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal náhľad, aby som správne investoval do svojej budúcnosti. 

Ďakujem Ti za transformáciu, ktorú zakúšam vo svojom duchu, duši a fyzickom tele, keď meditujem o Slove 

a dávam ho do svojho vnútra. Robím pokrok obrovskými krokmi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 4:15-16 

1-ročný plán:   Matúš 27:45-66;   3.Mojžišova 1-3 

2-ročný plán:   Skutky 9:31-43;   Jób 1-2 
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     On to chce ešte viac 

 „Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu (Filipským 2:13). 

 Často ma udivuje, ako rýchlo vedia ľudia povedať, že nepoznajú Božiu vôľu, zatiaľ čo v tom 

istom čase prejavujú túžbu po dobrých veciach. Je to veľmi jasné v liste Filipanom 2:13, kde sa hovorí, že 

túžba v tebe po dobrých veciach je odrazom Božej túžby a Jeho vôle pre teba, aby si mal dobrý život. 

Nemalo by to byť pre teba prekvapením, pretože žiadny dobrý otec sa nebude chcieť pozerať na to, ako 

jeho dieťa v živote trpí. Ak si dobrý rodič, tak určite bude tvoj plán pre tvoje deti, aby boli úspešné; budeš 

tvrdo pracovať, aby deti nemuseli trpieť. Presne tak isto je to s Pánom. 

 V Lukášovi 5:12-13 zaznamenáva Biblia stretnutie Pána Ježiša s malomocným. Malomocný 

povedal: „...ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Všimni si, že sa nepýtal na Ježišovu moc, alebo schopnosť uzdraviť 

ho, pretože počul o Ježišovi ako o „Ježišovi uzdravovateľovi“. Jeho problém bol v tom, že si nebol istý, či 

ho Ježiš chce uzdraviť. Inými slovami: vedel, že Ježiš môže, ale nevedel, či chce. Toto je myslenie 

mnohých v týchto dňoch. Vedia, že má moc urobiť pre nich čokoľvek, ale nie sú si istí, či im chce dať 

zázrak, po ktorom tak veľmi túžia. „Neviem, či je to Božia vôľa, aby ma uzdravil“, povedia a potom bežia 

k lekárovi pre pomoc. Ak to nie je Božia vôľa, aby si bol uzdravený a ty ideš k doktorovi, aby ťa uzdravil, 

tak potom robíš hriech, pretože sa snažíš dostať niečo, čo nie je Božia vôľa pre teba, aby si mal. Nie je to 

tak?  

 Boh chce pre teba to najlepšie, dokonca viac, než po tom túžiš ty. Je ochotný postarať sa o teba 

viac, než by si vôbec chcel prijať. Nemôžeš byť lepší ako Boh v tom, aby si sa postaral o svoje potreby. 

Boh ťa miluje a je viac zanietený a zaujíma sa o tvoj úspech a prosperitu v živote, než by si ty mohol 

vôbec byť.  

      Vyznanie 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju vôľu, že sa chceš o mňa postarať viac, než by som sníval, alebo si 

predstavil. Keď dnes chodím v poznaní Tvojho Slova, vyhlasujem, že úspech, prosperita a božské zdravie sú moje, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   3. Ján 1:2;   Židom 6:17 

1-ročný plán:   Matúš 28;   3.Mojžišova 4-5 

2-ročný plán:   Skutky 10:1-15;   Jób 3-4  
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     Nepýtaj si prebudenie 

 „Nebuďte leniví v horlivosti (a) v sústredenej snahe (úsilí); buďte planúci (a) horiaci duchom, slúžte 

Pánovi“(Rimanom 12:11 rozšírený angl. preklad). 

 V žalme 85:7 sa kráľ Dávid pýtal: „Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť?“ Mnoho 

kresťanov sa nevedomky modlí takto isto a prosí Pána o prebudenie. Nový človek v Kristovi nepotrebuje 

prebudenie. Keď prechádzame skrz-naskrz epištolami, tak zistíme, že žiadny z apoštolov sa nemodlil k 

Bohu za prebudenie. Je to preto, lebo my dnes máme niečo, čo ľudia v Starom Zákone nemali; môžeme 

byť naplnený Duchom a prebudení zvnútra. 

 Môžeme udržiavať žiaru Ducha 24 hodín denne tým, že sa horlivo modlíme v iných jazykoch. 

Toto musíš zobrať tento rok vážne; buď horiacim pre Pána, bublajúci a prekypujúci v duchu každý deň! 

V Skutkoch 1:8 Ježiš povedal: „Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás.“ Moc, o ktorej tu Ježiš 

hovorí, je vnútorná moc; sila, ktorá sa množí a obnovuje sama o sebe. 

 Keď sa modlíš v jazykoch, tá istá sláva, ktorú zažívali apoštoli vo vrchnej dvorane v deň Letníc 

(Skutky 2:2-4) môže prísť na teba a môžeš zotrvávať v tejto žiare nepretržite každý deň. Keď sa cítiš 

zvnútra slabý, hovor v jazykoch a obživ sa. Juda 1:20 hovorí: „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej 

najsvätejšej viere modliac sa v Duchu Svätom.“ Riešenie, ktoré požaduješ, je v tebe vo vnútri. Biblia hovorí: 

„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách...“(2.Korintským 4:7). 

 Keď musíš robiť ťažké voľby a rozhodnutia, tak najskôr stráv čas modlitbou v jazykoch! Keď sa 

zdá, že predsa len nevieš, čo robiť alebo ako zvládnuť problémy, ktoré prichádzajú, daj sa do horlivej 

modlitby v Duchu! Budeš roznietený a umiestnený do prúdu Ducha, aby si prijal návod na to, čo a ako 

urobiť. 

     Modlitba 

 Dnes vo mne mocne pracuje moc Ducha a zvnútra som nabitý mocou pre dobré skutky. Som účinný 

služobník evanjelia, oživený a zapálený pre Pána, pretože moje srdce bije s túžbou konať Jeho vôľu, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Efezským   5:18-20 

1-ročný plán:   Marek 1:1-20;   3.Mojžišova 6-7 

2-ročný plán:   Skutky 10:16-31;   Jób 5-6  



15           Pastor Anita 

     Preprogramuj svoju myseľ! 

