
1           Pastor Chris 

     Mentalita spravodlivého 

 „On sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných 

k rozumnosti spravodlivých... (Lukáš 1:17). 

 Chcem, aby ste si všimli vyjadrenie v našom úvodnom verši – „rozumnosť (múdrosť) 

spravodlivého“. Tento verš hovorí o tom, že máme obrátiť srdcia neposlušných k múdrosti 

spravodlivých, čo znamená, že spravodlivý má určitý druh múdrosti. 

 Takže aký druh múdrosti má spravodlivý? Grécke slovo „múdrosť“, ktoré je použité v tomto 

texte, je odvodené zo slova „phronesis“, čo znamená „mentalita“; pevný, ustálený mentálny postoj alebo 

povaha, ktorá predurčuje, ako človek reaguje na situácie a jeho vyhodnotenie týchto situácií. Takýto 

mentálny postoj ovplyvňuje  tvoje konanie v konkrétnych situáciách. Je to naprogramovanie tvojej mysle 

na zdôvodňovanie, reagovanie, interpretovanie situácií a správanie sa istým spôsobom, obvykle 

dokonalým, vynikajúcim spôsobom! 

 Ježiš mal takúto mentalitu. Pripomeňme si istú udalosť, keď vystúpil na horu, aby sa modlil. Keď 

skončil, Jeho učeníci vyplávali na more, všetky člny odišli a bola hlboká noc. Nezačal panikáriť. Nezačal 

sa modliť: „Ó, Pane prosím, pomôž mi teraz.“ Nie. Jednoducho vykročil na vodu a kráčal po nej, akoby to 

bola suchá zem. Neklesal na mysli, pretože mal pevný vnútorný postoj, pevnú mentalitu! Pre Neho nebol 

rozdiel medzi morom a zemou; nič Ho nezastavilo od toho, aby prešiel na druhú stranu brehu. Mal 

mentalitu, ktorá nemala pocit strachu alebo nemožností. 

 Boh očakáva od nás, Jeho detí, aby sme fungovali s mentalitou spravodlivého, ktorá sa dá 

dosiahnuť prostredníctvom Božieho Slova. Slovo ti pomáha formovať správnu mentalitu, mentalitu 

víťaza, mentalitu toho, ktorý je viac ako víťaz, mentalitu úspechu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, Tvoje Slovo ma obohatilo správnou mentalitou – mentalitou spravodlivého – takže moje 

reakcie na okolnosti a situácie sú vždy z pozície víťazstva. Ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá pôsobí vo mne, aby 

som jednal s autoritou Ducha, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 2:5;   Rimanom 12:2 

1-ročný plán:   Skutky 15:22-35;   Ester 5-7 

2-ročný plán:   2.Korintským 11:22-33;   Izaiáš 20 



2           Pastor Chris 

    Určený na to, aby si prijal odpovede 

 Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše 

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

 Ako Božie deti sme boli určení, aby sme prijímali odpovede na každú modlitbu. Je to naše 

požehnanie a povolanie ako kňazov Božích (Zjavenie 1:6). Toto by malo spôsobiť, že modlitba je pre teba 

vzrušujúcou a zaujímavou „činnosťou“. Jednoducho to, že vieš, že ťa Otec počuje, keď sa modlíš, by 

malo spôsobiť, že si odvážny vo viere, aby si prijal. 

 Niektorí ľudia sa modlia, ale nevedomky neočakávajú odpovede. Pre nich je modlenie sa 

náboženskou aktivitou; niečím, čo sú „povinný“ robiť každý deň. Ak sa ich opýtaš: „Modlíš sa každý 

deň?“, odpovedajú: „Áno, v skutočnosti niekoľkokrát denne.“ A potom pokračuješ: „Dostávaš odpovede, 

keď sa modlíš?“ V tomto momente niektorí nie sú si istí, čo majú odpovedať. Niektorí dokonca možno 

povedia: „Áno prijímam odpovede, Boh ma chráni a preto vždy, keď zaspím, tak sa aj prebudím.“ 

 To nie je odpoveď na modlitbu! To je normálny beh života. Ľudia sú stvorení tak, aby spali 

a zobudili sa. Boh chce, aby si žil život, ktorý je viac ako len prirodzený, a tak ťa určil na to, aby si 

prijímal odpovede, keď sa modlíš. 

 Možno niečo nie je v poriadku v tvojom tele, v tvojej rodine, práci alebo v tvojom podnikaní. 

Môže byť, že chceš spôsobiť nejakú pozitívnu zmenu v tvojej krajine; modli sa a odváž sa očakávať 

výsledky. Tvoja viera musí byť vyjadrená korešpondujúcimi skutkami a slovami a to, čo si nariadil, sa 

stane (Jób 22:28). 

 Mal by si si byť vedomý Božej lásky k tebe. On chce, aby si prosperoval, bol v poriadku a bol 

zdravý. Chce, aby bolo všetko, čo sa týka tvojho života v poriadku. Je tvojím nebeským Otcom a vášnivo 

ťa miluje – tak isto, ako miluje Ježiša. Rimanom 8:32 hovorí: „Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal 

Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?“ Čo práve teraz chceš? Pýtaj si a prijmi, aby tvoja 

radosť bola plná. Bol si určený na to, aby si prijal odpovede na každú modlitbu. 

      Vyznanie 

 Ďakujem Ti drahý nebeský Otec, že hojne poskytuješ svoju milosť každému služobníkovi evanjelia na celom 

svete, aby mohol chodiť v Tvojej dokonalej vôli a naplniť svoje povolanie, na chválu a slávu Tvojho mena, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 14:14;   Matúš 21:22 

1-ročný plán:   Skutky 15:36-16:15;   Ester 8-10 

2-ročný plán:   2.Korintským 12:1-10;   Izaiáš 21 



3           Pastor Anita 

    Vyjadruj Jeho lásku 

  A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný 

(Rimanom 5:5). 

 1.Ján 4:17 hovorí: „...aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“ Ako je On láska, tak aj ty si povolaný, 

aby si chodil v láske. Keď ťa On miluje, tak aj ty si určený na to, aby si miloval Jeho aj tých, za ktorých 

Ježiš zomrel. 

 Láska nemôže byť skrytá. Nemôžeš milovať mlčky alebo tajne. Príslovie 27:5 hovorí: „Lepšie je 

zjavné karhanie ako skrývaná láska.“ Mal by si ukazovať a prejavovať lásku veľmi praktickými spôsobmi. 

Máme napodobňovať Pánov príklad lásky. Ján 3:16 nám hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho 

jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ 

 Láska, ktorá nie je vyjadrená, nemôže byť prijatá alebo vrátená. Boh vyjadril svoju lásku k nám 

tým, že Ježiš zomrel kvôli nám, aby sme mohli prijať a Jeho lásku a oplácať Mu ju. Z rovnakého dôvodu 

musíš prejavovať lásku prostredníctvom svojich skutkov a hovoriť jazykom lásky. Láska je jednou 

z charakteristických čŕt tvojho obnoveného ľudského ducha, je jeho ovocím (Galatským 5:22), preto je pre 

teba prirodzené prejavovať božskú lásku. 

