
1           Pastor Chris 

     Ty si odpoveď 

 Hľaď na zmluvu, lebo zákutia zeme sú plné dúpät násilia! Nech ubitý sa s hanbou nevracia, nech biedni a 

chudobní chvália Tvoje meno! (Žalm 74:20-21). 

 Hebrejské slovo preložené ako „zem“ je „erets“, čo tiež znamená svet alebo národ. Tmavé miesta 

zeme (zákutia zeme) alebo národov sú miesta, kde skutky násilia a zla ako genocída, terorizmus, vojny 

atď. našli miesto rozmnožovania. Sú to nebezpečné a nenávistné územia a prostredia, kde sa jasne 

prejavujú nebezpečné skutky zla; miesta ovládané agentmi temnoty a kniežatstvami zla. 

 Aká bola Božia odpoveď na plače prichádzajúce z týchto temných oblastí sveta? Po prvé poslal 

svoje Slovo (Žalm 107:20) v osobe Ježiša. Ján 1:14 nám hovorí, že Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi 

nami. Božie riešenie bolo zabalené v človeku, Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal Spasiteľom sveta. Avšak po 

Jeho ukrižovaní, pochovaní a vzkriesení vystúpil do neba. No neurobil tak bez toho, aby nás, cirkev, 

nepoveril, aby sme pokračovali v práci, ktorú začal. Izaiáš 53:10 hovorí: „...uvidí potomstvo, predĺži si život a 

skrze neho sa podarí Hospodinov zámer.“ 

 My sme semeno Ježiša Krista, Jeho potomstvo a cez nás pokračuje služba, ktorú začal. Dal nám 

plnú moc používať Jeho meno a žiť Jeho Slovom. Takže ty si dnes Božie svetlo pre temné oblasti sveta. 

Keď prišiel Ježiš, tak povedal: „...Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať 

svetlo života“ (Ján 8:12). Potom v Markovi 5:14 povedal ohľadom teba a mňa: „Vy ste svetlo sveta...“ 

 Temné miesta zeme môžu byť sídlom krutosti, ale ty si ten, ktorý má s tým niečo urobiť. Ty si 

svetlo sveta, tak nebuď ticho. Káž evanjelium, svieť svetlom Božieho Slova v temných miestach zeme. 

      Modlitba 

 Drahý Pane, modlím sa, nech svetlo Tvojej milosti, ktoré prináša spasenie, jasne svieti na temných 

miestach zeme tým spôsobom, že je ľuďom zjavené evanjelium, aby sa tam muži a ženy mohli obrátiť z temnoty do 

svetla a stali sa účastníkmi Tvojej milosti a lásky, v mene Ježiš. Amen!  

Rozšírené štúdium:   Matúš 5:15-16;   Rimanom 1:16 

1-ročný plán:   Ján 16:17-33;   1.Kronická 7-8 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:1-10;   Príslovia 28 



2           Pastor Chris 

   Posilnený na to, aby si robil (dokázal) všetky veci 

 Všetko môžem (dokážem) v Kristovi, ktorý ma posilňuje (Filipským 4:13). 

 Apoštol Pavol mal také krásne a mocné zjavenie evanjelia Ježiša Krista! Predstav si, čo povedal 

v úvodnom verši: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Všimni si, že nepovedal „niektoré veci“, 

ale „VŠETKO“. To znamená, už v tvojom živote nemá miesto žiadna slabosť. Keď si prijal evanjelium 

Krista, bol si posilnený mocou na každú úlohu. Už nie je v tvojom živote žiadne miesto pre bojazlivosť. 

Všetko môžeš cez Krista, ktorý ťa posilňuje. 

 Rimanom 5:6 hovorí: „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných.“ Áno, 

predtým ako sme prijali evanjelium, mohli sme byť slabí a bojazliví, všetko nás podlomilo a odzbrojilo, 

takže sme sa ľahko vzdali a ničomu sme nevedeli čeliť. Ľahko sme stratili odvahu, vystrašili sa a boli sme 

bez sily. Ale keď prišlo evanjelium a my sme ho prijali, Jeho božská moc v našom vnútri nás zmenila. 

Teraz sme smelí a odvážni, sme smelí vo viere, môžeme čeliť akejkoľvek kríze a zvíťazíme. 

 Ak si bol kedysi zdráhavý alebo nervózny pri kázaní evanjelia, možno kvôli intenzívnemu 

prenasledovaniu, skúškam a utrpeniam, ktorým si čelil, náš úvodný verš nám dáva poznať, že môžeš 

robiť čokoľvek bez strachu. Buď si vedomý toho, že nie si sám a že pôsobíš Jeho mocou. Vyhlasuj, že si 

mocou Ducha Svätého posilňovaný zvnútra na vnútornom človeku. 

 Nezáleží na opozícii, ktorá proti tebe prichádza, horlivou modlitbou v jazykoch môžeš v sebe 

aktivovať zázraky konajúcu Božiu moc. Juda 1:20 nám dáva vedieť, že keď  hovoríš v iných jazykoch, 

buduješ sám seba zvnútra a si posilnený nato, aby si konal nemožné. Buď odhodlaný robiť pre Pána 

veľké veci. Boh ti udelil túto schopnosť v Kristovi. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si podľa bohatstva svojej slávy dal, aby som bol mocou Tvojho Ducha 

posilnený na vnútornom človeku. Vyhlasujem, že môžem robiť všetky veci cez Krista, ktorý ma posilňuje, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:     Kolosenským 1:10-11;   Efezským 6:10 

1-ročný plán:   Ján 17;   1.Kronická 9-10 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:11-19;   Príslovia 29 



3           Pastor Anita 

     Máš to, čo hovoríš...! 

 Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (Galatským 6:7). 

 Božie Slovo je plné vyučovaní o dôležitosti toho, ako používať svoj jazyk na to, aby naplánoval 

tvoj smer života a sformoval tvoju budúcnosť, pretože čo povieš, to aj dostaneš (Marek 11:23). Každý 

človek je produktom svojich slov; život vyprodukuje pre teba žatvu toho, čo hovoríš – buď dobré alebo 

zlé. Preto je veľmi dôležité, aby si vždy robil ohľadom svojho života vyhlásenia viery. 

 Niekto sa možno opýta: „Čo ak som nehovoril nič?“ Dobre, problém je, že jednako budeš mať 

žatvu, ale to bude zlá žatva. Predstav si, že máš záhradu a odmietneš sadiť do nej akékoľvek semeno. 

Niečo určite vyrastie samovoľne a  bude to burina. Žiaľ životy niektorých ľudí sú takéto. Neuvedomujú 

si, že musia niečo robiť ohľadom svojich životov, a tak očakávajú, že „čo bude, to bude“. A to je zlé 

chápanie života. 

 Nie je zodpovednosťou samotného Boha zaistiť, aby si žil vo víťazstve, autorite a prosperite. On 

už urobil pre teba všetko nevyhnutné, aby si si užíval nadprirodzený život v Kristovi cez moc Ducha 

Svätého.  Je to teraz tvoja zodpovednosť urobiť niečo s tým, čo ti už dal. 

 2.Peter 1:3 hovorí: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, 

darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“ Toto by ti malo dať novú mentalitu a vytvoriť základ na 

vierou naplnené vyznania. Musíš hovoriť, že máš nádherný život, ak ho chceš taký žiť! Musíš zistiť 

a vyznávať, že si bol povolaný do života slávy a úspechu, to znamená života moci, autority 

a výnimočnosti. Princíp je, že: „Ak to nehovoríš, nemôžeš to mať.“ Ak chceš napríklad bez prestania žiť 

v božskom zdraví, tak to stále hovor. 

 Pamätaj si, že tvoj život je ako záhrada. Zasievaj do nej správne semená tým, že hovoríš správne 

slová – slová viery – a tvoj život bude kvitnúť zo slávy do slávy. 

     Vyznanie 

 Moja cesta je cesta spravodlivého, ktorá svieti jasnejšie a jasnejšie až do úplného dňa! Dnes mocou Ducha 

Svätého a prostredníctvom Slova postupujem vpred veľkými krokmi. Môj život je svedectvom o Božej milosti, 

milosrdenstve a božskom zaopatrení, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 13:5-6;   Marek 11:22 

1-ročný plán:   Ján 18:1-27;   1.Kronická 11-13 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:20-28;   Príslovia 30 



4           Pastor Chris 

     Kristus je tvoj pokoj 

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

svet“ (Ján 16:33). 

 Svet je plný utrpenia a skazenej ľudskosti. Svetoví vodcovia sú zmätení a na konci so svojimi 

rozumovými schopnosťami, pretože použili tak veľmi veľa stratégií na to, aby vyriešili problémy sveta, 

ale nefunguje to tak, ako očakávajú. Keby len vedeli, že pokojom tohto sveta je Kristus. Pokiaľ Kristus nie 

je prijatý, nebude skutočný pokoj vo svete alebo v srdciach ľudí. Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, 

svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ (Ján 14:27). 

 Svet môže ponúknuť nejakú mieru pokoja, ale Ježiš povedal, že pokoj, ktorý dáva On, je odlišný 

od toho, ktorý dáva svet. Svet napríklad poskytuje prostriedky na to, aby si bol zdravý. Lekári sa snažia 

liečiť ľudí z určitých chorôb, ale Slovo dáva niečo lepšie: uzdravenie a zdravie. Medicína môže aj 

uzdraviť, ale len Božie Slovo uzdraví ľudí tak, že sú kompletne obnovení. 

 Jedine Kristus môže dať ten druh pokoja, ktorý človek potrebuje a to je pokoj, ktorý trvá. Si 

šťastný človek, ak je v tebe Kristus, pretože On je tvoj pokoj! To znamená, že ideš s Tým, ktorý nebol 

znepokojený, keď vietor rozbúril divoké vlny, ktoré sa valili do člna, aby ho potopili (Marek 4:37-41). Pán 

skutočne spal, keď Ho zdesení učeníci zobudili a povedali Mu: „Pane, či sa nestaráš, že hynieme? Všetko, 

čo urobil, bolo to, že jedným dychom povedal: „Pokoj, utíš sa“, a nastal veľký pokoj. 