 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa 

Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé (Rimanom 12:2). 

 Božie Slovo môže preprogramovať tvoj život a dať ti nový spôsob myslenia. Cez meditáciu nad 

Slovom si premieňaný; tvoja myseľ je preprogramovaná a tvoje hodnoty zmenené. To sa odrazí v tvojom 

vyjadrovaní, budeš hovoriť inak a konať v súlade z vyznaním svojej viery. 

 Príslovia 23:7 hovoria: „...ako zmýšľa vo svojom srdci, taký je.“ To znamená, že tvoj spôsob 

rozmýšľania určuje, aký si; si taký, ako rozmýšľaš. Počas mesiacov a rokov nepretržitého uvažovania 

určitým spôsobom sa tvoja myseľ naprogramuje v tomto smere a toto aj bude smer, ktorým sa bude 

uberať tvoj život. Toto vysvetľuje dôvod, prečo sú niektorí zmätení, pretože boli negatívne 

naprogramovaní a rozmýšľajú nesprávne. Ak si v takejto situácii, môžeš zmeniť kurz svojho života 

a začať ísť po ceste správnym smerom preprogramovania svojej mysle Slovom. 

 Iný preklad úvodného verša hovorí: „Nenapodobňujte správanie a zvyky tohto sveta, ale nechajte Boha,  

nech vás Boh pretvorí na nového človeka tým, že zmení spôsob vášho myslenia....“ Jediný materiál, ktorý od Boha 

máme, s ktorým sa obnoví naša myseľ a zmenia naše životy, je Jeho Slovo. Si narodený z Božieho Slova, 

tak nech v tebe prebýva Slovo hojne a rozjímaj nad ním dňom i nocou. Tento spôsob nezmení iba tvoje 

rozmýšľanie a hovorenie, tvoj život bude naprogramovaný pre veľkosť a dokonalosť a budeš sa vznášať 

od slávy k sláve. 

      Vyznanie 

 Som potomok Slova; a preto žijem v Slove a skrze Slovo, tak zažívam deň za dňom  premenu a obnovu 

v Duchu Svätom. Som vnútri roznietený a umiestnený na cestu úspechu a výnimočnosti a dnes kráčam v 

Kristovom víťazstve, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kološanom 3:16;   Jozue 1:8 

1-ročný plán:   Marek 1:21-45;   3.Mojžišova 8 

2-ročný plán:   Skutky 10:32-48;   Jób 7-8 



16           Pastor Chris 

    Kľúčový prvok pri získavaní duší  

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

 Boh nám dal príkaz získavať stratených. Prikázal nám, aby sme išli do celého sveta a hlásali 

evanjelium všetkému stvoreniu a obracali ich od tmy ku svetlu a od moci satanovej k Bohu. Avšak 

musíme rozpoznať, že je tu boh tohto sveta, ktorého jediným cieľom je zabrániť ľuďom, aby prijímali 

svetlo evanjelia Ježiša Krista. 2 Korintským 4:3-4 hovorí: „A ak aj je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, 

ktorí hynú, u ktorých boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia 

slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha.“ 

 Toto je miesto, kde prichádza prímluva. Musíš sa modliť, aby satan, boh tohto sveta, dal svoje 

špinavé ruky preč od tých, ktorých chceš vidieť prísť ku Kristovi a prikazuj, aby boli ich mysle otvorené 

pre svetlo evanjelia. Musíš pokračovať v prímluve tak dlho, dokiaľ v ich srdciach nezasvieti sláva 

Božieho svetla. Musíš v tom byť neodbytný: „...kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci ho uchvacujú“ 

(Matúš 11:12). 

 Duša človeka zostáva najdôležitejšou oblasťou zápasu medzi Kráľovstvom Božím a kráľovstvom 

temnoty. Ježiš objasňuje konflikt týkajúci sa oslobodenia duše spod autority a vplyvu temnoty takto: 

„...ako môže niekto vojsť silnému človeku do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie? Len keď najprv zviaže toho silného, 

a potom vylúpi mu dom“ (Matúš 12:29). 

 Niektorí ľudia počuli kázané evanjelium bez toho, že by boli usvedčení z toho, že potrebujú 

Ježiša urobiť svojím Pánom. Toto sa však môže zmeniť modlitbou a príhovorom k Bohu v ich prospech. 

Modlitba je cesta, prostredníctvom ktorej môže byť „silný muž“ zviazaný, jeho pevnosť zbúraná a jeho 

oslepujúca moc nad nespasenými zlomená. Keď to robíš, zameriavaš na nich vplyv Božej moci, aby ich 

priviedla k spaseniu. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, modlím sa, aby svetlo Tvojho slávneho Evanjelia osvecovalo srdcia nespasených, keď dnes 

počujú Tvoje Slovo. Staviam sa proti vplyvu kniežaťa moci povetria a prehlasujem, že jeho autorita je nad nimi 

zlomená a je im dané porozumenie Evanjelia, v Ježišovom mene. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 127:1;   Žalm 2:8 

1-ročný plán:   Marek 2:1-22;   3.Mojžišova 9-10 

2-ročný plán:   Skutky 11:1-15;   Jób 9-10 



17           Pastor Chris 

     Moc nad smrťou 

 Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, 

zdarma dávajte (Matúš 10:8). 

 My ako kresťania máme moc kriesiť mŕtvych. V službe Pána Ježiša nájdeme niekoľko príkladov 

takýchto zázrakov. Lukáš, lekár, nám opísal, ako sa Ježiš stretol s pohrebným sprievodom; niesli jediného 

syna vdovy, aby ho pochovali. Keď Pán uvidel vdovu, súcitil s ňou a povedal jej: „Neplač.“ Biblia hovorí: 

„A pristúpiac dotkol sa már, a tí, ktorí niesli mŕtveho, zastali, a Ježiš povedal: Mládenec, tebe hovorím, vstaň! A 

mŕtvy sa posadil a začal hovoriť“ (Lukáš 7:14-15). 