 Máš dávať lásku každému, vrátane tých, ktorých možno považuješ za takých, čo si lásku 

nezaslúžia. V Matúšovi 5:44 Ježiš povedal: „Milujte svojich nepriateľov, [dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, 

čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia], a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia].“ Pamätaj si, 

že Boh poslal Ježiša, aby zomrel za nás, dokonca keď sme ešte boli hriešnikmi. Nemá to nič spoločné 

s tým, aký si bol „láskavý a milý“. Bolo to pôsobenie Jeho milosti (Rimanom 5:8). 

 Si produktom lásky, tak sa pozeraj na iných očami lásky. Každý je cenný a milý; dokonca aj 

hriešnici. Preto nech sú tvoje slová a skutky plné lásky, nehy a zľutovania pre všetkých. 

      Vyznanie 

 Chodím v láske, pretože je to moja prirodzenosť. Preto prejavujem lásku, nehu, zľutovanie a milosť 

každému, koho dnes stretnem a ukazujem všetkým Otcovu vrúcnosť, aby napokon mohli prijať a zdieľať Jeho lásku, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:16-20 

1-ročný plán:   Skutky 16:16-40;   Jób 1-2 

2-ročný plán:   2.Korintským 12:11-21;   Izaiáš 22 



4           Pastor Chris 

     Účastníci Jeho múdrosti 

 ... Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania (Kolosenským 2:3). 

 Slovo „múdrosť“ použité v úvodnom verši  je grécke slovo „sophia“, čo znamená náhľad do 

reality: do znalostí, vedy alebo skrytých vecí, vrátane tajomného a symbolického jazyka. Znamená to 

rozlišovanie alebo prenikanie do vecí, ktoré je pre človeka ťažké pochopiť alebo objasniť. Biblia hovorí, že 

táto múdrosť je ukrytá v Kristovi. 

 V úvodnom verši sú dve výrazné myšlienky a chcem, aby ste si ich všimli. Po prvé si všimnite, že 

sa tu nehovorí: „V Kristovi sú skryté NEJAKÉ poklady múdrosti a poznania“, ale sa tu hovorí „V Kristovi sú 

skryté VŠETKY poklady múdrosti a poznania.“ Po druhé si tiež všimnite, že sa tu nehovorí: „V Ježišovi sú 

skryté všetky poklady múdrosti a poznania“, ale je tu napísané „v Kristovi...“  

 Kristus v tomto kontexte znamená cirkev, kde Ježiš je hlavou a my sme Jeho telo. Takže Ježiš, ty 

a ja tvoríme Krista – cirkev. Rimanom 8:17 nám hovorí, že sme spoludedičmi s Ním; čím je On, tým sme 

sa stali aj my; čo patrí Jemu, to patrí aj nám. Je to preto, lebo sme telo Kristovo: „Vy (spolu) ste telo Kristovo 

a každý osve (Jeho) úd“ (1.Korintským 12:27). 

 Vo vnútri v nás – v každom z nás, kto je v Kristovi – sú skryté všetky poklady múdrosti 

a poznania. Preto by nemalo existovať nič, čo by si nemohol porozumieť. Môžeš poznať čokoľvek a mať 

náhľad do tajomstiev a vnútorných vecí, pretože v tvojom vnútri je Otcova múdrosť. 

 Kolosenským 2:9-10 hovorí: „Lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy prišli ste 

k dokonalosti (plnosti, kompletnosti; angl.) v Ňom,...“ sme s Ním jedno (1.Korintským 6:17). Boh v Ňom uložil 

pre nás všetky poklady múdrosti a poznania, takže máme prístup k skrytej múdrosti. 

      Vyznanie 

 Pôsobím na vysokej úrovni precíznosti, výnimočnosti a dokonalosti, pretože vo mne pracuje Božia múdrosť, 

som obdarený všetkými pokladmi múdrosti a poznania v Kristovi, Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 13:11;   Rimanom 12:5 

1-ročný plán:   Skutky 17:1-15;   Jób 3-5 

2-ročný plán:   2.Korintským 13:1-6;   Izaiáš 23-24 



5           Pastor Chris 

     Učiteľ prebývajúci v tebe 

 „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). 

 Duch Svätý je Duchom pravdy a pozná všetky hlboké veci Božie. Ježiš povedal, že On (Duch 

Svätý) zoberie to, čo patrí Jemu (Ježišovi) a odhalí to tebe (Ján 16:15). Bude ťa viesť do VŠETKEJ pravdy 

a naučí ťa VŠETKY veci, lebo je tvojím skrytým (vnútorným) učiteľom.  

 Žiaľ mnohí nemajú výhodu z tejto úžasnej služby Ducha Svätého, pretože asi o tom neboli nikdy 

vyučovaní. Duch Svätý ti môže objasniť veci ohľadom tvojich obchodných záležitostí, vedy, chémie, 

matematiky, hutníctva atď.! Môže ťa učiť veci týkajúce sa tvojho každodenného života, rovnako ako 

nebeské veci. Miluje ťa a zaujíma sa o tvoj úspech. 

 Nie je prirodzenosťou alebo charakterom kresťana, aby v živote zlyhával, pretože keď si prijal 

Ducha Svätého, máš v sebe učiteľa, ktorý vie, ako ťa urobiť úspešným a spôsobuje, že práca tvojich rúk je 

úspešná.  V Izaiášovi 48:17 povedal: „...Ja Hospodin, tvoj Boh, ťa učím prosperovať a vediem ťa cestou, ktorou 

máš ísť.“ Aké je to úžasné! Duch Svätý ťa môže učiť, ako žiť v spravodlivosti a prosperite a povedie ťa po 

ceste Božieho plánu a Jeho dokonalej vôle pre tvoj život! 

 Uvítaj a podnecuj službu Ducha Svätého vo svojom živote! Môžeš si pýtať a prijať vedenie 

v akejkoľvek situácii, keď to potrebuješ. To, že On v tebe žije znamená, že máš prístup ku všetkej Božej 

múdrosti, pretože On je Duch Múdrosti. Znamená to, že môžeš pôsobiť v Jeho múdrosti, keď čelíš 

ťažkým situáciám alebo sa ti zdá, že si na križovatke. Jedným z najistejších spôsobov, ako aktivovať Jeho 

moc a múdrosť v sebe je modlenie sa v jazykoch. Keď hovoríš v jazykoch, tvoj duch sa stáva   

vnímavejším, aby prijal múdrosť, ktorú potrebuješ, aby si zvládol rozličné problémy a výnimočne múdro 

jednal  vo všetkých svojich záležitostiach. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi prostredníctvom Ducha a Slova udelil múdrosť. Jednám dnes 

dokonale vo všetkých záležitostiach, kráčam v Tvojej dokonalej vôli a som vedený po ceste spravodlivosti, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 14:2;   1.Korintským 2:12 

1-ročný plán:   Skutky 17:16-34;   Jób 6-8 

2-ročný plán:   2.Korintským 13:7-14;   Izaiáš 25 



6           Pastor Anita 

     Svet je tvoj! 