 Potom sa obrátil k učeníkom a povedal: „Ako to, že nemáte viery? Inými slovami: „Prečo sa 

bojíte? Ja som s vami.“ Pán upokojí búrku v tvojom podnikaní, manželstve, rodine alebo v práci, ak Ho 

máš vo svojej „lodi“. Preplaví ťa tvojím životom slávne v pokoji a víťazstve. 

      Vyznanie 

 Pretože väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete, tak sa odmietam báť! Nezáleží na tom, aké 

silné vlny zúria, alebo aký je silný vietor, nie som z toho rozrušený, pretože prebývam v skrýši Najvyššieho 

a zostávam v tieni Všemohúceho. Kristus, Skala vekov, je môj pokoj. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 10:36;   Filipským 4:6-7 

1-ročný plán:   Ján 18:28-19:16;   1.Kronická 14-16 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:29-39;   Príslovia 31 



5           Pastor Chris 

     Vytvor základ pre nádej 

 Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje potomstvo 

(Rimanom 4:18). 

 Myšlienky apoštola Pavla o Abrahámovej viere v liste Rimanom 4 ukazujú, že Abrahám uveril 

a dôveroval v Boha, ktorý dáva život mŕtvym a volá (nazýva) veci, ktoré neexistujú, ako keby už 

existovali. Proti nádeji uveril v nádeji; to znamená, že aj keď to bolo prirodzene pre neho beznádejné, aby 

mal dieťa takmer sto ročný, vytvoril základ mimo svojej nádeje. A toto je presne to, čo Biblia hovorí, že 

viera je: „...podstatou toho, na čo sa nádejame...“(Židom 11:1). 

 Avšak keď Biblia hovorí: „Abrahám uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť“, nehovorí sa tu len 

o mentálnom súhlase alebo verení. Jedná sa o vieru. Znamená to, že urobil bezvýhradné odovzdanie sa 

Bohu. Vydal sa Pánovi, vyjadrujúc tak v Neho absolútnu dôveru a istotu. Abrahám urobil reálnym to, čo 

videl len v diaľke vnútorným zrakom. Takto prijal zázrak syna; uveril Bohu, že mu dal syna, napriek 

tomu, že ho ešte nevidel svojimi fyzickými očami. 

 Preto keď Boh zmenil jeho meno Abram na Abrahám, okamžite sa prispôsobil tomuto novému 

postaveniu. Začal sa iným predstavovať ako „otec mnohých“, hoci fyzicky sa dieťa ešte nenarodilo. Takto 

premenil svoju nádej na vieru a napokon realizoval zasľúbenie. 

 Podobne ako verný Abrahám aj ty si bol povolaný do životného štýlu viery a viera vyžaduje, aby 

si vytvoril základ nádeje tým, že konáš tak, ako by Boh už urobil to, o čo si Ho prosil. Viera požaduje, že 

povieš „áno“ Božiemu Slovu a podľa toho žiješ. 

     Vyznanie 

 Som tým, čo Boh hovorí, že som. Môžem urobiť to, čo Boh hovorí, že môžem a mám to, čo Boh hovorí, že 

mám. Moja viera je dôkazom, že každé Božie požehnanie, tak ako je uvedené v Slove ohľadom mňa, je môj súčasný 

majetok, moje vlastníctvo. Som v centre Božej vôle pre môj život, kde sú všetky veci v súlade a fungujú v môj 

prospech, v Ježišovom mene. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 4:19-20 

1-ročný plán:   Ján 19:17-42;   1.Kronická 17-19 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:40-49;   Kazateľ 1-2 



6           Pastor Anita 

     Ži Jeho svetlom 

 V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila (Ján 1:4-5). 

 Nie je ľahké opísať alebo definovať svetlo, pretože samotné svetlo je tým prostriedkom, ktorým 

definujeme alebo opisujeme skutočnosti. Božie Slovo je svetlom a preto je tým, čo opisuje alebo definuje 

tvoju skutočnú identitu a osobnosť. Tým, že študuješ alebo skúmaš Božie Slovo, objavuješ viac o sebe a 

nájdeš svoje miesto v Ňom. 

 Čo si dnes o sebe myslíš? Ak použiješ všetky svetlá sveta, aby si definoval svoj život, môžeš 

uvidieť veci, ktoré nemáš rád. Použi radšej Božie svetlo – Jeho Slovo – ktoré je jediným svetlom, ktoré 

ukazuje to, ako ťa vidí Boh. Žiadne iné svetlo neukáže, aký je Kristus v tebe a kým je v tebe. Môžeš 

použiť roentgenové lúče a vidieť svoje kosti, ale len Božie Slovo ti ukáže Toto väčšieho, ktorý žije v tebe. 

 Božie Slovo ťa pozná. Preto keď študuješ alebo počúvaš Božie Slovo, spozoruješ, že robíš 

pozitívne zmeny a nápravu v súlade so svetlom, ktoré si prijal zo Slova. Preto je Božie Slovo jediné pravé 

svetlo. Okrem toho, že ti ukazuje tvoje dedičstvo a práva v Kristovi, takisto v tebe robí zmeny, ktoré sú 

v zhode s Jeho posolstvom. Nasmeruje ťa a vedie ťa. Niet divu, že žalmista hovorí: „Sviecou mojim nohám 

je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ (Žalm 119:105). 

 Keď študuješ Božie Slovo a žiješ ním, nikdy nebudeš v živote v ničom zmätený alebo neistý. 

Budeš mať rozhľad a poznanie o tom, ako jednať v živote výnimočne. Budeš chodiť v úspechu, zdraví, 

prosperite, pokoji a sile. 

 Keď sa Boh na teba pozerá, vidí ťa silného, plného Ducha Svätého a moci, vidí toho, ktorému nič 

nie je nemožné. Viď sa v takom istom svetle, kráčaj vo svetle tvojho víťazstva nad  svetom, nad diablom 

a nad okolnosťami života. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že Tvoje Slovo vstúpilo do môjho ducha a osvetľuje moju cestu života 

v smere Tvojej dokonalej vôle pre mňa. Cez Tvoje Slovo som prijal svetlo života. Poznám ho a chodím v mojom 

dedičstve v Kristovi Ježišovi. Ďakujem Ti, že ma vedieš Tvojím svetlom po ceste úspechu, víťazstva a veľkosti, 

v mene Ježiš Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 5:16;   Ján 8:12 

1-ročný plán:   Ján 20:1-18;   1.Kronická 20-22 

2-ročný plán:   1.Korintským 15:50-58;   Kazateľ 3-4 



7           Pastor Chris 

     Slávne spoločenstvo 

 „Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a 

prídeme k nemu a budeme prebývať u neho“(Ján 14:23). 

 V našom úvodnom verši Pán Ježiš povedal: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj 

Otec ho bude milovať...“ Toto vyzýva k otázke: „Či už Otec každého nemiluje?“ Ján 3:16 hovorí: „Lebo tak 

Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ 

 Keď Pán Ježiš povedal, že Otec bude milovať každého, kto bude zachovávať Jeho slová, 

nehovoril o všeobecnej Božej láske, ale o veľmi osobnom vzťahu lásky (o intímnom spoločenstve). Mienil 

tým, že Otec si ho bude všímať a bude mať s ním špeciálne spoločenstvo. Ďalej povedal: „... a prídeme k 

nemu a budeme prebývať u neho.“ Tu sa nehovorí o tom, že Boh sa nás chystá navštíviť, Ježiš tým mienil to, 

že Otec so Synom si v srdci  toho, kto zachováva Božie Slovo, zriadi svoje sídlo, svoj „veliteľský stan“. 

Úžasný zámer! 

 Tento verš som objavil pred mnohými rokmi a mal veľký vplyv na môjho ducha. Nemohol som 

sa dostať preč od toho spojenia: „...budeme prebývať u neho“, pretože som pochopil, čo to znamená. Je to 

slávne spoločenstvo, neoddeliteľná jednota s božskosťou. Ty si v Ňom a On je v tebe; ty si sa stal        

sídlom (veliteľským pôsobiskom), zatiaľ čo On sa stal tvojím príbytkom. Kolosenským 1:27 hovorí: 

„...Kristus v tebe, nádej slávy.“ Takže ty si chránený Jeho prítomnosťou a krytý Jeho slávou dvadsaťštyri 

hodín denne.  

     Vyznanie 

 Môj život je skrytý s Kristom v Bohu. V Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Zostávam v Ňom práve 

tak, ako On zostáva vo mne a žijeme spolu v slávnom spoločenstve a jednote duchov. Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   Ján 15:5;   Skutky 17:28 

1-ročný plán:   Ján 20:19-31;   1.Kronická 23-25 

2-ročný plán:   1.Korintským 16:1-12;   Kazateľ 5-6 



8           Pastor Chris 

    Porozumenie správneho základu pre vieru 

 Veď ak sú dedičmi tí, čo sú zo zákona, tak viera bola zmarená a zasľúbenie zrušené (Rimanom 4:14). 

 Viera je zmarená, keď sa spoliehaš na svoje skutky. Niektorí zmarili svoju vieru a zrušili Božie 

zasľúbenia vo svojich životoch, pretože neporozumeli správnemu základu pre svoju vieru. Sú to 

napríklad tí ľudia, ktorí si myslia, že dôvodom toho, aby mohli žiť v Božom zdraví alebo mali vynikajúce 

finančné prostriedky je to, že robia určité veci správne. Ale to je nesprávne uvažovanie. To by znamenalo 

spoliehanie sa na svoje skutky a Biblia hovorí: „...spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali,...“ 

(Títovi 3:5).  

 Skutočným základom pre vieru je to, čo prišiel urobiť Kristus. Toto by malo formovať základ pre 

tvoje verenie a vyznanie. 2.Korintským 4:13 hovorí: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je 

napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme.“ Takže začni s verením. Čomu 

veríš? Mal by si hovoriť na základe toho, čo veríš. 