 Pri inej príležitosti Jairus, predstavený synagógy, zavolal na Pána, aby upútal Jeho pozornosť; 

naliehal, aby prišiel do jeho domu a pomodlil sa za jeho dcéru. Avšak ako išli, prišli niektorí poslovia z  

Jairovho domu so správou, že jeho dcéra už zomrela a hovorili mu, aby neobťažoval Majstra, aby s ním 

išiel ďalej. Pán Ježiš sa okamžite obrátil na zjavne rozrušeného Jaira a povedal mu: „Neboj sa; len ver.“ 

Keď prišli do domu, Ježiš vzal dievčaťu ruku a povedal jej: „Vstaň.“ Mladé dievča sa okamžite vrátilo do 

života (Marek 5:36-42). 

 A teraz v Matúšovi 10:8 čítame, že Pán Ježiš dal nám veriacim autoritu vyháňať zlých duchov 

a uzdravovať nemocných, očisťovať malomocných, kriesiť mŕtvych a vyháňať démonov. Toto 

demonštroval apoštol Peter, keď vzkriesil zo smrti Dorkas; ženu, ktorá trávila všetok svoj čas robením 

dobrého a pomáhaním chudobným. Biblia hovorí, že Peter si kľakol a modlil sa; obrátil sa k mŕtvemu 

telu Dorkas a povedal: „Vstaň.“ Mŕtva žena otvorila oči a posadila sa (Skutky 9:40). 

 Toto nie je niečo, čo bolo vyhradené len pre Petra a zvyšných jedenástich učeníkov; každý veriaci 

v Krista má moc kriesiť mŕtvych; Ježiš nám ju dal. Halleluja. 

      Vyznanie 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš plnú moc k používaniu mena Ježiš, aby som  uzdravoval chorých, 

kriesil mŕtvych a vyháňal démonov. Vyhlasujem, že žiadnej chorobe, nemoci alebo slabosti sa v mojom tele nemôže 

dariť, pretože moje telo je chrámom Ducha Svätého! 

Rozšírené štúdium:   Matúš 10:8;   Skutky 20:9-10 

1-ročný plán:   Marek 2:23-3:12;   3.Mojžišova 11-12 

2-ročný plán:   Skutky 11:16-30;   Jób 11-12 



18           Pastor Anita 

     Pokračuj v chodení s Pánom 

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

 Keď si efektívny v Božích záležitostiach, prídu takí, ktorí ťa budú kritizovať a dokonca budú o 

tebe hovoriť ponižujúco. Avšak takíto ľudia nie sú dôležití. Odmietni dovoliť ich kritike a zlomyseľným 

skutkom, aby zastrašili tvoje nadšenie pre Pána a Jeho prácu. Len zostaň zapálený pre Pána a pokračuj 

v tom, do čoho ťa povolal, aby si robil. Ty si mesto postavené na kopci, ktoré nemôže byť skryté.(Matúš 

5:14) To znamená, že sa očakáva, že budeš priťahovať pozornosť. 

 Zatiaľ čo niektorí budú povzbudení tvojou vášňou a oddanosťou Pánovi, budú aj takí, ktorí ťa 

nebudú mať radi, ale na tom nezáleží. Len stále pokračuj a choď v Pánovi. Ja sa nezaťažujem tým, čo si  

o mne myslia iní a to by mal byť tiež aj tvoj prístup v živote. Názory iných na teba nie sú dôležité, ty sa 

staraj len o to, čo o tebe hovorí Boh v Jeho  Slove. On nechce, aby si sa zaťažoval tvojimi protivníkmi 

a preto hovorí: „Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a 

modlite sa za tých, čo vás potupujú.“ 

 Nauč sa mať pôžitok z každej príležitosti, keď si kritizovaný za tvoju oddanosť Ježišovi Kristovi. 

Je to znamenie, že si efektívny a robíš neobyčajný pokrok v tom, do čoho ťa Pán povolal v tvojom živote. 

Biblia pre nás zaznamenáva príbehy mnohých, ktorí boli kritizovaní, lebo verne slúžili Pánovi. Napríklad 

na  Dávida sa hnevali jeho bratia, keď sa ukázal na vojnovom poli, kde sa Goliáš z Gatu posmieval synom 

Izraela (1Samuelova 17:28). Predstav si, že by Dávid podľahol  kritike od jeho najstaršieho brata Eliaba 

a nenaplnil by svoje určenie byť tým, koho Boh použil, aby porazil obra Goliáša 

 Dokonca aj Pán Ježiš bol kritizovaný zákonníkmi, farizejmi, saducejmi a dokonca aj pokrvnými 

príbuznými kvôli zázrakom, ale Ním to nepohlo. Ak usilovne slúžiš Pánovi a tak napĺňaš svoje určenie 

v Ňom, tak nebuď rozrušený, ak satan vyvolá proti tebe ťažkosti. Len kráčaj ďalej v Pánovi. Priamo 

uprostred každého testu, skúšky a pokušenia vyznávaj ako Dávid: „... A teraz sa mi hlava povýši nad mojich 

nepriateľov vôkol mňa...“(Žalm 27:6) 

     Modlitba 

 Moja túžba, Pane, je poznať a milovať Ťa viac každý jeden deň. Preto nezáleží na skúškach a testoch, ktoré 

mi môžu prísť do cesty. Rátam s nimi s radosťou a som presvedčený, že vo všetkých týchto veciach som viac ako 

víťaz, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 8:31;   Skutky 20:24;   Ján 7:7 

1-ročný plán:   Marek 3:13-35;   3.Mojžišova 13-14 

2-ročný plán:   Skutky 12:1-14;   Jób 13-14 



19           Pastor Chris 

     Ty si zvíťazil nad satanom 

 ...Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na 

svete vám neuškodí (Lukáš 10:19). 