 „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Lebo všetko je vaše,“ (1.Korintským 3:21). 

 Smelým prehlásením: „Všetko je vaše“ nám apoštol Pavol cez Ducha Svätého dáva vedieť, že 

máme prístup ku všetkým nesmiernym zdrojom zeme. Preto nie je žiadna potreba, pre ktorú by sme mali 

závidieť iným alebo bojovať o niečo, čo má niekto iný. Žalm 24:1 hovorí: „Hospodinova je zem, i to čo ju 

napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú.“ Keďže je Boh tvojím nebeským Otcom a ty si Jeho dedičom (Rimanom 

8:17), potom všetko, čo vlastní On, patrí tebe. 

 Galatským 3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Si 

Abrahámovým semenom, a preto si oprávneným používateľom Abrahámových požehnaní. Tvoje 

spojenie s Kristom (Galatským 3:29) ťa urobilo skutočným potomkom Abraháma a vlastníkom sveta, 

pretože Boh poručil svet Abrahámovi (Rimanom 4:13). Preto nič nie je príliš dobré a veľké na to, aby si to 

nemohol mať. 

 Odmietni sa uspokojiť s priemerným životom, pretože ty si nadmieru požehnaný. Bol si 

ustanovený, aby si žil život v prosperite a v spravodlivosti. To je tvoje dedičstvo. Žiadna dobrá vec, po 

ktorej túžiš, nie je nedosiahnuteľná. Nikdy sa neuchyľuj k nepoctivým prostriedkom, aby si dosiahol 

svoje túžby. Kráčaj vo svetle Božieho Slova a Ono ťa bude viesť k uskutočneniu tvojich túžob. 

 Pochop, že Boh nechce odoprieť dobré veci svojim deťom; dáva štedro všetkým bez vyčitovania 

(Jakub 1:5). Všetko, čo potrebuješ k životu a pobožnosti, ti je dostupné v Kristovi. Svet a všetko, čo je 

v ňom, je tvoje v Pánovi. Zaujmi to a užívaj si svoje dedičstvo. 

     Modlitba 

 Pán je môj pastier a som požehnaný všetkým duchovným a materiálnym požehnaním v Kristovi Ježišovi. 

Bol som prenesený do života milosti a nadprirodzenej hojnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom:8-32;   Lukáš 11:9;   Ján 16:24 

1-ročný plán:   Skutky 18:1-23;   Jób 9-11 

2-ročný plán:   Galatským 1:1-9;   Izaiáš 26 



7           Pastor Chris 

    Pokrstení (ponorení) do Ježiša Krista 

 Či neviete, že ktorýkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? 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 (Rimanom 6:3-4). 

 V našom úvodnom verši nám Duch Svätý cez apoštola Pavla pomáha porozumieť našej 

neoddeliteľnej jednote s Pánom tým, že nám hovorí, že sme boli pokrstení do Ježiša Krista. Sme údmi 

Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí (Efezským 5:30). 

 Tým, že si pokrstený do Ježiša Krista, stal si sa s Ním nerozdeliteľne spojený, takže Boh ťa 

neodlišuje od Ježiša Krista. Pán Ježiš znova opakoval túto jednotu v Jánovi 15:5: „Ja som vinič, vy ste 

letorasty...“ Máme ten istý život s Ním, pretože život prichádza do letorastov cez vinič. 

 Ďalšia nádherná súčasť našej jednoty s Ježišom Kristom je to, že naša jednota neskončila 

pokrstením do Jeho smrti, ale pokračuje v novote života Jeho vzkriesením z mŕtvych. 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.“ Jeho vzkriesenie nás uviedlo do novoty života. 

 Kráčaj s vedomím svojho nového života v Ňom; je to vzkriesený život. Tvoja minulosť neexistuje, 

si nové stvorenie, prvotriedne stvorenie, dokonalé v Kristovi Ježišovi. Nie si z tohto sveta. Maj toto 

vedomie a ži s ním každý deň. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za nerozdeliteľnú jednotu s Tebou. Tvoj život ma urobil nadprirodzeným, 

odolným voči chorobám, nemociam alebo slabostiam. Dnes žijem vo víťazstve a autorite Ducha, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:29-30;   Galatským 3:27 

1-ročný plán:   Skutky 18:24-19:7;   Jób 12-14 

2-ročný plán:   Galatským 1:10-17;   Izaiáš 27 



8           Pastor Chris 

     Prejavuj Jeho spravodlivosť 

 „Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a 

vykúpením,“ (1.Korintským 1:30). 

 Spravodlivosť je Božia prirodzenosť, ktorá je vložená do ľudského ducha a produkuje v ňom 

Božiu správnosť a schopnosť konať správne a naplniť Otcovu vôľu. Boh je vždy spravodlivý a pravdivý, 

je to Jeho prirodzenosť a spôsobuje, že v nás je tá istá prirodzenosť. Nemusíš prečítať celú Knihu Zákona 

a jeho nariadenia, aby si vedel, čo je správne a čo je zlé. Božia spravodlivosť bola vložená do tvojho 

ducha. 

 V dňoch Mojžiša čítali Izraeliti Zákon, aby vedeli, čo je dobré a čo je zlé, ale toto neplatí pre nové 

stvorenie v Kristovi! V Jeremiášovi 31:33 Pán povedal: „...Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do 

srdca;...“ Toto sa stalo; spravodlivosť je teraz v tvojom duchu. Rimanom 8:2-4 nám hovorí: „...Lebo čo 

nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal 

svojho Syna a hriech v tele odsúdil, aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás,...“ 

 Zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi v našom duchu vyprodukoval spravodlivosť. Niet divu, 

že Ježiš povedal: „Vy ste svetlo sveta“ (Matúš 5:14). Môžeš sa rozhodnúť, čo je správne. Ľudia sveta sa na 

teba pozerajú a poznajú, čo je spravodlivosť. Nie si len účastníkom spravodlivosti, ale aj vyjadrením Jeho 

spravodlivosti. Izaiáš 61:3 nás označuje ako stromy spravodlivosti, ktoré zasadil Pána zástupov, aby bol 

oslávený. Preto nesieš ovocie spravodlivosti (Filipským 1:11). 

 Nech cez teba vládne spravodlivosť, nech sa v tvojom živote prejaví to Božie najlepšie, ktoré je v 

tebe. Rozhodni sa, že bude cez teba naplno vyjadrený Kristov život a budeš užitočný a efektívny v šírení 

evanjelia. Rozhodni sa a stane sa to. 

      Vyznanie 

 Dnes vyjadrujem Kristov život a Jeho prirodzenosť vo mne tým, že pôsobím dôsledne a múdro vo všetkom, 

čo robím. Nepretržite žijem vo svetle Božieho Slova, vo svetle mojej spravodlivosti v Ňom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 1:30;   Filipským 1:11 

1-ročný plán:   Skutky 19:8-41;   Jób 15-18 

2-ročný plán:   Galatským 1:18-2:2;   Izaiáš 28 



9           Pastor Anita 

     Miluj tak, ako On 

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

vzájomne milovali (Ján 13:34). 