 Dôvodom toho, prečo hovoríš: „Odmietam byť chorý“; „Odmietam byť chudobný“; „Odmietam 

zlyhať“ nie je to, že nechceš, aby sa tieto veci stali, ale preto, že stredom tvojho záujmu je to, čo Pán pre 

teba urobil. On ti už dal zdravie, prosperitu, víťazstvo a dobrý život a ty sa toho nechceš vzdať. Takže 

buď si vedomý toho, čo Pán urobil. Vyhlasuj tieto nádherné skutočnosti o sebe, pretože Pán povedal, že 

by si mal vyhlasovať, kto si: „...Veď On sám povedal... takže smelo môžeme vyznávať...“ (Židom 13:5-6). 

 Toto je princíp, ako uskutočniť to, čo už Pán urobil reálnym v tvojom živote. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal prostredníctvom Slova nádherný život autority, moci 

a víťazstva. Dnes zažívam vo všetkých záležitostiach úspech a prosperitu, pretože som v Kristovi. Môj život je 

prejavom vynikajúcej schopnosti, bezúhonnosti a dokonalosti božskosti, v mene Ježiš. Amen. 

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

1-ročný plán:   Ján 21;   1.Kronická 26-29 

2-ročný plán:   1.Korintským 16:12-24;   Kazateľ 7-8 



9           Pastor Anita 

     Účastníci toho istého života 

 Obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli 

porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť (2.Peter 1:4). 

 V Jánovi 6:32-33 Ježiš odpovedal  Židom: „...Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám 

pravý chlieb z neba; lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život.“ Potom v 49. verši podporil 

túto myšlienku: „Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo 

bude jesť z neho, neumrel.“ Tu hovoril o sebe – Živom chlebe. 

 Božie Slovo je chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ježiš vysvetlil svojim učeníkom, že tento chlieb, 

o ktorom hovorí, je On sám: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť 

naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta“ (Ján 6:51). Potom apoštol Pavol 

v 1.Korintským 10:17 zjavuje, že: „Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na 

jednom chlebe.“ 

 Ak sme jeden chlieb s Ním, to teda znamená, že máme ten istý život, pretože sme narodení zo 

Slova (1.Peter 1:23), práve tak ako Ježiš je Slovo, ktoré sa stalo telom (Ján 1:14). Kolosenským 1:18 hovorí: 

„On (Ježiš) je hlavou tela, cirkvi...“  Život v tele nemôže byť odlišný od života v hlave. Preto má hlava a telo 

ten istý život. Ak máme účasť na Jeho živote, potom tiež zdieľame Jeho zdravie, prosperitu, silu a slávu. 

Niet divu, že Ježiš povedal vo svojej modlitbe v Jánovi 17:22: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, 

aby boli jedno, ako my jedno sme.“ 

 Ježiš nám dal svoju slávu; preto musíme chodiť v Jeho sláve, spravodlivosti a sile, pretože sme 

účastníkmi božskej prirodzenosti. To znamená, že sme spoluúčastníkmi alebo priateľmi božstva. 

      Vyznanie 

 Som účastníkom nezničiteľného a neporaziteľného Božieho života, preto v mojom živote nemá žiadne miesto 

choroba, nemoc a smrť. Dnes žijem z pozície výhody a víťazstva a viem, že som nepremožiteľný, pretože vo mne 

pracuje neporaziteľná prirodzenosť spravodlivosti. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 2:9;   1.Ján 4:17 

1-ročný plán:   Skutky 1;   2.Kronická 1-4 

2-ročný plán:   2.Korintským 1:1-11;   Kazateľ 9-10 



10           Pastor Chris 

     Úcta spôsobí viac úcty 

 „Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!“ (1.Peter 2:17). 

 Všetko, čo nám hovorí Božie Slovo, je dôležité, ale isté veci sú nám dané ako kľúčové princípy 

a faktory na to, aby sme v živote rástli. Tieto veci nám pomáhajú v tom, aby sme víťazili a dávajú nám 

úžitok. Jednou z takýchto vecí je úcta. Je pre nás dôležité, aby sme porozumeli, čo je úcta a ako ju dávať 

iným. Náš úvodný verš nám hovorí o úcte z odlišnej perspektívy. 

 Úcta v prvom rade znamená preukazovať rešpekt k niekomu, voči niekomu alebo niečomu. 

Znamená to prejaviť uznanie, vážiť si iného. Znamená to dať prednosť. Vo svetle týchto definícií nám 

Biblia hovorí, aby sme si uctili všetkých ľudí. Máme si ctiť bratstvo – tých, ktorí sú v Božom dome – a 

robíme to tak, že chodíme v láske, pretože Ježiš nám povedal, aby sme milovali jeden druhého. Nemôžeš 

chodiť v láske bez toho, aby si prejavoval úctu. 

 Tento verš tiež hovorí: „Boha sa bojte.“ Úctu prejavujeme Bohu tým, že voči Nemu preukazujeme   

úctivú bázeň. Napokon sa tam hovorí: „Kráľa ctite.“ Toto hovorí o tom, ako jednať s ľuďmi, ktorí sú nad 

nami – tí, ktorí majú nad nami autoritu – či už v našom spoločenskom, pracovnom alebo politickom 

živote. 

 Prečo nám Boh hovorí, aby sme si ctili iných? Je to kvôli tomu, čo úcta robí. Môžeš prijať len to, 

čo dáš. Ak nedáš úctu, nemôžeš úctu prijať. Čím viac si ctíš druhých, tým viac si ctia teba. V Zjavení 5:10 

sa hovorí, že Ježiš Kristus: „...nás učinil nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi“ (angl. 

preklad). Toto nám dáva predstavu o tom, že sme boli vzkriesení na to, aby sme boli v Kristovi Ježišovi 

poctení. Sme kráľmi a kňazmi, sme muži a ženy cti. Takže musíme byť vždy ochotní dať úctu, pretože 

úcta spôsobí viac úcty. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma robíš hodného cti a učíš ma dávať úctu iným. Ochotne dávam druhým 

úctu s úprimnosťou a láskou, a tým vyjadrujem Tvoju prirodzenosť lásky a pokory v Kristovi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:10;   Rimanom 13:7 

1-ročný plán:   Skutky 2:1-21;   2.Kronická 5-7 

2-ročný plán:   2.Korintským 1:12-24;   Kazateľ 11-12 



11           Pastor Chris 

     Naplnil tvoj život potešením 

 „Na utešených miestach pripadla mi výmera, a veľmi sa mi páči môj podiel“ (Žalm 16:6). 

 V 1.Mojžišovej  Biblia hovorí, že Boh umiestnil človeka do záhrady, ktorú urobil; záhradu Eden. 

Eden znamená potešenie, radosť, pôžitok. Vieš si predstaviť, že Boh umiestnil svojho prvého človeka do 

záhrady potešenia? Od úplného začiatku Boh stanovil, že naše životy by mali byť plné potešenia. Žalm 

5:12 (rozšírený angl. preklad) hovorí: „Lebo ty, Pane, požehnáš (nekompromisne) spravodlivého (toho, ktorý je 

poctivý a bezúhonný pred Tebou); ako štítom obkolesíš ho náklonnosťou (potešením a priazňou).“ 

 Dávid to pochopil, keď povedal: „„Na utešených miestach pripadla mi výmera, a veľmi sa mi páči môj 

podiel“ (Žalm 16:6). Súčasná anglická verzia Biblie nám dáva jasnejší obraz; hovorí: „Robíš môj život 

príjemným a moja budúcnosť je jasná.“ Aké úžasné vyznanie! V 11.verši povedal: „...pred Tvojou tvárou je 

sýtosť radosti, po Tvojej pravici je večná blaženosť“(Žalm 16:11). 

 Narodili sme sa do Božej prítomnosti, kde je plnosť radosti a prebývame s Kristom po Jeho 

pravici, kde je nekonečné potešenie (blaženosť). Preto by naše vyznanie malo byť ako vyznanie žalmistu, 

ktorý povedal: „Robíš môj život príjemným a moja budúcnosť je jasná!“ Boh už urobil všetko nevyhnutné 

pre to, aby si mal dnes príjemný život a slávny zajtrajšok. Urob toto svojou pravidelnou meditáciou a 

vyznaním a všetko v tvojom živote bude v línii s tvojím vyznaním. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si okrášlil môj život Tvojou milosťou a ozdobil si ma slávou. Teším sa 

z Tvojej vždy prebývajúcej prítomnosti a lásky, lebo viem, že moja budúcnosť je v Tebe jasná a bezpečná, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 29:11;   Izaiáš 58:14 

1-ročný plán:   Skutky 2:22-47;   2.Kronická 8-11 

2-ročný plán:   2.Korintským 2:1-7;   Pieseň Šalamúnova 1-2 



12           Pastor Anita 

     Ži na Jeho slávu 

 „...a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych“ 

(2.Korintským 5:15). 

 Je to Božia vôľa pre teba, aby si žil pekný život, v ktorom sú naplnené všetky tvoje potreby 

a všetko je príkladne vyriešené: tvoje podnikanie prosperuje, ty a členovia tvojej rodiny sú v dobrom 

zdraví atď. Ale musíš si uvedomiť, že tak, ako nádherné by to mohlo byť, toto všetko nie je kresťanstvo. 

Jedným z dôvodov, prečo ťa Boh požehnal a uschopnil na prosperovanie je to, aby si mohol pozitívne 

ovplyvňovať životy druhých. 

 Služba Ducha Svätého a Božieho Slova v tvojom živote nie je ohraničená tebou samotným. Pán 

hľadá tých, ktorí sú okolo teba, aby cez teba skrášlil ich životy; toto znamená žiť na Jeho slávu a mať 

zmysluplný život. Musíš byť schopný pozitívne ovplyvňovať svoje okolie a pomôcť niekomu inému, aby 

sa stal lepším cez Božiu moc, ktorá v tebe pracuje. 

 Ak skutočne veríš, že Ježiš zomrel za teba, aby ťa zachránil, potom musíš vytrvalo žiť svoj život 

na Jeho slávu tým, že iných privádzaš ku Kristovi, aj keď si počas toho prenasledovaný. Pavol čelil kvôli 

evanjeliu väčšiemu prenasledovaniu, než ktorýkoľvek iný apoštol za jeho života, a predsa povedal: 

„Žiadna z týchto vecí mnou nepohne“ (Skutky 20:24). Nezáleží na tom, ako úspešný alebo plodný môžeš byť 

v iných oblastiach svojho života, musíš sa tiež usilovať o to, aby si vynikal v získavaní duší, pretože si 

spolupracovník s Pánom (2.Korintským 6:1). Si Jeho partnerom v tom, aby sa evanjelium dostalo 

k strateným, beznádejným, zraneným a utláčaným vo svete. 