 Jedna zo základných právd v Novej Zmluve je, že ak si sa  narodil znova, tak už si zvíťazil nad 

satanom a démonmi temnoty. V Kolosenským 2:15 apoštol Pavol dáva cez Ducha Svätého názorný popis 

toho, čo sa stalo v pekle po smrti a pohrebe Ježiša. 

 Kolosenským 2:15 hovorí: „Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, 

triumfujúc nad nimi.“ Gréčtina doslovne hovorí: „...striasol, zhodil zo seba kniežatstvá a mocnosti...“     

Poukazuje to na to, že v pekle bol zápas. Démoni pekla boli všade okolo Ježiša, bojovali s Ním, aby 

Ho zrazili dole. Ale On ich zo seba zhodil, striasol a odzbrojil ich – priamo tam v pekle Ježiš porazil 

satana a zástupy temnoty. 

 Je dôležité všimnúť si, že Duch Svätý nezostúpil s Ježišom do pekla. Rozumej: Ježiš šiel do pekla 

ako človek a porazil satana v pekle ako človek. Je predstaviteľom padnutého človeka, všetky naše hriechy 

boli položené na Neho, kým visel na kríži. Preto Ho Duch Svätý musel opustiť. Otec sa tiež od Neho 

odvrátil, pretože Boh je svätý a neznesie neprávosť. To bol dôvod, prečo Ježiš, keď visel na kríži, zavolal 

mocným hlasom: „...Eloi, Eloi, lama sabachtaní“, čo je v preklade: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma 

opustil?“(Marek 15:34) Bol opustený na kríži a šiel do pekla, ale vybojoval pre nás víťazstvo. Porazil 

kniežatstvá a mocnosti a vzal všetku zbroj, v ktorú satan dôveroval. 

 Keď Ježiš porazil satana v pekle, bol si v Ňom; to znamená, že aj ty si v Ježišovi porazil satana a 

zástupy pekla. Teraz si posadený s Kristom v nebeských oblastiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, 

mocnosti, moci a panstvá a každé meno, ktoré je pomenované nielen v tomto svete, ale aj v tom, ktorý 

príde ( Efezským 1:21). Ak by sa satan ukázal v tvojej izbe, neboj sa ho, on nie je až taký dôležítý. On aj 

jeho agenti temnoty sú pod tvojimi nohami, ty si vyššie postavený ako oni. 

     Modlitba 

 Som posadený spolu s Kristom vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci a panstvá! Satan 

a zástupcovia temnoty sú pod mojimi nohami a ja vládnem víťazne v živote nad všetkými negatívnymi okolnosťami, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 1:16-19;   1.Korintským 15:26 

1-ročný plán:   Marek 4:1-20;   3.Mojžišova 15 

2-ročný plán:   Skutky 12:15-25;   Jób 15-16 



20           Pastor Chris 

     Skúmaj Písmo 

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

slovo pravdy (2.Timoteovi 2:15). 

 Niektorí kresťania sú často zmätení v tom, ako majú študovať Bibliu. Čudujú sa tomu, či musia 

čítať od Genezis až po Zjavenie a učiť sa slovo naspamäť. Nie nevyhnutne; je niekoľko spôsobov, ako 

študovať Písmo a všetky tieto jednotlivé spôsoby sú dôležité. Moje prvé odporučenie však je, že by si mal 

byť dôsledný v dennom čítaní „Rapsódie reality“. V nej sme navrhli veľmi jednoduchú, ale efektívnu 

metódu tvojho štúdia Písma a takto prejdeš celú Bibliu - od Genezis až po Zjavenie - použijúc buď 

jednoročný, alebo dvojročný študijný plán. 

 Keď to robíš, taktiež môžeš študovať Bibliu niekoľkými ďalšími spôsobmi, ktoré ti pomôžu sa 

naučiť zopár vecí, pretože nemusíš študovať od Genezis po Zjavenie, aby si sa naučil niektoré veci, ktoré 

potrebuješ vedieť. Zakaždým, keď počuješ kázať Slovo Božie, alebo si vyučovaný, ako sa to deje teraz,  

cez toto denné čítanie, poznač si všetky odkazy z Písma. Potom počas tvojho osobného štúdia sa usilovne 

vráť k týmto poznatkom a študuj ich. Ak to budeš robiť, stanú sa tvojou súčasťou, lebo ich vieš okamžite 

rozpoznať a spojiť ich s určitými témami, o ktorých bolo hovorené. 

 Tiež počas takéhoto štúdia ak je spomenutá nejaká postava v Biblii ako príklad, choď do Slova 

a zisti si viac, čo hovorí Biblia o tejto postave či osobnosti. Toto ti pomôže naučiť sa viac o Slove Božom. 

Môžeš si vytvoriť svoj vlastný osobný spôsob štúdia cez počúvanie, kázanie Božieho Slova a vyučovanie, 

alebo aj keď študuješ dobré kresťanské materiály, ktoré dávajú odkazy na Písmo. 

 Zapamätaj si, že aj keď raz skončíš čítanie celej Biblie od Genezis po Zjavenie, tak to nebude dosť, 

musíš v tom pokračovať. Slovo Božie je živé každý deň, je časovo neobmedzené a nikdy nie je zastaralé. 

Je to tvoja základná potreba pre efektívny a vyvážený kresťanský život. Preto množstvo času, ktorý 

investuješ do skúmania Písma a štúdia Slova, nie je nikdy prehnané a nie je to stratený čas. Je to veľmi 

užitočne strávený čas. Tak buď usilovný. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, otváram dnes svoje srdce službe Tvojho Slova. Moje srdce je plnené múdrosťou 

a zjavením v poznaní Teba,  milosť a pokoj sú znásobené vo mne pre úspešný a kvalitný život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 3:16;   Skutky 17:11 

1-ročný plán:   Marek 4:21-41;   3.Mojžišova 16-18 

2-ročný plán   Skutky 13:1-15;   Jób 17-18 



21           Pastor Anita 

     Zachovávaj svoje vyznanie 

 Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora! , a nezapochyboval 

by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu to čo povedal  (Marek 11:23).  