 V liste Efezským 3:17-19 sa apoštol Pavol modlil: „Aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a 

vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 

a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste boli naplnení celou Božou plnosťou.“ Chce, aby 

sme obsiahli a pochopili rozsah a obrovskú nezmerateľnosť Božej lásky, jej bezhraničnosť, aby sme tak 

mohli milovať rovnako ako On. 

 Láska, ktorú má Boh k nám, je intenzívna (silná, náruživá) a bezpodmienečná; je to láska bez 

hraníc. Uvedomenie si tejto Jeho lásky ti dáva smelosť a dôveru. Miluje ťa tak, ako keby si bol na svete 

jediný! Avšak ty máš milovať druhých tak, ako miluje On teba. To znamená, že máš milovať každého 

okolo seba tak, ako keby bol jediný na svete, bez ohľadu na to, ako môže vyzerať „nemilovateľný“. 

 Ján 3:16 hovorí, že Boh tak miloval svet – svet ľudí – že dal svojho jednorodeného Syna. Miluje 

každého jednotlivého človeka na svete bez rozdielu a chce, aby sme Ho napodobňovali: „Napodobňujte 

teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu 

príjemnej vône“ (Efezským 5:1-2). Máš kapacitu milovať tak, ako Boh, inak by ťa nežiadal o to, aby si Ho 

napodobňoval. 

 Biblia hovorí: „Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás 

s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení!“ (Efezským 2:4-5). Boh nás miloval, 

kým sme ešte boli hriešnici, preto nech ťa Otcova láska motivuje k tomu, aby si zasiahol hriešnikov 

a získal ich pre Krista. Nech bije tvoje srdce Otcovou láskou za neobrátených okolo teba. Buď hnaný 

láskou k tomu, aby si im kázal evanjelium a obrátil ich od hriechu k spravodlivosti a z moci satana k 

Bohu. 

      Vyznanie 

 Mám schopnosť milovať ako môj nebeský Otec, pretože som Jeho milované dieťa. Jeho láska napĺňa moje 

srdce a dnes prejavujem túto lásku tým, že zasahujem iných Kristovou láskou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:8;   1.Ján 4:8-11 

1-ročný plán:   Skutky 20:1-16;   Jób 19-21 

2-ročný plán:   Galatským 2:3-12;   Izaiáš 29 



10           Pastor Chris 

     Žiť pre evanjelium 

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

 Matúš 28:19-20 hovorí: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i 

Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do 

konca sveta. [Amen].“ Toto je „veľké poslanie“ a je to Pánov príkaz pre každého kresťana. Máš kázať 

slávne evanjelium Kristove. Je to Božia moc na spasenie každému, kto uverí (Rimanom 1:16). 

 Nič vo svete by nemalo pre teba znamenať viac než to, aby si viedol mužov a ženy ku Kristovi. 

2.Peter 3:9 nám hovorí, že Pán nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby všetci počuli a prijali evanjelium 

a boli spasení. 

 Keď nám Pán dával inštrukciu, aby sme kázali a učili všetky národy, neodkazuje len na krajiny. 

Mienil tým rôzne etnické systémy, to znamená rozličné skupiny alebo spoločnosti ľudí so spoločnými 

záujmami, spoločným podnikaním, víziou alebo charakteristikou. Napríklad svet bankárov, právnikov, 

študentov, obchodníkov, pedagógov atď. Toto sú „národy“ so spoločnými záujmami. Zaujmi svoje 

miesto služobníka zmierenia kdekoľvek si a zaisti, aby ľudia v tvojom svete a okolí počuli a prijali 

posolstvo evanjelia. 

 Podobne ako apoštol Pavol „nevyhnutnosť leží na mne, aby som kázal evanjelium“ 

(1.Korintským 9:16); takže staň sa horlivým v získavaní duší. Uvedom si, že ty si kazateľom v tvojom 

svete: v tvojom dome, úrade, škole a v tvojom okolí. Pán ťa pomazal, aby si vyslobodzoval ľudí 

z otroctva do slávnej slobody Božích synov a obracal ich z temnoty do svetla, z hriechu do spravodlivosti! 

Povedz dnes niekomu o Ježišovi! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium a príležitosť slúžiť dnes s mocou Tvojím Slovom. Ďakujem Ti za 

hojnosť milosti, ktorú si mi daroval, aby som bol užitočným služobníkom evanjelia, keď zjavujem krásu a moc 

Tvojho poznania na každom mieste, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:18;   2.Korintským 3:5-6 

1-ročný plán:   Skutky 20:17-38;   Jób 22-24 

2-ročný plán:   Galatským 2:13-21;   Izaiáš 30 



11           Pastor Chris 

     Modlenie sa v Ňom 

 ... Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa (Ján 14:6). 

 Mnohí kresťania sa zle modlia, a to takým spôsobom, že ničia svoju vieru bez toho, aby si to 

uvedomovali. 

 Obsah modlitieb niektorých ľudí zjavuje ich mylné predstavy, ktoré spôsobia, že ich modlitby sú 

neúčinné. Napríklad sa modlia: „Otec, prichádzame do Tvojej blízkosti...“, alebo „Prichádzame k Tebe 

v mene Ježiš...“ My ako kresťania v modlitbe „neprichádzame“ k Bohu, my sa modlíme v Ňom a Jeho 

prítomnosti. 

 Keď si prijal Krista do svojho srdca, aby si sa znovuzrodil, narodil si sa do Božej prítomnosti. 

Vtedy si prišiel k Otcovi. Nepotrebuješ zdĺhavo „prichádzať“ do Jeho prítomnosti alebo k Nemu 

v modlitbe, pretože si už „prišiel“ prostredníctvom „Cesty“ – Ježiša Krista a keď si prišiel, tak si tam 

zostal! Takže si s Otcom; žiješ a prebývaš v Jeho prítomnosti. Zostávame v Ňom. Pamätaj si Ježišove 

slová: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám“ (Ján 15:7). 

 Všimni si Pánove slová. Bol veľmi priamy a jednoznačný. Nepovedal: „Nikto nemôže navštíviť 

Otca, len Ja.“ Ale On povedal: „...Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Teraz, keď si 

znovuzrodený, bol si pokrstený do Jeho tela: „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno 

telo,...“ (1.Korintským 12:13). Kristus je to telo a je to tiež naše miesto v Božej prítomnosti – po Otcovej 

pravici – tam teraz zostávame a žijeme. 

 Toto je realita: si v Ňom a On je v tebe, preto nepotrebuješ „prichádzať“ k Nemu a „odchádzať“ 

od Neho! Žiješ v Jeho prítomnosti a nesieš Jeho prítomnosť so sebou všade, kam ideš. Vedomie  Jeho 

prítomnosti v tebe a s tebou by malo byť pre teba dennou realitou, pretože to spôsobí, že pôsobíš 

z pozície výhody. 