 Toto je tvoja najdôležitejšia zodpovednosť ako kresťana. Od toho dňa, ako si vyznal Ježiša ako 

svojho Pána, si prestal žiť pre seba, ale žiješ pre Toho, ktorý ťa draho kúpil. Preto tvoja hlavná starosť by 

mala byť to, aby si naplnil Jeho vôľu a vždy Mu prinášal slávu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš príležitosť a schopnosť, aby som mocou Ducha ovplyvňoval tých, 

ktorí sú vo sfére môjho kontaktu. Ďakujem Ti za Tvoje požehnania a neobyčajné zaopatrenia v mojom živote. Žijem 

tak, aby som ctil jedine Teba tým, že oddávam celý svoj život na rozširovanie Tvojho Kráľovstva, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 28:19-20;   2.Timoteovi 2:3-4;   Kolosenským 1:9-10 

1-ročný plán:   Skutky 3;   2.Kronická 12-15 

2-ročný plán:   2.Korintským 2:8-17;   Pieseň Šalamúnova 



13           Pastor Chris 

     Zaručená cesta úspechu 

 „Na ceste života je ten, čo zachováva napomenutia, kto si však nevšíma dohováranie, blúdi“ (Príslovie 

10:17). 

 Je to smutná skutočnosť, že mnoho ľudí strávi väčšinu svojho života na nesprávnych miestach, 

robením nesprávnych vecí. Niektorí sú napríklad v nesprávnych firmách, v ktorých začali 

pravdepodobne po tom, ako stratili alebo opustili svoje predchádzajúce zamestnania kvôli svojej 

nedbanlivosti alebo nezodpovednosti. Celé roky zápasia v týchto firmách, nevytvoria nič zmysluplné  a 

divia sa, prečo to tak je. Ale Ježiš povedal: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je 

nespravodlivý v najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom... A keď ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je 

vaše?“ (Lukáš 16:10, 12). 

 Verím, že každý môže byť úspešný, ak to chce a je pre teba dôležité, aby si bol úspešný hneď na 

začiatku života. Biblia hovorí: „...Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí, ktorí ma skoro a usilovne hľadajú, 

nachádzajú ma“ (Príslovia 8:17). Možno sa spýtaš: „Ale ako skoro je „skoro“? „Skoro“ znamená hneď, ako 

dostaneš inštrukcie, pretože Biblia hovorí, že inštrukcie ťa urobia múdrym: „Poslúchajte kázeň (inštrukcie) a 

buďte múdri a neodmietnite!“ (Príslovia 8:33). Mnohí trpia preto, lebo sú neznalí (Hozeáš 4:6), alebo preto, 

lebo ich nikto nevedie, alebo preto, lebo vedenie tvrdohlavo odmietajú. Toto spôsobí, že veľmi dlho 

poháňajú a šľahajú nesprávneho koňa, až pokiaľ už nie je viac sily poháňať. 

 2.Timoteovi 3:16 hovorí: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a 

vychovávať v spravodlivosti.“ Božie Slovo ti bolo dané na to, aby ti pomohlo riadiť tvoje cesty a aby si 

chodil po zaručených cestách úspechu. Už záleží len na tebe, či budeš alebo nebudeš venovať pozornosť 

Slovu, či prijmeš  inštrukcie a budeš podľa toho konať. Nemôžeš žiť Slovom a nemať úspech.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za inštrukcie v Tvojom Slove, lebo sú pre mňa životom. Tvoje Slovo je sviecou 

mojim nohám a svetlom na mojom chodníku. Viem, že nikdy v živote nezablúdim, pretože Tvoje Slovo je mojím 

svetlom, ktoré ma vedie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 4:13;   Žalm 119:105 

1-ročný plán:   Skutky 4:1-31;   2.Kronická 16-19  

2-ročný plán:   2.Korintským 3:1-10;   Pieseň Šalamúnova 5-6 



14           Pastor Chris 

    Správa, ktorú svet potrebuje počuť 

 „Pošli nás po celom svete so správou o Tvojej zachraňujúcej moci a Tvojom večnom pláne pre všetkých 

ľudí“ (Žalm 67:2 angl. preklad). 

 Toto boli myšlienky Dávida, Božieho muža. Všetko čo mal, bol zmluvný zápis o spasení, ktoré 

ešte neprišlo, a napriek tomu bol tým tak inšpirovaný! Bol tak nadšený a prial si, aby mohol ísť do celého 

sveta hlásať túto ohromnú správu o Kristovom spasení. Ako nové stvorenia sme na svete v dobe, keď sa 

to, čo si Dávid želal a na čo sa tešil, stalo skutočným. Sme účastníkmi toho spasenia, ktoré Dávid hľadal, 

aby ho šíril po celom svete; my teraz vieme presne, čo to je a užívame si to. Ako by sme mohli byť ticho? 

 V Jánovi 14:16-17 povedal Pán Ježiš svojim učeníkom: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného 

Radcu , aby bol s vami až naveky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy 

Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.“ Toto sa dnes stalo pre nás. Duch Svätý žije v nás a urobil 

nás schopnými služobníkmi evanjelia; rozdeľujeme večné pravdy. To je dnes naša zodpovednosť, aby 

sme povedali celému svetu o Ježišovi a o tom, čo prišiel urobiť. Bola nám zverená služba zmierenia: „...že 

totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie 

zmierenia“ (2.Korintským 5:19). 

 Toto bol po celý čas Boží plán. Biblia nám hovorí o tom, ako človek stratil v záhrade Eden Božiu 

prítomnosť, ale Boh zmieril človeka so sebou v Kristovi Ježišovi. A teraz nám dal službu hlásať túto 

úžasnú správu ľudstvu. Je to posolstvo, ktoré potrebuje počuť celý svet. 

      Vyznanie 

 Boh do mňa vložil naliehavú túžbu, aby som rozširoval evanjelium božského života a tak to dnes smelo 

vyhlasujem; Božia moc je uvoľnená, srdcia ľudí sú dotknuté a ich duše sú uchvátené, aby  potvrdili a vyslovili 

súhlas s panovaním Ježiša Krista počas toho, ako prijímajú milosť Jeho spasenia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 16:15-16;   Kolosenským 1:27-28 

1-ročný plán:   Skutky 4:32-5:11;   2.Kronická 20-22 

2-ročný plán:   2.Korintským 3:11-18;   Pieseň Šalamúnova 7-8 



15           Pastor Anita 

     Vášeň pre stratené duše 

 Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal 

večný život (Ján 3:16). 

 Božia vášeň číslo jedna je získavanie duší. Jeho veľký záujem o ľudí je pochopiteľný; On stvoril 

človeka na Svoj obraz a podobu, čo vysvetľuje Jeho nevôľu s tým, aby ktokoľvek zahynul. 2.Peter 3:9 

hovorí: „Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto 

zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ Pánova obrovská vášeň zmieriť človeka so sebou je zvýraznená 

v poverení, ktoré dal Ježišovi a je podporená týmito slovami Pána samotného: „...Ja som prišiel, aby mali 

život a aby ho mali hojnejšie“(Ján 10:10 angl. preklad). 

 V Jánovi 4:34 opäť zdôraznil svoju vášeň pre získavanie duší, keď povedal: „Mojím pokrmom je 

činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo.“ Ježiš odovzdal túto istú vášeň zase cirkvi. V Marekovi 

16:15 povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Ako kresťan nad všetko 

ostatné zober veľmi vážne zodpovednosť za hlásanie evanjelia; v tomto smere rob čo najviac. 

 V liste Efežanom 2:12-13 Pavol pri písaní kresťanom v Efeze opisuje beznádejnosť človeka bez 

Krista: človek je odcudzený od Božieho života a je cudzincom pre zmluvu zasľúbenia, nemá žiadnu nádej 

a je bez Boha na svete. Toto by ťa malo inšpirovať k modlitbám za stratené duše a k hlásaniu evanjelia 

s vášňou. Na ničom by ti nemalo viac záležať, ako vidieť tých, za ktorých zomrel Ježiš, ako sú privedení 

do svojho dedičstva v Ňom. 

 Ak si zapálený za hlásanie posolstva evanjelia, tak v tom pokračuj, pretože je to jediná nádej pre 

chorľavý svet. Takže buď verný vo svojej zodpovednosti získavača duší. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem, že ma poveruješ božskou zodpovednosťou, aby som zasahoval  posolstvom 

večného života tých, ktorí sú v mojom okolí, ako aj vo vzdialenejších krajinách. Moja vášeň pre stratené duše je dnes 

roznietená, nanovo sa jej oddávam a vyhlasujem, že svetlo Tvojho slávneho evanjelia žiari v srdciach ľudí a ničí putá 

náboženstva a odstraňuje temnotu, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 28:19-20;   2.Korintským 5:18;   2.Korintským 3:6 

1-ročný plán:   Skutky 5:12-42;   2.Kronická 32-25 

2-ročný plán:   2.Korintským 4:1-6;   Izaiáš 1 



16           Pastor Chris 

    Moc konať a moc spôsobovať zmeny 

 Ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom 

Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme (Skutky 1:8). 

 Slovo „moc“ doslova znamená držať ovládajúci (riadiaci) vplyv, nadradenosť alebo autoritu. 

Keď študuješ Bibliu, v gréčtine sú dve rôzne slová, ktoré sú prekladané ako „moc“. Prvé je „exousia“ 

a druhé je „dunamis“. V Marekovi 6:7 Biblia hovorí: „A povolal si k sebe tých dvanástich a začal ich posielať po 

dvoch a dal im moc nad nečistými duchmi“. Grécke slovo pre „moc“ použité v tomto texte je „exousia“ 

a znamená to „autorita, právomoc“. Takže Ježiš nám dal autoritu nad nečistými duchmi. 