 Vždy, keď prijmeš zázrak alebo slovo od Boha, nepriateľ sa bude pokúšať každým možným 

spôsobom oklamať ťa a obrať ťa o tento zázrak alebo slovo. Avšak ty zachovávaj svoje svedectvo bez 

ohľadu na to, ako je to ťažké. Odmietni sa báť a pokračuj ďalej s hovorením svojej viery. Mnohokrát satan 

vkladá do sŕdc ľudí strach neustálym bombardovaním mysle negatívnymi myšlienkami; napríklad 

myšlienkami o chátrajúcom zdraví. 

 Nezáleží na tom, akú diagnózu ti stanovili lekári, odmietni sa báť; zachovávaj svoje postavenie 

v Božom Slove a pokračuj s prehlasovaním Božieho Slova vo viere za uzdravenie. 

 Niektorí kresťania sa ocitnú v situácii, keď okamžite po tom, ako svedčili o zázraku alebo 

proroctve, ktoré prijali od Pána, akoby sa všetko obrátilo naruby. Rovnaké symptómy, aké mávali 

predtým, sa vrátili a dokonca sa ešte zintenzívnili. To je útok nepriateľa, ktorý testuje tvoju istotu v to, čo 

Boh urobil v tvojom živote. V takých chvíľach by si mal zachovať svoje svedectvo. Pokračuj 

v prehlasovaní Slova. Odmietni dovoliť tým symptómom, aby ťa obrali o uzdravenie, ktoré si prijal. 

 Nikdy nezapochybuj o Božom Slove kvôli neviere. Silná viera sa nevzdáva; zachováva vyznanie. 

Môžeš zmeniť akúkoľvek beznádejnú situáciu cez svoje vierou naplnené vyznania. Bez ohľadu na to, aké 

silné testy a skúšky prichádzajú proti tebe, zostaň vytrvalý a pevný; udržuj Slovo na svojom jazyku. 

Medituj a pokračuj v hovorení Slova a tak nastane zmena.  

      Vyznanie 

 Moja dôvera je v Božom Slove a moje srdce je pevne postavené na pravde toho,  kto som v Kristovi. Moja 

viera v Slovo prevláda a dnes kráčam v zdraví, víťazstve, prosperite a úspechu. Triumfujem nad diablovými 

nástrahami  a podvodmi, v Ježišovom mene. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Kazateľ 11:3;   Matúš 17:20;   Marek 11:23 

1 – ročný plán:   Marek :1 – 20;   3. Mojžišova 19 – 21; 

2 – ročný plán:   Skutky 13:16 – 30;   Jób 19 – 20 



22           Pastor Chris 

     Prehodnoť svoje priority 

 „Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú 

pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho 

spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá“ (Matúš 6:31-33).  

 Chcem, aby ste si znovu prečítali úvodný verš, ale tentokrát so zamyslením. Mnoho ľudí 

interpretuje slová Pána Ježiša v týchto veršoch v takom zmysle, že by sme ako prvé mali hľadať 

Kráľovstvo pred tým, než začneme hľadať iné veci. To nie je to, čo Ježiš povedal. Dal nám pokyn, aby 

sme hľadali jedine Kráľovstvo Božie a nič iné. Podľa Neho všetko ostatné nám bude udelené, ak budeme 

hľadať túto jednu vec; Jeho Kráľovstvo. 

 Nezáleží na tom, aké máš povolanie; či si študent, pracovník verejnej správy, politik, obchodník 

alebo umelec; tvoje povolanie je v tejto chvíli tvojím misijným poľom. Preto buď odhodlaný získať na 

svojom misijnom poli iných ku Kristovi. Často žasnem nad kresťanmi, ktorí ostanú duchovne mimo 

vždy, keď sú služobne alebo z osobných dôvodov na cestách. Ako môžeš byť na novom mieste niekoľko 

týždňov bez návštevy Cirkvi alebo bez toho, aby si  niekomu svedčil o Kristovi? Nemalo by to tak byť. 

 Uvedom si, že pôsobíš v misii bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš, alebo čo robíš; evanjelium je 

tvojou prioritou číslo jeden. Tvoj život by sa nemal točiť iba okolo podnikania alebo povolania. A navyše 

prvá vec, keď sa presťahuješ do iného mesta, by nemala spočívať v zabezpečení si ubytovania v blízkosti 

miesta výkonu práce. Radšej hľadaj bývanie blízko miesta zhromaždenia. Ak sa v tom meste nenachádza 

zbor, začni ho ty. Skontaktuj našu kanceláriu a ukážeme ti, ako a čo môžeš urobiť. Musíš sa starať 

o rozvíjanie svojho ducha a rozmáhanie Božieho Kráľovstva.  

 Pánov príkaz hľadať najskôr Kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť volá každého jedného z nás, 

aby sme  prehodnotili naše priority a podľa toho kráčali ďalej.  

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma vybral a uschopnil si ma, aby som bol verným služobníkom zmierenia; 

som efektívny v privádzaní zatratených k spáse, vediem ich do reality Božieho Kráľovstva kvôli Tvojej veľkej láske, 

v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 4:2;   1.Korintským 9:16 

1 – ročný plán:   Marek 5:21 – 43;   3.Mojžišova 22 – 23; 

2 – ročný plán:   Skutky 13:46 – 52;   Jób 21 – 22 



23           Pastor Chris 

    Staň sa rozprávajúcim kresťanom 

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

všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy bude tvoje cesta prospešná, budeš si počínať rozumne a budeš mať úspech 

(Jozue 1:8).  

 Biblia nehovorí: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojho srdca“; ale „od tvojich úst“. Pán 

sa tu zaoberá s úspechom a hovorí: „Na to, aby si mohol byť úspešný, musí byť Slovo v tvojich ústach.“ 

Preto: „Pokračuj v jeho hovorení; nezastav sa.“ Požaduje sa od teba, aby si Slovo hovoril. Božie Slovo na 

tvojich perách znamená, že hovorí Boh; a teda prináša to výsledky.  