 Zostávaš v Ňom, si Jeho živým chrámom, v Ňom žiješ, hýbeš sa máš svoje bytie. Sláva Jeho menu 

naveky! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za radosť spasenia a privilégium, že žijem v Tvojej prítomnosti, posadený spolu 

s Kristom na mieste autority a vlády, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:5-6;   2.Korintským 5:17 

1-ročný plán:   Skutky 21:1-16;   Jób 25-28 

2-ročný plán:   Galatským 3:1-12;   Izaiáš 31 



12           Pastor Anita 

    Urob, aby sa dobré veci diali pre iných 

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

 Skutočná prosperita je o tom, aby si bol požehnaním pre iných a pomáhal im žiť zmysluplný 

život. Znamená to pozitívne prispievanie k ďalšiemu pokroku v životoch tých, ktorí sú okolo teba. Keďže 

si  požehnaním, budeš vždy vyzdvihnutý, lebo keď pomáhaš druhým, z toho prichádza povýšenie. Boh 

urobí pre teba dobré, ak ty urobíš dobré pre iných. 

 Pomôž tým, ktorí sú okolo teba, aby stáli pevne. Pomôž im objaviť ich Bohom daný potenciál. 

Napríklad ako zamestnávateľ pomôž tým, ktorí sú tvojimi zamestnancami, uskutočniť ich sny na úspech. 

Rovnako ak si zamestnaný v nejakej organizácii, buď usilovný, zasaď sa za zlepšovanie tej organizácie, 

kde pracuješ. Urob svojou prioritou robiť pokrok tejto organizácie. Lebo v jej prosperite budeš aj ty 

prosperovať. 

 Príslovie 11:25 hovorí: „Dobročinný človek bude bohato nasýtený, kto občerství, bude občerstvený.“ 

Nikdy nebudeš mať stratu, keď budeš dávať a budeš tým, ktorý požehnáva. Na svete sú siroty, vdovy 

a chudobné deti, ktoré by mohli mať úžitok z tvojej prosperity. Biblia hovorí v Prísloviach 19:17: 

„Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.“ 

 Vždy buď pripravený na príležitosti, aby si požehnal druhých a Pán okrem toho, že zvýši tvoju 

kapacitu, aby si dokázal urobiť viac, aj znásobí tvoje zasiate semená a rozmnoží ovocie tvojej 

spravodlivosti. 

      Vyznanie 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za to, že ma robíš požehnaním pre druhých a tým, ktorý ich pozdvihuje. Ďakujem 

Ti, že mi dávaš múdrosť a silu, aby som vždy rozpoznal potreby tých, ktorí sú okolo mňa, aby som im mohol priniesť 

nádej a inšpirovať ich k úspechu a veľkosti. Prostredníctvom môjho dávania prichádza ku mne úžasná žatva 

finančného požehnania, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 6:38;   2.Korintským 9:6-9 

1-ročný plán:   Skutky 21:17-36;   Jób 29-31 

2-ročný plán:   Galatským 3:13-22;   Izaiáš 32 



13           Pastor Chris 

     Ježišova ľudskosť 

 „Lebo skutočne nevzal na seba prirodzenosť anjelov, ale potomkov Abrahámových“ (Židom 2:16 angl. 

preklad). 

 Keď prišiel Pán Ježiš na túto zem, neprišiel v podobe anjelskej bytosti, ale prišiel ako semeno 

Abrahámove. Narodil sa zo ženy a žil ako človek, hoci bol Božím Synom. Bolo to v Jeho ľudskosti, že bol 

pokúšaný, poslúchal Boha, bol ukrižovaný a zomrel namiesto nás. 

 Izaiáš 53:5 hovorí: „Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal 

trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ Keď bol prebodnutý, cítil bolesť a vykríkol takým 

spôsobom, akým by som pravdepodobne vykríkol ja, ale nevzdal sa. Biblia hovorí, že pretrpel kríž 

a pohrdol potupou (Židom 12:2). 

 Bola to Jeho ľudskosť, že zostúpil do pekla, v ktorom tiež zápasil so satanom v tom strašnom 

súboji v pekle a porazil jeho aj všetky zástupy temnoty. Všetko to urobil ako človek: „..odzbrojil kniežatstvá 

a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi“ (Kološanom 2:15). Vyšiel z hrobu ako človek 

a vystúpil do neba ako človek. Bol kompletne stotožnený s človekom: „Preto vo všetkom sa musel stať 

podobným bratom...“ (Židom 2:17). 

 List Židom 4:15 hovorí: „Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme 

Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu.“ Všetko, čo Ježiš urobil ako človek, urobil pre 

nás. Ako Jeho utrpenie a smrť boli pre nás, tak Jeho poslušnosť, vzkriesenie a umiestnenie v nebi bolo tak 

isto pre nás. Jeho víťazstvo je naše; Jeho sláva je naša. Bol naozaj Synom človeka, rovnako ako bol Synom 

Boha. Žime na Jeho slávu! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, radujem sa zo všetkého, čo si pre mňa urobil v Kristovi Ježišovi. Viac ako predtým som 

inšpirovaný konať Tvoju vôľu a dokonale naplniť moju službu v Tebe. Ďakujem Ti, že otváraš moje porozumenie 

o tom, aké sú moje schopnosti v Kristovi a o tom, čo všetko môžem uskutočniť prostredníctvom moci Ducha, ktorý 

vo mne pracuje, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 2:5;   Skutky 2:22 

1-ročný plán:   Skutky 21:37-22:21;   Jób 32-35 

2-ročný plán:   Galatským 3:23-29;   Izaiáš 33 



14           Pastor Chris 

     Uctievaj Pána spievaním! 

 Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec 

takýchto ctiteľov chce mať... (Ján 4:23). 

 Vždy, keď máš príležitosť uctievať Pána, rob to s celým srdcom v láske. Ako nové stvorenie 

„..sme obriezka, my, ktorí v Duchu Božom vzývame (uctievame) (Boha) a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí 

nedúfame v telo“ (Filipanom 3:3). My sme praví ctitelia, ktorých Pán hľadá. Keď sa naučíš vášnivo uctievať 

Pána vždy, bez ohľadu a nezávisle na okolnostiach, prehĺbiš službu Ducha Svätého vo svojom živote. 

Budeš vo väčšej miere zažívať bohaté spoločenstvo, Jeho nadprirodzené vedenie, lásku a milosť. 

 Okrem skutočnosti, že uctievanie je požehnaním pre teba v tom, že ti pomáha naladiť tvoju 

duchovnú pozornosť na Božiu frekvenciu, tak tým, že chváliš Pána, dávaš Mu to, čo si zaslúži. Duch 

Svätý miluje spievanie. Efezským 5:19 hovorí: „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných 

piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ Matúš 26:30 nám hovorí o tom, ako Ježiš a Jeho učeníci spievali 

pieseň: „Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový.“ Nauč sa spievať Pánovi v uctievaní. 