 Potom v Skutkoch 1:8 ďalšie grécke slovo „dunamis“ je preložené ako „moc“. Poďme to prečítať: 

„ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás...“ „Dunamis“ sa vzťahuje k božskej energii, moci, sile na 

úžasné skutky, účinnosti alebo zázraky konajúcej schopnosti. To znamená vnútornú moc alebo 

dynamickú schopnosť spôsobovať zmeny. Táto sila je to, čo si dostal, keď prišiel do teba žiť Duch Svätý. 

 Z uvedeného vidíš, že kresťan má oboje: „exousia“ (autoritu) aj „dunamis“, dynamickú 

schopnosť spôsobovať zmeny. Takto môžeš robiť nadprirodzené veci (máš moc to robiť) a môžeš 

spôsobiť, aby sa diali nadprirodzené veci (máš moc na vykonanie zmien).  Teraz, keď si znovuzrodený, 

Kristus býva v tebe a zmocnil ťa pre nadprirodzený život. On ti dáva ducha moci, lásky a zdravého 

rozumu (2.Timoteovi 1:7). 

 V Lukášovi 10:19 Ježiš povedal: „Hľa, dal som vám moc (grécky: ’exousia’, autoritu) šliapať po hadoch a 

škorpiónoch a nad všetkou mocou (grécky: ’dunamis’, schopnosťou) nepriateľa a nič vám neuškodí.“ Máš právo 

ovládať a krotiť Satana a jeho zástupy; môžeš im prikázať, čo majú urobiť a musia ťa poslúchnuť!  Si 

zmocnený autoritou na to, aby si robil nemožné a si plný dynamickej schopnosti pôsobiť zmeny, aké si 

praješ. Táto moc bude pracovať kdekoľvek a za každých okolností, a preto ju uveď do činnosti v svojej 

rodine, financiách, práci, zdraví alebo v svojej firme. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma zmocňuješ nadprirodzenou schopnosťou robiť nemožné a tiež spôsobovať 

zmeny. Dnes plne využívam moju autoritu v Kristovi a prehlasujem pokoj, prosperitu, pokrok a rast pre mňa, 

mojich milovaných a moju krajinu, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 3:5;   Marek 16:17-18 

1-ročný plán:   Skutky 6;   2.Kronická 26-28 

2-ročný plán:   2.Korintským 4:7-18;   Izaiáš 2 



17           Pastor Chris 

     Statočne bojuj za vieru 

 ... statočne bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým (Júda 1:3). 

 Aj keď sme svätí Boží, existuje spôsob života, ktorý nám bol daný, o ktorý musíme statočne 

bojovať. Vo svete sú sily, ktoré sa usilujú odkloniť nás od viery. Musíš bojovať proti týmto silám vo viere. 

1.Timoteovi 6:12 hovorí: „Bojuj dobrý boj viery...“ Všimni si: je to boj viery. 

 Rovnaká viera, ktorá bola daná prorokom a dávnym apoštolom, pokračuje dnes v nás; máme 

rovnakého ducha viery: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som 

hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“ (2. Korintským 4:13). 

 Všetci, ktorí kedy chodili touto cestou viery, boli plní víťazstva, úspechu a autority; ovládali svoj 

svet a premáhali nepriateľov. Rovnako to platí aj pre nás, pretože máme toho istého ducha viery. Vlož 

svoju dôveru v Pána a buď presvedčený o sile a účinnosti Jeho Slova, ako tomu bolo za biblických dní. 

Ak budeš veriť a reagovať na Slovo tak, ako to robili v Biblii, dostaneš to, čo dostali oni. 

 Toto je jeden dôvod, prečo študujeme biblické postavy. Je to pre to, aby sme vedeli, ako žili, čo 

robili, ako s nimi Boh jednal, ako Mu odpovedali a ako ich viera priniesla výsledky. Ich príbehy boli 

napísané pre naše poučenie a vedenie, takže sa môžeme nechať inšpirovať ich udatnými skutkami viery. 

Čítaj si niektoré inšpirujúce skutky týchto mužov a žien viery uvedené v liste Židom 11:32-40. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za premáhajúci a vždy víťaziaci život viery, ktorý si mi dal. Práve teraz, bez 

ohľadu na to, čo prichádza proti mojej viere alebo bez ohľadu na fyzické okolnosti, hovorím život, úspech a prosperitu 

do všetkého, čo robím, v Ježišovom mene. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 4:13;   1.Timoteovi 6:12 

1-ročný plán:   Skutky 7:1-53;   2.Kronická 29-30 

2-ročný plán:   2.Korintským 5:1-10;   Izaiáš 3 



18           Pastor Anita 

     Daj vždy svoje najlepšie 

 Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo 

akou mierou meriate, takou vám bude namerané (Lukáš 6:38). 

 V tvojom dávaní je dôležité to, že vždy prekonávaš svoju minulosť; dávaj vždy svoje najlepšie. 

Keď dávaš najlepšie, prijmeš najlepšie. Ježiš povedal, že miera, ktorou dávaš, ja tá istá miera, akou 

prijmeš. Ak dávaš striedmo, zožneš striedmo. Ak dávaš radostne a štedro, tak isto zožneš hojne v radosti. 

 Biblia hovorí: „Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený“ (Príslovia 

11:25). Niektorí sú si vedomí len toho, čo chcú prijať, ale musíš najprv dať pred tým, než môžeš prijať. 

Biblia nepovedala: „Prijmi a potom daj...“, ale hovorí: „Dávajte a bude vám dané... Okrem toho Biblia 

hovorí, že Boh miluje „ochotného darcu“; nehovorí: „ochotného príjemcu“ (2.Korintským 9:7). 

Požehnanejšie je dávať ako prijímať (Skutky 20:35). 

 Pozrime sa na ženu, ktorá vyliala drahý olej na Ježiša. Pravdepodobne nevedela, že o tisíce rokov 

neskôr sa bude stále o nej hovoriť ako o dobrom príklade. Dala svoje najlepšie.  Keď muž zvaný Jozef 

predal svoje pole a priniesol peniaze apoštolom (Skutky 4:36-37), urobil to s celým srdcom neuvedomujúc 

si v tej chvíli dopad svojho dávania. Kvalita toho, čo dal sa dotkla apoštolov tak veľmi, že ho nazvali 

Barnabášom, čo znamená „syn spokojnosti, radosti, útechy“. 

  Kedykoľvek sa ukáže príležitosť, aby si dal do Božieho domu, alebo urobil niečo pre Pána, urob 

to na prvý raz najlepším spôsobom. Urob to tak, ako by bol úspech toho závislý jedine na tebe.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť vo mne, aby som dával a významne vplýval na šírenie evanjelia 

po celom svete. Som vyzvaný Tvojou veľkou láskou, ktorá spôsobila, že si dal svoje najlepšie na záchranu všetkých 

ľudí. Som takto rozhodnutý viac ako kedykoľvek predtým, že Ti budem slúžiť svojím životom a tým najlepším, čo 

mám, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 9:6-11 

1-ročný plán:   Skutky 7:54-8:8;   2.Kronická 31-32 

2-ročný plán:   2.Korintským 5:11-21;   Izaiáš 4 



19           Pastor Chris 

     Zameraj sa na dnešok! 

 „Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi 

príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“ (2.Korintským 6:2). 

 Niektorí ľudia buď ľutujú prehry včerajška, alebo sa nervózne obávajú problémov a výziev 

zajtrajška. Ale Boh nežije v tvojom včerajšku. Jeho meno je „JA SOM“, a nie „JA SOM BOL“ alebo „JA 

BUDEM“. Židom 11:1 hovorí: „Teraz viera je podstatou vecí, v ktoré dúfame a dôkazom vecí, ktoré 

nevidíme“(angl. preklad). Viera je teraz a Biblia hovorí, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu (Židom 

11:6). 

 Život viery nie je o včerajšku alebo zajtrajšku; je o dnešku! Viera pracuje teraz. Je to tvoja 

odpoveď Bohu a reakcia na Jeho Slovo – TERAZ. Takže namiesto toho, aby si ľutoval minulosť, alebo si 

robil starosti o budúcnosť, zameraj sa na dnešok! Spýtaj sa sám seba: „Čo chcem teraz dosiahnuť?“ Na 

tom záleží. Urob dnešok najlepším, akým môže byť. 

 Ľútosť nad minulosťou a strach zo zajtrajška sú nepriateľmi dnešného šťastia. Nezáleží na tom, 

že včerajšie hodnotenia o tebe neboli priaznivé; to bolo včera a to je už preč. Zameraj svoju pozornosť na 

Božie Slovo pre teba teraz. Medituj o Jeho pravde ohľadom tvojej osobnosti a identity v Kristovi a nie 

o zlyhaniach minulosti alebo strachoch zo zajtrajška. Podnikateľ, ktorý napríklad povie: „Viem, že moja 

ponuka nebude schválená“, už svojím hlasom oznámil svoj strach zo zajtrajška. Boh netriumfuje v tvojich 

strachoch; namiesto toho víťazí v tvojej viere.  

 Namiesto toho, aby si očakával zajtrajšie zlyhania alebo negatívne reakcie, ktoré môžeš dostať od 

ľudí, zvoľ si, že budeš pozitívny a radostný ohľadom dneška. Urob deň úspešným. Keď sa Elijáš stretol 

s Pánom na vrchu Horeb, Boh sa ho opýtal: „Čo tu robíš Eliáš?“ (1.Kráľov 19:9). Nezáležalo na tom, kde 

bol, alebo kam išiel. Boh sa zaujímal o jeho aktuálne miesto. Dnešok je to, čo je dôležité, tak začni, aby bol 

tvoj dnešok najlepší. Zajtrajšok patrí len tým, ktorí sa chopili dneška, pretože dnešok je odrazovým 

mostíkom pre zajtrajšok. 

      Vyznanie 

 Som dnes úspešný, som dobyvateľ a víťazím. Uchopujem moment a žijem na svoj plný potenciál v Kristovi, 

úplne v pokoji a ubezpečený o víťazstve, pretože Ten Väčší, ktorý vo mne žije, ma dnes víťazne vedie. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Matúš 6:34 

1-ročný plán:   Skutky 8:9-40;   2.Kronická 33-34 

2-ročný plán:   2.Korintským 6:1-10;   Izaiáš 5-6 



20           Pastor Chris 

    Nech má nad tebou moc Slovo 

 „Preto, ako Duch Svätý hovorí: Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri roztrpčení v deň 

pokúšania na púšti“ (Židom 3:7-8). 