 Niekto by mohol povedať: „Čo na tom tak záleží? Pokiaľ sa Slovo nachádza v mojom srdci, tak to 

je hlavné“, ale nie je to tak. Princíp je tu jasný: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj 

však o nej vo dne i v noci.“ Ak chceš byť úspešný, a teda v živote víťaziť, potom musíš byť rozprávajúcim 

kresťanom. Pravda je taká, že ak sa Slovo nachádza v tvojom srdci, nemôžeš inak, len ho hovoriť, pretože 

z plnosti srdca hovoria ústa (Matúš 12:24).  

 V živote víťazia jedine rozprávajúci kresťania. Nemýľ si to s mnohovravnosťou; ja hovorím 

o tom, že máš hovoriť Božie Slovo. Keď si osamote, neostaň ticho; stále hovor Slovo. Pokračuj v hovorení: 

„Som víťazom všade! Kráčam v Božom svetle. Úspech je v mojom duchu!“ Nemôžeš predsa takto 

rozprávať a ostať v živote porazený. Nezáleží na tom, či si sa narodil chorý alebo v chudobný; môžeš to 

rozprávaním zmeniť na zdravie, bohatstvo a hojnosť. Moc a sila sa nachádza v tvojich ústach: „Smrť 

a život sú v moci jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov“ (Príslovia 18:21).  

 V tebe je božská schopnosť vytvoriť druh života alebo prostredie, po akom túžiš. Môžeš 

pozmeniť okolnosti života tak, aby sa prispôsobili obrazu, aký si vytvoril vo svojom duchu. Stane sa to 

tým, že hovoríš vo viere a v línii s Božím Slovom. To je kľúč k vytrvalému, víťaznému životu. Začni dnes 

hovoriť a privolávať to, čo chceš vidieť vo svojom živote a Duch Svätý bude inkubovať tvoje slová 

a urobí ich skutočnosťou. 

      Vyznanie 

 V mene Ježiš vyhlasujem, že mi pripadla výmera na utešených miestach. Zažívam plodnosť, pokoj, 

prosperitu a produktivitu v každej oblasti môjho života, pretože si zdokonalil všetko, čo sa ma týka v súlade s Tvojou 

vôľou a určením pre môj život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 4:15;   Žalmy 1:1 – 3; 

1 – ročný plán:   Marek 6:1 – 29;   3.Mojžišova 24; 

2 – ročný plán:   Skutky 13:46 – 52;   Jób 23 - 24 



24           Pastor Anita 

     Rozhlasuj to všade! 

 „Vykúpil ťa Pán? Potom hovor otvorene! Povedz ostatným, ako ťa zachránil od nepriateľov“ (Žalmy 107:2 

angl. preklad).  

 Ó, ako milujem tento verš z Písma! Dáva nám poznať to, aby sme neboli ticho o požehnaniach 

a dobrote Boha v našich životoch; máme to za úlohu nahlas roztrúbiť všade naokolo. Celý svet by mal 

poznať, aké úžasné veci pre nás Pán urobil. Mnohí v cirkvi podceňujú moc svojho svedectva zabúdajúc, 

že Písmo hovorí: „ ... Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva ...“ (Zjavenie 

12:10 – 11).  

 Mali by sme hlasno rozhlasovať, čo Pán robí v našich životoch, ako aj so životmi ľudí okolo nás. 

Musíš sa naučiť rozoznať a uznať tieto veci, ktoré Pán pre nás vykonal a dať mu za to slávu. Ako Mu dáš 

slávu? Tým, keď svedčíš o Jeho dobrote; keď hovoríš ostatným, čo Pán pre teba urobil. Keď Mu zo srdca 

ďakuješ a svedčíš ostatným ľuďom, Pán v tebe a s tebou urobí ešte väčšie veci. Zakaždým, keď sa  

podelíš so svedectvom, roznieti sa viera v tých, ktorí počúvajú. Budú schopní pochopiť, že Boh 

neuprednostňuje nijakého človeka. Odmeňuje vieru každého, kto koná na základe Jeho Slova.  

 Nie je prijateľné prijať uzdravenie alebo iný zázrak a konať tak, ako keby sa nič nestalo. Nie! 

Zverejni to všade; rozprávaj o tom; roznes to všade naokolo! Daj každému vedieť, že Ježiš je ten istý 

včera, dnes a naveky. Poďme zaplaviť rozhlasové vlny, internet a tlačové média s touto realitou Krista; 

ukážme Ho, že je  živý a pôsobí aj dnes. Boh je skutočný; Jeho Slovo pracuje! Aj dnes robí zázraky tak 

isto, ako ich robil v Biblických časoch; poďme to rozhlásiť všade naokolo. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, uctievam Ťa s vďačným srdcom, pozdvihujúc k Tebe sväté ruky s chválou za Tvoju lásku, 

milosť a úžasné požehnania v mojom živote. Tvoja vernosť je naozaj úžasná a Tvoja vytrvalá láska, ktorá nikdy 

neprestáva, je vzácna. Ďakujem za Tvoj súcit a milosrdenstvá, ktoré sú nové každé ráno. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalmy 103:2;   Ján 3:11 

1 – ročný plán:   Marek 6:30;   3.Mojžišova 25; 

2 – ročný plán:   Skutky 14:1 – 10;   Jób 25 – 26 



25           Pastor Chris 

     Ospravedlnený! 

 Ale aj pre nás. Zarátané má byť nám, čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych Ježiša, nášho Pána. On 

bol vydaný za naše priestupky a vzkriesený pre naše ospravedlnenie (Rimanom 4:24 – 25).  

 Úvodný verš nehovorí, že Ježiš Kristus bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený na to, aby nám 

bolo odpustené, hoci aj to by bolo úžasné. Avšak verš hovorí: On bol vydaný za naše hriechy 

a vzkriesený naspäť k životu pre naše ospravedlnenie. Ako to je možné? Ako by sme mohli byť my 

(vinníci) zrazu prehlásení za ospravedlnených? 