 Uctievanie nie je pre tých, ktorí majú najlepší a najzvučnejší hlas. Nespievame Pánovi preto, lebo 

sme dobrí speváci. Spievame Mu, aby sme Ho uctievali. Takže nezáleží na tom, aký je tvoj hlas. Nauč sa 

uctievať Pána spevom. Zbormajster a vedúci chvál v cirkvi ťa môže inšpirovať k uctievaniu, alebo ti 

môžu pomôcť naučiť sa piesne, ale ich uctievanie a ich spievanie nikdy nestačí na tvoje osobné uctievanie 

Pána. 

 Keď učeníci povedali Pánovi: „Nauč nás modliť“, Ježiš im dal vzor modlitby. Povedal im: „Vy sa 

teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!“ (Matúš 6:9). Všimni si, že začal 

s uctievaním. Uctievanie Pána je najdôležitejším prvkom našej služby Jemu, takže nauč sa uctievať Ho 

spievaním. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, uctievam Ťa dnes za Tvoju lásku, dobrotu, milosť a milosrdenstvo! Si tak slávny a hodný 

chvály; Tvoje meno je oslávené na veky po celej zemi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipanom 3:3;   Židom 13:15 

1-ročný plán:   Skutky 22:22-23:11;   Jób 36-39 

2-ročný plán:   Galatským 4:1-11;   Izaiáš 34 
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    Pozri sa do svojho vnútra pre tvorivé nápady! 

 „No, ten poklad máme v hlinených nádobách, aby zvrchovanosť moci bola Božia a nie z nás“ 

(2.Korintským 4:7). 

 Biblia hovorí, že čokoľvek robíš ako Božie dieťa, to bude prosperovať: „A bude ako strom, zasadený 

nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí 

sa mu“ (Žalm 1:3). Nikdy nebuď nečinný alebo nezamestnaný; musíš nájsť niečo, v čom si dobrý; niečo, čo 

je dobré pre Boha a dobré pre ľudí a potom to začať robiť. Požehnaj svet prácou svojich rúk. Spoľahni sa 

na Ducha Svätého v tebe čo sa týka vynikajúcich nápadov. Pamätaj, že úspech nie je len o peniazoch; ak 

máš tie správne nápady a si disciplinovaný, čo sa týka tvojich nápadov, peniaze k tebe prídu. Takže 

príď s úžasnými nápadmi, ktoré spôsobia pokrok a rozvoj v tvojom okolí. Jednou zo základných 

požiadaviek pre úspech je to, že pozoruješ ľudské potreby a potom sa usiluješ o to, aby si ich naplnil. Ako 

sa Jozef, väzeň, stal Egyptským ministrom? Svojím obdarovaním slúžil druhým a Boh ho povýšil. 

 Niektorí ľudia veria, že dôvod toho, prečo sa trápia alebo sú chudobní, je druh práce, ktorú robia. 

Toto nie je pravda! Problém nie je v druhu práce, ktorú robia; skôr je to v ich mysliach. Tvoja myseľ 

určuje to, čím sa staneš, lebo ako človek rozmýšľa vo svojom srdci, taký je (Príslovia 23:7). 

 Pozri sa do svojho vnútra a ži tak, že to dávaš von. Daj svoju tvorivú šťavu do práce. Spusti 

prosperitu a víťazstvo zo svojho vnútra. Boh vložil do tvojho ducha všetko, čo potrebuješ k úspešnému 

životu. Hľadaj v sebe; siahni hlboko do seba a objav poklad a vlohy, ktoré máš. Začni ich používať 

a Pánovo pomazanie spôsobí, že začnú produkovať a znásobovať sa. 

     Vyznanie 

 Vyberám dnes zo seba dobré veci. Pretože mám vynikajúcu myseľ, mám náhľad do tajomstiev a nejasných 

vecí a prinášam tvorivé nápady, pretože Kristus sa stal mojou múdrosťou. Iniciujem zo svojho vnútra úspech, 

víťazstvo a prosperitu, v mene Ježiš.     

Rozšírené štúdium:   Lukáš 6:45;   Príslovia 4:23 

1-ročný plán:   Skutky 23:12-35;   Jób 40-42 

2-ročný plán:   Galatským 4:12-20;   Izaiáš 35 



16           Pastor Chris 

     Modli sa za Boží ľud 

 „Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás a aby sme 

sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým“ (2. Tesalonickým 3:1-2). 

 V Lukášovi 18:1 Ježiš učí, že by sme sa mali neustále modliť a neochabovať. Nesmieš sa prestávať 

modliť za Boží ľud; je to tvoja kňazská služba ako veriaceho modliť sa za kresťanov v tvojej krajine a na 

celom svete, aby Slovo Pánovo malo voľný priebeh a oslávilo sa v nich, práve tak ako u teba. Modli sa, 

aby Boží svätí poznali Jeho Slovo skrze zjavenie a boli účinní v záležitostiach Ducha. 

 V Efezským 1:19 sa Pavol modlil, aby kresťanom v Efeze Boh udelil: „ducha múdrosti a zjavenia 

v poznávaní Jeho“. Niektorí ľudia sú znovuzrodení a majú základné poznanie o Bohu. Avšak chýba im 

nebeský náhľad a poznanie duchovných vecí. Máme povinnosť prihovárať sa za takýchto ľudí, aby mali 

svetlo Božieho Slova a chodili v ňom. 

 Prihováraj sa tiež za misionársku prácu služobníkov a Božích služobností v tvojej krajine ako 

aj na celom svete, aby im Boh udelil schopnosť hovoriť a príležitosti zvestovať evanjelium s mocou. 

V liste Kolosenským 4:3 Pavol napomínal veriacich, aby sa v tomto svetle modlili za jeho misijnú prácu: 

„Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj 

vo väzení.“ Tento verš zdôrazňuje dva dôležité body: schopnosť hovoriť a príležitosti. Mohol by si mať 

schopnosť hovoriť a nemusel by si mať možnosť zvestovať evanjelium a naopak; preto sa musíme 

prihovárať tak, ako nás Duch napomína. 

 Nikdy nepoľavuj v modlitbách za kresťanov po celom svete; je to súčasť tvojej kňazskej služby. 

Modli sa, aby Boží ľud stál v jednom duchu, s jednou mysľou usilujúc spoločne za vieru evanjelia po 

celom svete. 

      Modlitba 

 Napĺňam dnes svoje povolanie a modlím sa, aby Pán udelil schopnosť, smelosť a príležitosti pre kresťanov 

po celom svete, najmä na miestach, kde je svetlo evanjelia slabé, aby zvestovali a učili Slovo s mocou, v Ježišovom 

mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 6:18-20;   1. Timoteovi 2:1-4 

1-ročný plán:   Skutky 24;   Žalmy 1-6 

2-ročný plán:   Galatským 4:21-31;   Izaiáš 36 



17           Pastor Chris 

    Jednoducho konaj podľa Jeho Slova... 

 Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jakub 1:22). 

 Matúš 14 nám opisuje, ako v istý večer nastúpili učeníci do lode, aby sa preplavili na druhú 

stranu Galilejského mora predíduc Ježiša. Počas svojej cesty sa naľakali, keď uvideli, že smerom k nim 

kráča po vode muž a zo strachu kričali. Tým mužom bol Ježiš, ktorý hneď utíšil ich obavy, keď povedal: 

„...vzchopte sa, to som ja; nebojte sa“ (Matúš 14:27). Peter mu odpovedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž mi prísť 

k tebe po vode“ (Matúš 14:28); a Pán mu povedal: „Poď“ (Matúš 14:29). 

 Peter potom vystúpil z lode a išiel po vode v ústrety Ježišovi. Keď Majster povedal: „Poď“, mohol 

každý zo žiakov s Petrom vystúpiť do vody, ale urobil to len Peter. Predstavte si, o koľko slávnejšie 

a inšpirujúcejšie by bolo čítať, keby všetci učeníci chodili po vode! 

 Toto sa aj dnes deje s mnohými v cirkvi. Keď je dané Slovo, možno slovo na uzdravenie, slovo 

pre financie alebo nejakú inú vec, iba tí, ktorí zosobnia Slovo a podniknú tomu príslušný skutok, budú 

mať z toho ovocie vo svojich životoch. Nečakaj na hromový hlas alebo veľkolepý zvuk z neba; 

jednoducho konaj podľa Slova. Nemusí to prísť dramatickým spôsobom, ale jednako je to vždy 

nadprirodzené. 

 Keď Eliáš v 1.Kráľov 19 potreboval počuť od Boha, tak všetky zdanlivo „veľkolepé“ znamenia 

neznamenali prítomnosť Boha až dovtedy, pokiaľ tichý hlas povedal: „..Čo tu robíš, Eliáš?“ (1.Kráľov 

19:13). Božie Slovo, inštrukcie, vedenie a rady pre teba sú nadprirodzené; budú produkovať očakávané 

výsledky, keď budeš podľa nich konať. 

 Aby si neustále zažíval Božiu slávu a moc Ducha, mal by si vždy odpovedať vo viere na Jeho 

Slovo a podnety Ducha. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že trénuješ môjho ducha, aby som vnímal realitu kráľovstva a reagoval 

na inštrukcie Ducha Svätého, keď sa učím chodiť vo svetle Tvojho Slova, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:22-25 

1-ročný plán:   Skutky 25:1-12;   Žalmy 7-10 

2-ročný plán:   Galatským 5:1-12;   Izaiáš 37 



18           Pastor Anita 

     Víťazný sprievod 

 „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať 

vôňu svojho poznania“ (2. Korintským 2:14). 

 Ako kresťania máme úplné víťazstvo nad satanom a jeho zástupmi. Patríme do Kráľovstva 

Božieho milovaného Syna, ktorý nás vedie na triumfálnej ceste životom, a to je neustály víťazný pochod. 

 Lukáš 1:69-71 nám hovorí, že Boh: „...vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, 

ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, 

ktorí nás nenávidia“. Toto prišlo ako dôsledok Pánovho príchodu. Takže ktokoľvek ťa nenávidí alebo  

plánuje proti tebe zlé, nebude nikdy schopný ťa poraziť, pretože Kristus je tvoje víťazstvo. Vzhľadom na 

tvojich protivníkov Božie Slovo hovorí: „Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a 

nepriatelia moji potknú sa a padnú“ (Žalm 27:2). 

 Ty sa nemáš modliť proti hriešnikom alebo tvojim nepriateľom, aby nešli proti tebe; oni majú 

slobodu vyjsť proti tebe, avšak ich koniec je už predurčený: potknú sa a padnú. Nikdy neži v strachu 

a ani nereaguj na okolnosti strachom. Si víťaz v Kristovi Ježišovi. Biblia hovorí: „...odzbrojil kniežatstvá a 

mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi“ (Kolosenským 2:15). Keď Ježiš porazil 

satana, kniežatstvá a mocnosti temnoty, ty si bol v Ňom. Bol si v Ňom, keď ich viedol v sprievode v ich 

porazenom stave, zranených, zničených, v stave úplnej bezmocnosti. 

 Potom v Lukášovi 10:19 hovorí: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc 

nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Čo za život nám to dal! Je to víťazný život skrze 

Slovo a autoritu skrze Ducha. 

      Vyznanie 

 Kráčam dnes vpred vo víťazstve a nadvláde nad satanom, zástupmi temnoty a nad okolnosťami života.  

Dnes zažívam moc a nadprirodzenú Božiu milosť, keď zjavujem vôňu Kristovej známosti na každom mieste, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 15:55-57;   1.Ján 4:4 

1-ročný plán:   Skutky 25:13-26:1;   Žalmy 11-16 

2-ročný plán:   Galatským 5:13-19;   Izaiáš 38 



19           Pastor Chris 

    Viera: tvoja mena na vládnutie v tvojom svete! 

 „A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi, 

Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie, 

zapchávali tlamu levom“ (Židom 11:32-33). 

 Pán Ježiš povedal, že ak máš vieru ako horčičné zrnko, nič nie je pre teba nemožné ( Matúš 17:20). 

Tvoja viera je tvojím platidlom na vládnutie v tvojom svete. 

 Biblia nám hovorí o konkrétnych mužoch a ženách, ktorí v svojom čase skrze vieru vládli svetu 

(Židom 11:32-33). Jedenásta kapitola Listu Židom nám dáva poučný záznam o úspechoch niektorých z 

týchto veľkých mužov a žien viery: ako pokorili kráľovstvá a pôsobili v spravodlivosti, stojac na svojom 

území vo svojom presvedčení. Ich viera slúži ako príklad aj pre nás v dnešnej dobe. Ich skutky boli 

zapísané pre našu inšpiráciu a poučenie, aby sme vedeli, že môžeme robiť to isté. 

 Premýšľajme o postoji jedeného z týchto veľkých hrdinov viery - Jozuovi. Vierou viedol deti 

Izraela, aby sedemkrát pochodovali okolo odstrašujúcich múrov Jericha a ako sa potom tieto hrozivé 

múry zrútili, keď Izraelci spustili víťazný pokrik (čítaj Jozue 6:16-20). Každý deň môžeš žiť víťazne a 

vládnuť prostredníctvom viery. Biblia nás napomína, aby sme: „...nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo 

svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení“ (Židom 6:12). Abrahám, Izák, Jákob, Dávid, 

proroci, Pán Ježiš Kristus a apoštoli  majú pre nás veľa príkladov viery, aby sme ich nasledovali. 

 Môžeš čeliť a prekonať akúkoľvek prekážku, ktorá je pred tebou skrze hovorenie slov viery. Dnes 

môžeš spôsobiť zmeny a robiť veľké veci vo svojom svete. Môžeš tiež prejaviť  spravodlivosť a dať život 

mŕtvym, či beznádejným situáciám. Môžeš tiež oživiť svoj podnik, ak upadá, alebo ho nechať  rásť od 

slávy k sláve. Môžeš veľmi vynikať v službe, vo vzdelaní, kariére, či profesii a byť zázrakom v svojom 

svete. Tvoja viera je menou, tak ňou vládni vo svojom svete. 