 Abrahám bol človek, ktorý si veľmi vážil Božie inštrukcie. V 1.Mojžišovej 22:2 mu Pán povedal: 

„Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako 

spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem.“ Akokoľvek ťažké boli tieto inštrukcie, Abrahám sa na to 

nepýtal, ale primerane podľa nich konal a obetoval by svojho syna, keby mu Boh nezabránil. Jeho 

motiváciou bolo: „Boh tak povedal!“ 

 To by malo byť rovnaké aj pre teba. Tvoje potešenie v živote by nemalo prameniť z nadšenia, že 

robíš veci, ktoré máš rád, ale z toho, že robíš veci, ktoré ti povedal Boh, aby si robil. Práve tak, ako to bolo 

v Abrahámovom prípade, Božie pokyny sa ti môžu zdať nepríjemné. Napríklad ti Boh môže povedať, 

aby si zostal v práci, ktorú nemáš veľmi rád. Avšak na tom by nemalo záležať; mal by si zostať v práci 

a rozhodnúť sa mať ju rád a niečo tam dokázať, pretože to Pán povedal. 

 Božie Slovo k nám prichádza, aby nás premieňalo, napravovalo a viedlo. Keď k tebe prichádza, 

nebuď ľahostajný alebo to hneď nezdôvodňuj. Ak sa chystáš urobiť nejaké rozhodnutie a Božie Slovo ti 

hovorí inak, nezatvrdzuj svoje srdce. Vyber si cestu Slova. Božie Slovo ti vždy ukáže lepšiu cestu, kadiaľ 

ísť. 

 Ježiš plakal nad Jeruzalemom, pretože ľudia Ho nespoznali; nespoznali Božie Slovo. Takže 

minuli čas svojho navštívenia (Lukáš 19:44). Toto sa stáva tým, ktorí zatvrdzujú svoje srdcia voči Slovu; 

minie ich. To je moja modlitba, aby Božie Slovo malo vždy v tvojom živote moc, aby ťa sformovalo, 

napravovalo a karhalo; aby ťa robilo takým mužom alebo ženou, ako Boh určil, aby si bol (bola). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, radujem sa z Tvojho Slova, ako ten, kto našiel veľký poklad. Tvoje Slovo je mojím životom 

a má konečnú autoritu nado mnou a nad všetkým, čo robím. Naveky sa budem podriaďovať autorite Tvojho Slova, 

aby ma sformovalo, napravovalo a utvorilo ma do takej osobnosti, ako si ma určil, aby som bol, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timeteovi 3:16-17;   Židom 4:12 

1-ročný plán:   Skutky 9:1-31;   2.Kronická 35-36 

2-ročný plán:   2.Korintským 6:11-18;   Izaiáš 7 



21           Pastor Anita 

     Sformovaný pre úspech 

 Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, 

sa vydarí (Žalm 1:3). 

 Ježiš ťa priviedol do života moci, plodnosti a produktivity. Táto pravda je vyjadrená v Jánovi 

15:16 kde povedal: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali 

ovocie a vaše ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho.“ Dáva ti 

vedieť, že si bol vyvolený, určený, poverený a ustanovený na to, aby si prinášal ovocie; trvalý výsledok. 

 To znamená, že ťa urobil spôsobilým tým, že ti dal moc na to, aby si produkoval želané výsledky. 

Ak je pred tebou cieľ, tak bez ohľadu na to, aká neľahká môže byť úloha, na tvoju spôsobilosť sa dá 

spoľahnúť kvôli mimoriadnym schopnostiam, ktoré Pán vložil do tvojho života. Bol si sformovaný pre 

úspech a výnimočnosť. Toto je mentalita, ktorú by si mal mať. Nie si určený na to, aby si pretláčal 

životom alebo sa namáhal o to, aby veci fungovali. Si určený na to, aby si bol produktívny. 

 Všimni si znova žalmistov krásny opis tohto výnimočného života produktivity a výnimočnosti, 

ktorú Boh vložil do teba: „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie 

nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí (Žalm 1:3). Urob toto svojím denným vyznaním a hovor: „Som ako 

strom zasadený pri vodných tokoch a vytváram výnimočné výsledky. Som plodný a produktívny!“ 

 Môžeš urobiť čokoľvek, môžeš byť čímkoľvek, môžeš ísť kamkoľvek, môžeš byť tým, čím sa 

rozhodneš byť. Toto je život, ktorý ti Boh dal. Je to život spravodlivosti s autoritou, kde si ctíš Pána 

a potešuješ Ho tým, že prinášaš ovocie v každom dobrom skutku, keď rastieš v Jeho poznaní. 

      Vyznanie 

 Som pomazaný na dobré skutky a určený na život plodnosti a produktivity. Udržujem svoje korene 

ponorené vo vodách Slova, kvitnem v Pánových dvoranách, prinášam Mu česť a plodím hojne ovocia 

v spravodlivosti. Nech je chvála Bohu na veky! 

Rozšírené štúdium:   Žalm 92:12-14;   Príslovia 11:28 

1-ročný plán:   Skutky 9:32-43;   Ezdráš 1-3 

2-ročný plán:   2.Korintským 7:1-8;   Izaiáš 8 



22           Pastor Chris 

    Dokonale oblečený a vybavený pre život 

 A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za 

učiteľov na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho, (Efezským 4:11-12). 

 Náš úvodný verš nám vymenováva päticu služobných darov, ktoré dal Pán cirkvi. Sú to úrady 

apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastorov a učiteľov. Dvanásty verš nám však hovorí o účele, kvôli 

ktorému Pán dal tieto služobné dary telu Kristovmu. Je to na „zdokonaľovanie“ svätých. 

 Slovo „zdokonaľovanie“ pochádza z gréckeho slova „katartismos“, čo znamená byť úplne 

(celkom) oblečený alebo vybavený tak, že nič nechýba. To znamená, že Boh pomazáva mužov a ženy do 

ktorejkoľvek z týchto piatich služieb, aby privádzali Jeho ľud na miesto dospelosti v Kristovi, kde sú 

„úplne oblečení“ a vybavení tak, aby naplnili Božie plány. 

 V liste Efezským nám prikazuje, aby sme si obliekli celú Božiu výzbroj, aby sme boli schopní 

obstáť proti nástrahám diabla. Avšak aby si si mohol obliecť výzbroj, musíš najprv vedieť, čo to je. Tak 

isto musíš byť vyučený zo Slova o tom, ako si ju vierou obliecť. Toto je časť zodpovednosti pastora alebo 

učiteľa, alebo niekoho z týchto piatich služobností, ktorí ťa privádzajú k poznaniu Božieho Slova, aby si 

mohol chodiť v jeho svetle. 

 Niektorí kresťania neboli nikdy primerane vyučovaní Božím Slovom, a preto nie sú „úplne 

oblečení“ alebo vybavení pre život. Hoci sú fyzicky oblečení, sú duchovne nechránení (nahí, odkrytí) čo 

ich robí zraniteľnými a nechránenými  voči útokom nepriateľa. 

 Takže problém nie je ani tak to, že ich satan napadne, ale to, že sú zranení z jeho útoku, čo by sa 

nemalo stať, keby boli dokonale odetí celou Božou výzbrojou. Keď máš Božiu výzbroj, satan ťa môže 

napadnúť akokoľvek chce, ale ty nie si znepokojený, pretože si vyzbrojený pre boj a opevnený voči 

nemu. 

      Modlitba 

 Som posilnený, upevnený a povzbudený pre víťazstvo mocou Božieho Slova a mocou Ducha. Udržujem 

dnes svoje víťazstvo a autoritu nad satanom a silami temnoty a božskou výzbrojou uhášam všetky ohnivé šípy zlého, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 6:13-18 

1-ročný plán:   Skutky 10:1-23;   Ezdráš 4-6 

2-ročný plán:   2.Korintským 7:9-16;   Izaiáš 9 



23           Pastor Chris 

     Ježiš splnil svoju službu 

 Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu (Židom 

10:7). 

 Apoštol Ján pre nás nádherne zachytil niektoré záverečné Ježišove prehlásenia, obzvlášť niektoré 

Jeho modlitby, keď uzatváral svoju službu na zemi. V jednom z takýchto prípadov sa modlil: „...Otče, 

prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil Teba, ako si Mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo 

si Ty dal Jemu, (totiž) večný život.“ Toto je pozoruhodné.  

  Otec dal Ježišovi moc nad každým telom, to znamená, že všetko, čo dýcha, podlieha Ježišovi.  

A navyše Mu dal moc darovať večný život komu chce. On je jediný, ktorému bolo dané právo dať život, 

a to nie len obyčajný život, ale Boží život. Toto poukazuje na to, že nebol obyčajný náboženský vodca. Bol 

sám Boh. Zatiaľ čo iní náboženskí vodcovia žili celé svoje životy hľadajúc cestu, pravdu a život, Ježiš bol 

jednoznačný. Povedal: „...Ja som cesta, pravda a život...“ (Ján 14:6). 

 V Jánovi 17:3-4 povedal: „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si 

poslal, Ježiša Krista. Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať“. Toto by malo byť 

rovnako aj tvojím myslením; oslavovanie Otca by malo byť tvojím životom, malo by to byť tvojou 

vášňou. Pán Ježiš dokončil prácu, ktorú Mu dal Boh. Pred tým, než vypustil ducha, povedal na kríži: „Je 

dokonané“ (Ján 19:30). 

 Zistil si Boží plán pre svoj život? Poznáš špecifický účel tvojho bytia na zemi? Dokončíš ho? 

Usiluješ sa o vieru evanjelia? Pre čo žiješ? Podobne ako Ježiš udržuj svoje zameranie na Otcov cieľ, 

ktorým je evanjelium, aby si na konci časov mohol smelo vyhlásiť ako apoštol Pavol: „Dobrý boj som 

dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval“(2.Timoteovi 4:7). 