 Odpoveď sa nachádza vo vysvetlení apoštola Pavla v liste Rimanom 3:26: „...preukázal svoju 

spravodlivosť v terajšom čase, že on sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.“ Grécke slovo 

preložené na ospravedlnenie je „dikaiosis“, čo znamená „oslobodzujúci rozsudok alebo oslobodenie od 

viny“. Je to legálne alebo formálne prehlásenie neviny. Avšak tento význam sa odlišuje od slova „mať 

odpustené“. Je jedna vec byť vinným a mať niekoho, kto zaplatí pokutu v tvoj prospech. Avšak o tomto 

Slovo nehovorí. Ježiš bol vydaný na smrť za tvoje priestupky a vzkriesený späť k životu pre tvoje 

ospravedlnenie; ty si oslobodený od viny a vyhlásený za nevinného. Boh ťa neobviňuje z ničoho zlého, 

pretože podľa Neho si nikdy nezhrešil. 

 To je tá vec, čo robí evanjelium tým, čím je. Ako by Boh mohol povedať, že si nikdy nezhrešil? Je 

to preto, lebo si sa znovuzrodil, narodil si sa ako nový človek s novým životom a Božou prirodzenosťou; 

nemáš žiadnu minulosť: „Preto ak je niekto (akýkoľvek človek; ktokoľvek) v Kristovi, je novým stvorením. Staré 

veci pominuli, hľa všetky nastali nové“ (2.Korintským 5:17). Keď bol Ježiš vzkriesený z mŕtvych, bol 

znovuzrodený; Boh povedal „ ... ja som ťa dnes splodil“ (Skutky 13:33) Tento istý život dal nám (1.Ján 5:12).  

 Ako nové stvorenie máš v Kristovi nový život; teraz si  úplne nový človek! Nie si človek, ktorému 

bolo iba odpustené; si ospravedlnený človek. Si prehlásený za nevinného; nie je proti tebe žiadny záznam 

o hriechu. Rimanom 6:4 hovorí: „ ... 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 .“ Ak neskôr urobíš chybu, môžeš 

prijať odpustenie, ktoré nám Pán poskytol v evanjeliu. 

      Vyznanie 

 Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, narodený so slávnym životom a charakterom Boha v mojom duchu. 

Bol som ospravedlnený vierou a teraz kráčam vo svetle môjho nového života v Kristovi bez odsúdenia,  ako Božia 

spravodlivosť v Kristovi Ježišovi. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 4:7;   Rimanom 5:1 

1 – ročný plán:   Marek 7:1 – 23;   3.Mojžišova 26 – 27; 

2 – ročný plán:   Skutky 14:11 – 28;   Jób 27 – 28 



26           Pastor Chris 

     Pomazaný mocou 

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

 Ako nové stvorenie v Kristovi Ježišovi si oblečený a vybavený úžasnou mocou na to, aby si 

obrátil akúkoľvek situáciu vo svoju výhodu. V tom momente, ako si prijal Ducha Svätého do svojho 

života, ti bola daná moc: „Ale vy prijmete moc, potom ako Duch Svätý na vás zostúpi ...“ (Skutky 1:8). Tá moc 

je dynamická schopnosť na spôsobenie zmeny. 

 Ty nie si obyčajný. Si pomazaný, a preto by si nemal byť obeťou nepriaznivých okolností 

a situácií života. S pomazaním Ducha Svätého v sebe dokážeš zmeniť čokoľvek, čo nie je v súlade 

s vôľou, určením a Božím plánom pre teba. Môžeš uskutočniť zmenu vo svojom úrade, bydlisku, rodine 

alebo vo svojom fyzickom tele. Dokonca môžeš ovplyvniť a učiniť zmenu vo vláde krajiny, kde žiješ. 

 2.Timoteovi 1:7 hovorí: „Boh nám totiž nedal ducha strachu, ale Ducha sily, lásky a rozvahy (zdravého 

myslenia).“ To hovorí o Duchu sily, dokonalosti a superinteligencie. To znamená, že vo svete nie je tak 

veľký problém, ktorý by ťa zmiatol, alebo premohol. Duch Svätý priniesol do tvojho života pomazanie 

a cez toto pomazanie budeš vedieť, ako rásť vo svojom podnikaní, ako sa starať o rodinu, o svoje financie 

a udržiavať svoje telo v zdraví. Toto pomazanie spôsobí, že budeš účinný v službe zmierenia: „ale naša 

schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha; lebo litera 

zabíja, ale Duch dáva život“  (2.Korintským 3:5-6).  

 Potrebuješ vzbudiť a roznietiť dar Boží, ktorý je v tebe (2.Timoteovi 1:6). Micheáš 3:8 hovorí: „Ja 

som však naplnený silou ducha Hospodinovho, ...“ Roznieť a rozprúď tú silu v sebe ešte dnes hovorením 

v jazykoch. Biblia hovorí, že ten, kto hovorí v jazykoch, buduje sám seba (1.Korintským 14:4). Moc, ktorú 

si prijal, je dynamická schopnosť na spôsobenie zmien; uvoľni tú moc tým, že hovoríš v jazykoch 

a vyslovuješ slová viery.  

      Vyznanie 

 Teším sa, lebo viem, že vo mne žije Ten Väčší a pomazal ma s nadprirodzenou schopnosťou, aby som žil 

triumfálne a víťazil v živote každý deň. Môžem zmeniť akúkoľvek negatívnu situáciu. Tá zdedená moc vo mne je 

aktivovaná dokonca aj teraz, v mene Ježiš.  

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:4;   2.Korintským 4:7 

1 – ročný plán:   Marek 7:24 – 8:13;   4.Mojžišova 1 – 2; 

2 – ročný plán:   Skutky 15:1 – 15;   Jób 29 - 30 



27           Pastor Anita 

    Diela, „produkty“ Jeho veľkej lásky 

 „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby sme skrze neho 

mali život“ (1.Ján 4:9).  

 Uvažuj o tom: Boh tak miloval svet, že poslal Ježiša, svojho vzácneho Syna, aby zomrel namiesto 

teba. Jeho láska ťa vytiahla z temnoty a preniesla do nádherného svetla, kde vládneš v živote ako kráľ. 

Teraz ťa už nič nemôže oddeliť od tejto lásky (Rimanom 8:35 – 39), dokonca ani hriech: „Lebo pokiaľ sme 

boli zmiernení s Bohom cez smrť Jeho Syna vtedy, keď sme boli (Jeho) nepriateľmi o to viac je teraz istejšie, že 

budeme spasení (denne vyslobodzovaní z područia hriechu) cez Jeho život (zmŕtvychvstanie)“ (Rimanom 5:10 

rozšírený angl. preklad). 

 Boh ťa miluje viac, ako si vôbec dokážeš predstaviť! Nikdy nevyhľadáva tvoje chyby. Namiesto 

toho ťa nasleduje so svojím láskavým milosrdenstvom a vždy rozťahuje nad tebou svoje krídla súcitu. Ján  

3:16 hovorí: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale 

mal večný život.“ Je dôležité byť si istý Jeho láskou k tebe, lebo toto vedomie ti pomôže kraľovať v živote 

nad hriechom, chorobou, chudobou, zlyhaním a smrťou. Dodá ti smelosť čeliť životným výzvam s 

pocitom dominancie. 

 Takáto istota Božej lásky prichádza cez blízke spoznanie sa s Ním. Keď máš spoločenstvo 

s Pánom cez Jeho Slovo a cez Ducha Svätého, zjavenie Jeho lásky bude odhalené tvojmu duchu a ty budeš 

vždy plný radosti v Jeho prítomnosti.  

 Ty si výsledkom nekonečnej Božej lásky. Dôvodom, pre ktorý ťa zachránil, dal ti večný život, 

naplnil ťa svojím Duchom a okrášlil tvoj život svojou slávou a milosťou je to, že ťa miluje. To by malo 

prebudiť v tebe nové presvedčenie, aby si žil život tak, aby si využil naplno všetko, čo je v tebe. Nič ťa 

nemôže zastaviť, lebo Božia láska ťa urobila víťazom, šampiónom a zázrakom. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, radujem sa z veľkej lásky, ktorou ma miluješ a som vďačný za Tvoju milosť a láskavé 

milosrdenstvá, s ktorými ma zahrňuješ každý deň. Vo svetle Tvojej lásky dnes spoznávam svoju skutočnú hodnotu 

a som si vedomý moci Tvojej veľkej lásky. Dnes to využívam, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené čítanie:   1.Ján 3:1 

1 – ročný plán:   Marek 8:14 – 26;   4.Mojžišova 3 – 4; 

2 – ročný plán:   Skutky 15:16 – 30;   Jób 30 – 32 



28           Pastor Chris 

     Stráž svoje srdce 

 „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ (Príslovia 4:23).  

 Tvoja myseľ je dvermi do tvojho ľudského ducha a preto akékoľvek slová a myšlienky, ktorým 

dovolíš, aby prešli neskontrolované cez tvoju myseľ, budú uložené do tvojho ducha. Z tohto dôvodu 

musíš svoje myšlienky filtrovať a vybudovať ohradu okolo svojho srdca, lebo z tvojho srdca plynie život.  

 Každý deň počujeme slová, vidíme veci a čítame informácie rôzneho druhu, či už pozitívne alebo 

negatívne. Musíš byť ostražitý a nesmieš dovoliť, aby tvoj duch prijal a spracoval negatívne informácie, 

ktoré sa k nám dostávajú zo sveta. Odmietni, aby ťa ovplyvňovalo a kontrolovalo čokoľvek, čo počuješ, 

cítiš alebo vidíš, čo nie je v súlade s tým, čo zabezpečil v evanjeliu Ježiš Kristus. 

 Napríklad médiá podávajú v poslednom čase správy o zotrvávajúcej svetovej ekonomickej kríze 

a predpovedajú silnejšie finančné problémy a väčšiu recesiu dotýkajúcu sa oveľa viac národov vo svete. 

Výsledkom je, že mnohí ľudia stratili vieru nevediac čo robiť, aby sa vyhli putám inflácie, chudoby 

a strate majetku. S tebou to však nemá nič spoločné, preto sa tým nezaoberaj. Jób 22:29 hovorí: „Keď sú 

ľudia skľúčení (deprimovaní, sklamaní) potom povieš: prichádza povýšenie ...“ Miesto toho, aby takéto negatívne 

správy vštepovali do teba strach, radšej povedz: „To nie je pre mňa. Ja pôsobím vo sfére super hojnosti, 

pretože som Božie dieťa; dedič Najvyššieho a spoludedič s Kristom. Preto nemôžem byť nikdy v živote 

znevýhodnený.“ 

 Nedovoľ, aby sa v tebe ubytovali zlé myšlienky, lebo tie v tebe vyvolajú strach. Použi Božie Slovo 

ako filter na zadržanie každej protikladnej myšlienky, aby si ju zastavil ešte predtým, ako sa v tebe uloží. 

Neustále si bedlivo stráž svoje srdce. Tvoj život dnes je priamym výsledkom tvojich myšlienok a slov. 

Myšlienky, ktoré pustíš dovnútra, dajú narasť slovám, ktoré vyslovíš a preto nám Slovo prikazuje 

obnovovať si naše mysle: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte (transformujte) sa  obnovením 

zmýšľania (mysle), ...“ (Rimanom 12:2). 

 Tá transformácia začína s obsahom tvojich myšlienok. Odmietni myšlienky strachu, choroby, 

nedostatku, zármutku a neúspechu. Chop sa myšlienok úspechu, víťazstva, zdravia, prosperity, radosti 

a naplnenia, ktoré prichádzajú z Božieho Slova. 

      Modlitba 

 Slovo je mojím životom a  bude nepretržite riadiť a ovplyvňovať moje srdce a tak vo mne produkovať to, 

o čom hovorí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 4:8 

1 – ročný plán:   Marek 8:27 – 38;   4.Mojžišova 5 

2 – ročný plán:   Skutky 15:31 – 41;   Jób 33 - 34 

 