      Vyznanie 

 Drahý nebeský Otec, vyhlasujem, že som osvietený v svojom duchu, aby som poznal a pochopil Tvoju vôľu 

pre môj život, tak aby som naplnil moje určenie v Bohu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 26:16;   2.Timoteovi 4:7 

1-ročný plán:   Skutky 10:24-48;   Ezdráš 7-8 

2-ročný plán:   2.Korintským 8:1-8;   Izaiáš 10 



24           Pastor Anita 

     On sa o teba láskyplne stará 

 Na Neho uvaľte všetky svoje starosti (všetky svoje úzkosti, všetky svoje trápenia, všetky svoje obavy, raz 

a navždy) lebo On sa o vás láskyplne stará a bedlivo zaujíma (1.Peter 5:7). 

 Niektorí ľudia sa radi znepokojujú a robia si starosti. Úzkosť sa stala ich životným štýlom a 

nevedia sa bez nej zaobísť. Buď si robia starosti o svoje rodiny, svoju prácu, peniaze alebo krajinu; vždy 

majú niečo, o čo sa znepokojujú. Zober im ich starosti a pravdepodobne nebudú šťastní. Aký biedny 

spôsob života! 

 Ako kresťan nemôžeš žiť svoj život takýmto spôsobom, hlavne nie potom, čo ti Slovo hovorí, aby 

si zložil všetky starosti na Neho. Niekto možno povie: „Ja si robím len trošku starosti“, nie, nerob si 

starosti vôbec. Slovo hovorí, aby si uvrhol na Neho všetky svoje starosti, nie len niektoré. Daj Mu všetky 

svoje úzkosti a starosti, aby si Mu mohol slobodne slúžiť. Neurob to tak, že Mu ich ráno dáš a večer si ich 

vezmeš späť. Urob to raz a navždy. 

 Pán sa o teba láskyplne stará, dohliada na teba, aby preukázal svoju silu v tvoj prospech 

(2.Kronická 16:9). Má s tebou veľmi osobný vzťah. Biblia hovorí, že sa nad tebou spievajúc raduje 

(Sofoniáš 3:17). Pozná ťa po mene, zaujíma sa o všetko, čo sa ťa týka. Žiadny detail ohľadom tvojho 

života nie je pre Neho tak bezvýznamný, aby sa na ňom nepodieľal. Jeho potešením je, aby si žil každý 

deň radostne v pokoji, prosperite a spravodlivosti. Nechce, aby si bol zameraný na problémy alebo 

výzvy. Radšej chce, aby si bol zameraný na Neho a dôveroval Mu so svojím životom. Láskyplne sa o teba 

stará. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, Ty si môj živiteľ, podporovateľ a zaopatrovateľ. Moja dôvera a nádej je v Tebe, preto som 

presvedčený o slávnom dnešku a hodnotnom zajtrajšku, lebo viem, že Tvoja dokonalá vôľa sa naplní vo mne a cezo 

mňa, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Filipským  4:6;   Žalm 187:7 

1-ročný plán:   Skutky 11:1-18;   Ezdráš 9-10 

2-ročný plán:   2.Korintským 8:9-17;   Izaiáš 11-12 



25           Pastor Chris 

     Zjavenie Krista v nás 

 Ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo 

vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27). 

 List Židom 1:3 opisuje Pána Ježiša ako zjavený obraz Otca, odblesk Jeho slávy. Prišiel, aby nám 

zjavil Božiu slávu. Takže keď kážeme evanjelium, má to svoj účel. Je to zjavenie Krista v nás, aby sme 

mohli byť zjaveným obrazom Jeho osoby a odbleskom Jeho slávy. Duchovný rast je preto určený 

rozsahom toho, ako je Kristus zjavený alebo prejavený cez nás. 

 Zjavenie Krista v nás je oveľa viac, než napodobňovanie Krista. Je to porozumenie a vyjadrenie 

Jeho charakteru, Jeho života a slávy. Bola to Jeho ľudskosť a humánnosť, ktorá nám priniesla spasenie 

a ukázala nám, akí by sme mali byť a čo by sme mali robiť. Dal nám dokonalý príklad, aby sme ho 

nasledovali. Žil na to, aby oslavoval Boha a toto by malo byť rovnako tvojou vášňou a cieľom v živote. 

 Pavol povedal v liste Galaťanom 1:15-16: „Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky vyvolil a milostivo 

povolal, zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi pohanmi,...“ Toto by 

malo byť vedomím v tvojom duchu, že si povolaný na to, aby si zjavoval svetu Krista. Kdekoľvek ideš 

a čokoľvek robíš, tvojim cieľom by malo byť, aby Kristus radostne triumfoval v tebe a cez teba. 

 Nech má On autoritu nad tvojim duchom, dušou a telom. Čím viac prvenstva získa v tvojom 

živote, tým viac bude Jeho božská vôľa a cieľ naplnený v tebe a cez teba. 

     Modlitba 

 Môj život je vyjadrením Božej slávy. Kristus triumfuje vo mne; Jeho božskosť je dnes prejavovaná cezo 

mňa, keď žijem, aby som naplnil Jeho zámer a Jeho dokonalú vôľu! Ďakujem Ti Pane za Tvoju múdrosť, schopnosť 

a moc, ktoré sú vo mne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kolosenským 1:19;   Kolosenským 1:27 

1-ročný plán:   Skutky 11:19-30;   Nehemiáš 1-3 

2-ročný plán:   2.Korintským 8:18-24;   Izaiáš 13 



26           Pastor Chris 

     Evanjelium celistvosti 

 Lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy prišli ste k dokonalosti (kompletnosti) v Ňom, 

ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci (Kolosenským 2:9-10). 

 Evanjelium Ježiša Krista, ktoré nám bolo dané, je evanjeliom celistvosti a úplnosti. 

Prostredníctvom tohto evanjelia boli na svetlo privedené život a nesmrteľnosť (2.Timoteovi 1:10). Aký je 

to druh života? Život spravodlivosti, vyrovnaný život výnimočnosti, kde je každá oblasť tvojho života 

dokonalá. 

 Sú ľudia, ktorí sú napríklad veľmi úspešní v práci, ale pritom majú podlomené zdravie. Iní sú 

dokonalé zdraví a výnimoční v práci, ale ich záležitosti v rodine nie sú dobré. Boh nechce, aby tvoj život 

vyzeral takto, nechce, aby si mal nedostatok v akejkoľvek oblasti. Pripomeň si, čo Ježiš povedal tým, 

ktorým poslúžil; povedal: „Tvoja viera ťa uzdravila, urobila kompletnou“ (Marek 5:34, Marek 10:52, Lukáš 

17:19). 

 Každý, kto prijal posolstvo evanjelia, by mal zažívať úplnosť, kompletnosť, celistvosť v Kristovi, 

kde prosperuje vo všetkých oblastiach: vo svojom duchu, duši a tele. Niekto sa možno opýta: „Viem, že 

by to mala byť moja skúsenosť, ale prečo to tak pre mňa nepracuje?“  

 Predovšetkým aby to pracovalo, musíš aplikovať dôležitý princíp Božieho kráľovstva, ktorý sa 

nazýva „princíp zrkadla“. Princíp zrkadla Slova znamená to, že sa vidíš takým, ako Boh hovorí o tebe 

v svojom Slove, že si, a potom podľa toho aj jednáš. Jednoducho povedané znamená to konanie, 

uskutočňovanie Slova. Náš úvodný verš hovorí, že v Kristovi si kompletný, úplný; prijmi to a viď 

samého seba, že si naozaj taký. Neustále nad tým rozmýšľaj a neprestajne to vyznávaj. Kristov zámer je 

to, aby si bol naplnený všetkou plnosťou Božou (Efezským 3:19). A tak v tebe už nie je potrebné urobiť 

nič viac pre to, aby si sa stal viac „božským“, lebo Kristus je v tebe. 

 2.Peter 1:3 nám hovorí, že Jeho Božia moc nám už darovala všetko, čo je potrebné pre život 

a zbožnosť. V tvojom živote už viac nič nechýba, nemáš v ničom nedostatok. Všetko, čo potrebuješ pre 

výnimočný život v úplnosti, kde prospievaš vo všetkom a v každej oblasti svojho života a milosťou 

vládneš cez spravodlivosť, sa ti stalo dostupným v Kristovi. Kráčaj v tomto svetle. 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Kristov život vo mne. Prijímam a potvrdzujem pravdu o tom, kým som 

v Kristovi, v ktorom mám svoju úplnosť, kompletnosť a ktorý sa stal mojou spravodlivosťou, múdrosťou 

a posvätením. Celý môj život je stelesnením výnimočnosti a Božej krásy, v mene Pána Ježiša. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:23-24;   1.Ján 4:17 

1-ročný plán:   Skutky 12;   Nehemiáš 4-6 

2-ročný plán:   2.Korintským 9:1-10;   Izaiáš 14 



27           Pastor Anita 

     Buď rýchly k dávaniu 

 Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného (radostného) 

darcu miluje Boh (2.Korintským 9:7). 

 Vždy, keď ťa Boh požiada, aby si Mu dal niečo, čo starostlivo opatruješ ako semeno, buď 

pripravený urobiť to. Niekto môže nemúdro chcieť udržať si takúto vec a bojuje s tým, či to má dať alebo 

nie. Ale porozmýšľaj nad týmto: môže niekto v darovaní prekonať Boha? On od teba žiada, aby si dal len 

preto, aby si sa cez to darovanie posunul do vyššej úrovne prosperity v Ňom. 

  Ďalší dôvod, prečo musíš vždy byť rýchly a ochotný k dávaniu je to, že tvoje finančné semená 

Bohu môžu niekedy slúžiť ako výkupné za tvoj život proti zlému. Príslovie 13:8 hovorí: „Človek má 

výkupné za život vo svojom bohatstve...“ Musíš si uvedomiť, že hoci satan je porazeným nepriateľom, je stále 

rebelom, ktorý sa neustále usiluje chytiť do pasce Boží ľud. Preto mu nedávaj nijaký záchytný bod vo 

svojom živote. Zasievanie špeciálnych finančných semien je jedným z istých spôsobov, ako ho umlčať 

a odstrániť každú prekážku, ktorú umiestnil na tvojej ceste. 

 Máme množstvo svedectiev ľudí, ktorí boli uzdravení zo smrteľných chorôb po tom, čo zasiali 

špeciálne finančné semeno. Táto obeta sa stala výkupným za ich život! Nezadržuj húževnato nič, o čo ťa 

Boh žiada, aby si dal, lebo zasľúbenie platí pre darcu. Lukáš 6:38 hovorí: „Dávajte a bude vám dané. Mieru 

dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude 

namerané.“ 

 Ty sám obmedzuješ Božie schopnosti postarať sa o teba, keď sa zdráhaš dávať. Neobmedzuj 

Boha vo svojej mysli! Prestaň rozmýšľať, že stratíš, keď dávaš, pretože nikto nikdy nebol hlupákom pre 

svoju vieru. Nič by nemalo byť pre teba príliš veľké, aby si to dal Pánovi: či už sa jedná o tvoj čas, 

peniaze, talent alebo zručnosti. Úžasné je to, že vždy, keď Mu dávaš vo viere, On ti to vráti stonásobne. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za Tvoju milosť a  dohľad nad mojím životom. Budem Ti vždy dávať radostne, bez 

váhania, pretože si uvedomujem, že všetko, čo mám, prichádza od Teba. Ty si mojím zdrojom, mojím úspechom 

a mojou prosperitou. Ďakujem Ti, že vo mne rastie Tvoja milosť a kapacita dávať a byť požehnaním, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 9:8;   Žalm 20:1-3;   Žalm 50:14-15 

1-ročný plán:   Skutky 13:1-12;   Nehemiáš 7-8 

2-ročný plán:   2.Korintským 9:11-15;   Izaiáš 15-16 



28           Pastor Chris 

     Náš vyšší život v Ňom 

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

(1.Korintským 11:26). 

 Grécke slovo preložené ako „zvestovať“ je „kataggello“, čo znamená vyhlasovať, oznamovať 

a vyučovať. Toto je dôvod, prečo je tak dôležité zúčastňovať sa večere Pánovej, pretože keď sa jej 

zúčastňujeme, tak oznamujeme démonom temnoty, anjelom a všetkému stvoreniu smrť Ježiša Krista 

a slávu, ktorá má nasledovať. Je to oslava nezničiteľného života, ktorý teraz máme v Ňom. Pretože On 

zomrel, my máme teraz slávny život! 

 Matúš 8:17 vyhlasuje: „Aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý hovorí: On vzal na seba naše neduhy 

a niesol naše nemoci.“ Ak On niesol naše choroby a nemoci, tak ty by si nikdy nemal byť chorý! Avšak 

akokoľvek slávna je táto pravda, existuje ešte vyššia úroveň. Porozumenie na detskej úrovni tomu, že 

Ježiš vzal tvoje nemoci a choroby, je dobré. Avšak okrem toho existuje vyššia úroveň uvedomenia si 

a poznania; tým, že si znovuzrodený, tak v tebe je teraz naozajstný Boží život - nadprirodzený život 

mimo choroby a nemoci. Toto vyššie poznanie je to, čo by si mal naozaj študovať a trénovať sa v tom, aby 

si tým žil. 

 Upriam svoj pohľad na Slovo, buď si vedomý toho, že je v tebe teraz večný život. Raduj sa z toho, 

kým si teraz v Kristovi. V Ňom máš nový život, ktorý je nadradený satanovi, chorobám, nemociam, 

slabostiam a smrti. 2.Korintským 5:17 hovorí: „...ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa 

pominuli a hľa všetky nastali nové.“ Oslavuj svoj vyšší život v Ňom. 

      Vyznanie 

 Nie som z tohto sveta, preto nepodlieham okolnostiam ani princípom pozemského systému. Ježiš Kristus mi 

dal večný život – víťaziaci, nezničiteľný, neporaziteľný život Boží; s týmto vedomím dnes kráčam, sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:17;   1.Peter 2:24 

1-ročný plán:   Skutky 13:13-52;   Nehemiáš 9-10 

2-ročný plán:   2.Korintským 10:1-7;   Izaiáš 17 



29           Pastor Chris 

     Dielo a účinok spravodlivosti 

 Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť (utíšenie a uistenie 

angl.)  naveky (Izaiáš 32:17). 

 Rimanom 5:1 hovorí: „A tak ospravedlnení vierou máme pokoj s Bohom cez nášho Pána Ježiša Krista.“ 

Apoštol Pavol nám tu dáva na známosť hlbokú pravdu, že tým, že sme vyhlásení spravodlivými cez 

vieru, máme teraz pokoj s Bohom, sme s Ním zajedno. Podľa nášho úvodného verša toto je dielo 

spravodlivosti Božej v tebe. Už nie je žiadna vojna alebo nepriateľstvo medzi tebou a Bohom; smrť, 

pohreb a vzkriesenie Ježiša Krista ťa priviedlo do jednoty s Ním, do absolútneho pokoja. 

 Tento pokoj je omnoho viac, než len pocit kľudu, sme s Ním teraz priatelia. Boh nás už viac 

nevidí ako hriešnikov a aj ty k Nemu neprichádzaš tak, ako by si išiel k pomstychtivému sudcovi. On je 

náš milostivý, milujúci nebeský Otec. 

 Izaiáš v úvodnom verši taktiež hovorí o následkoch spravodlivosti. Je to utíšenie a bezpečnosť 

(uistenie) na veky. Čo to znamená? Rozšírený preklad Židom 11:1 hovorí: „Teraz viera je uistením 

(potvrdením, listom vlastníctva) vecí, na ktoré sa nadejeme, je dôkazom vecí, ktoré nevidíme a presvedčením o ich 

realite (viera vníma ako reálne tie fakty, ktoré nie sú zjavené našim fyzickým zmyslom).“ Inak povedané viera je 

dôverné alebo pokojné uistenie, že čo Boh hovorí, že sme, to aj sme a čo hovorí, že máme, to aj máme. 

Takže výsledkom spravodlivosti v nás by malo byť to, že pôsobíme v Božom druhu viery. 

 Pre spravodlivého človeka viera nie je problém, pretože sa s ňou narodil: „...podľa toho, ako Boh 

každému udelil mieru viery“ (Rimanom 12:3). Viera nie je niečo, čo sa pokúšaš získať, je už v tvojom duchu. 

Všetko, čo máš robiť, je dať jej rásť tým, že sa učíš viac a viac Božieho Slova a posilňovať ju tým, že jednáš 

podľa Slova. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si poslal Ježiša, aby zomrel za moje hriechy a za to, že si Ho vzkriesil z mŕtvych 

na moje ospravedlnenie. Teraz viem, že som s Tebou zajedno a som s Tebou v pokoji, lebo som zdarma ospravedlnený 

Tvojou milosťou! Ďakujem Ti za toto úžasné privilégium, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:8-10;   Rimanom 3:26-27 

1-ročný plán:   Skutky 14;   Nehemiáš 11-13 

2-ročný plán:   2.Korintským 10:8-18;   Izaiáš 18 



30           Pastor Anita 

     Vyhlasuj slová viery! 

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

srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu (Marek 11:23). 

 Pán Ježiš už porazil satana a zástupy temnoty pre teba. V Lukášovi 10:18-19 povedal: „...Videl som 

satana ako blesk padať z neba. Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou 

nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Kološanom 2:15 nám zobrazuje Ježišove víťazstvo nad satanom 

a pekelnými zástupmi: „...odzbrojil (olúpil angl.) kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, 

triumfujúc nad nimi.“ 

 Pán Ježiš olúpil satana o jeho autoritu, zanechal ho bezmocného a daroval nám víťazstvo! Preto 

satan nemá dnes žiadne právo vládnuť svetu ani nemá moc ovládať tvoj život. Takže ak okolnosti tvojho 

života nie sú v súlade s životom víťazstva a nadvlády, ktorý pre teba Kristus vydobyl, je tvojou 

zodpovednosťou spôsobiť zmenu. Nebedákaj na tým, nedumaj nad tým, jednoducho uskutočni zmenu 

tým, že budeš hovoriť vierou naplnené slová. 

 Možno čelíš nejakým zdravotným problémom; je čas hovoriť a spôsobiť zmenu! Ježiš povedal 

v úvodnom verši, že budeš mať to, čo hovoríš. Konaj podľa tohto Slova. Hovor a spôsobuj zmeny, po 

ktorých túžiš vo svojom živote. Privlastni si a pevne drž víťazstvá, ktoré už Ježiš pre teba vykonal cez 

tvoje vierou naplnené prehlásenia. Či už je to tvoje zamestnanie, financie alebo rodina, odmietni prijať 

porážku. Neprestávaj vyhlasovať svoje víťazstvo. 

 Nebedákaj nad svojimi ťažkosťami, hovor ku nim. Prikazuj zmenu v mene Ježiš! Tvoje víťazstvo 

je v tvojich ústach. Ježiš po tom, ako preklial figovník, povedal svojim učeníkom: „...Veru, hovorím vám: Ak 

budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielen s figovníkom urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a 

zvaľ sa do mora, stane sa“ (Matúš 21:21). Toto je spôsob, ako uskutočniť zmenu v akejkoľvek situácii; musíš 

vyhlasovať slová viery. 

      Vyznanie 

 Som víťaz v Kristovi Ježišovi! Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Slovo viery, ktoré 

mení veci, je dnes v mojom srdci a v mojich ústach a víťazí nad okolnosťami a situáciami v mene Ježiš. Satan a jeho 

zástupy sú pod mojimi nohami a ja žijem neustále vo víťazstve, zdraví, autorite a spravodlivosti, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jób 22:28;   Kazateľ 8:4;   1.Timoteovi 6:12 

1-ročný plán:   Skutky 15:1-21;   Ester 1-4 

2-ročný plán:   2.Korintským 11:1-9;   Izaiáš 19 



June 2013 Cover scripture 

„Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere modliac sa v Duchu Svätom“ Juda 1:20 

 

June 2013 Testimony 

Božie Slovo sa stalo nevyhnutnou súčasťou môjho života cez anjelského posla – Rapsódiu reality. 

Pomáha mi kráčať po predurčených cestách úspechu, ktoré Boh pre mňa pripravil. Ďakujem vám veľmi, 

pastor Chris a pastor Anita za to, že dávate svetu Rapsódiu reality. 

M. Pulou, USA 

 