     Vyznanie 

 Slovo viery je v mojom srdci a v mojich ústach a to prevláda, keď hovorím. Môj život je svedectvom o Božej 

milosti a úrode požehnania, pretože kráčam vierou v Jeho Slovo. Som viac ako víťaz a moja viera je víťazstvo, ktoré 

premáha svet. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Židom 11:1a6;   Matúš 17:20 

1-ročný plán:   Skutky 26:2-18;   Žalmy 17-18 

2-ročn plán:   Galatským 5:20-26;   Izaiáš 39 



20           Pastor Chris 

      Zmeň poradie 

 „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa 

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12:2). 

 Z času na čas je dôležité posúdiť spôsob, akým veci idú a určiť si oblasti, v ktorých potrebuješ 

zmenu. Mnohí robia veci stále tým istým spôsobom a očakávajú odlišný výsledok. Mal by si skúsiť nové  

nápady, priniesť niečo nové. 

 Ak chceš odlišný výsledok od toho, čo práve teraz zažívaš, musíš veci prehodnotiť a urobiť  

nevyhnutné zmeny. Začni so zmenou  spôsobu svojho  myslenia. Možno si bol v práci  povestný tým, že 

nie si práve moc usilovný a teraz chceš zmenu. Najprv by si mal zmeniť svoj vzťah a prístup k práci 

novým myslením. Začni praktizovať to, že prídeš do práce zavčasu, aby si získal čas a potom sa nauč 

sadnúť si a prácu svoju dokončiť v dohodnutom čase a taktiež ju urobiť príkladne. 

 Keď sa naučíš mať v práci náskok a končiť ju skôr, to ti dá priestor na to, aby si posúdil svoju 

prácu a zabezpečil jej dokonalosť. Rob toto dôsledne a čoskoro by si mal začať dostávať kladné 

odporúčania a povýšenia od tvojich nadriadených. 

 Možno si vždy túžil študovať Písmo a účinne sa modliť; nedosiahneš to, pokiaľ neurobíš tie 

správne a nevyhnutné kroky. Môžeš začať tým, že začneš byť usilovnejší v štúdiu Rapsódie reality 

a dôkladne prejdeš cez doporučené odkazy z Biblie a denné čítanie. Taktiež si zadováž  knihu “How To 

Pray Effectively Volume 1” (je len v angličtine, pozn. prekladateľa) a študuj ju od prvej do poslednej 

stránky ( je možné si ju objednať na  www.christembassyonlinestore.org). To spôsobí, že tvoje štúdium a 

modlitebný život bude živý a vzrušujúci. 

 Hneď teraz si urob prehľad oblastí, v ktorých potrebuješ zmenu, vedome si vypíš nové kroky, 

ktoré urobíš, aby spôsobili tieto zmeny, a potom choď za tým. Urob toto časťou plánu svojho osobného 

rozvoja pre nasledujúci štvrťrok alebo pre zvyšok roka a sleduj, ako tvoj život rastie k tomu najlepšiemu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za Tvojho Ducha, ktorý ma vedie, aby som robil správne a nutné zmeny, ktoré sú 

potrebné, aby som dosiahol nový stupeň úspechu a postupu v živote. Skrze Tvoje Slovo mi je daná múdrosť, aby som  

pracoval  výborne a žijem plodný a efektívny život v spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 22:29;   Rimanom 12:2 

1-ročný plán:   Skutky 26:19-32;   Žalmy 19-20 

2-ročný plán:   Galatským 6:1-9;   Izaiáš 40 

http://www.christembassyonlinestore.org/


21           Pastor Anita 

     Prehlasuj Slovo viery 

 „Vo svojom súžení volali k Hospodinovi, a On ich vytrhol z ich úzkosti. On poslal svoje slovo a uzdravil 

ich, z hrobových jám ich vyslobodil  (Žalm 107:19-20). 

 Niekto raz z pocitu sklamania zvolal: „Modlil som sa k Bohu, aby mi pomohol z mojej situácie, 

ale nič sa nezmenilo!“ To, čo si neuvedomil je to, že to nebola Božia zodpovednosť, ale jeho, aby spôsobil 

zmenu tej situácie prehlasovaním Slova viery. Božou zodpovednosťou je, aby poslal svoje Slovo. Jeho 

Slovo je materiál, ktorý potrebuješ na zmenu. Náš úvodný text hovorí: „On poslal svoje slovo a uzdravil ich, 

z hrobových jám ich vyslobodil.“ 

 Boh zachraňuje, uzdravuje a oslobodzuje prostredníctvom svojho Slova a Jeho Slovo je 

spoľahlivé. Môžeš ho použiť na každú situáciu v živote. Nezáleží na tom, ako zdanlivo beznádejne môžu 

vyzerať tvoje okolnosti, prehlasuj Slovo viery, aby si dostal svoj zázrak. Dokonca aj keby si chcel zmeniť 

dobré veci k lepšiemu alebo lepšie k najlepšiemu, Božie Slovo to spôsobí. Židom 4:12 (rozšírený angl. 

preklad) hovorí: „Lebo slovo, ktoré hovorí Boh, je živé a plné moci (ktorá ho robí aktívnym, účinným, oživujúcim 

a efektívnym)...“ 

 Slovo má vlastnú vnútornú moc. Keď ho prijmeš a hovoríš ho vo viere, stane sa tvorivým 

a efektívnym slovom, ktoré produkuje pre teba žatvu toho, čo hovoríš. Slovo v tvojich ústach je to isté, 

ako by to hovoril Boh a to veci zmení. Vytvor svoj víťazný život vierou naplnenými slovami. 

      Vyznanie 

 Som presvedčený o schopnosti Božieho Slova, že premáha a produkuje vo mne ovocie toho, čo hovorí, preto 

dnes smelo hovorím Slovo, lebo viem, že moja prosperita prichádza zo Slova. Som ako strom zasadený pri rieke 

a prinášam ovocie spravodlivosti, pretože žijem Slovom. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 55:10-11 

1-ročný plán:   Skutky 27:1-26;   Žalmy 21-22 

2-ročný plán:   Galatským 6:10-18;   Izaiáš 41 



22           Pastor Chris 

     „Phronesis“ je sila 

 Boh dal Šalamúnovi vo veľkej miere múdrosť a rozvahu, aj široký rozhľad - podobne, ako je piesku na 

morskom brehu (1.Kráľov 5:9). 

 Slovo „múdrosť“ je hebrejské slovo „phronesis“ a je to sila, ktorá ťa riadi. Je to duchovný elixír, 

ktorý ťa umiestňuje do vnútra územia Božej vôle, mimo tvojho prirodzeného porozumenia a spôsobuje, 

že robíš Božie veci Božím spôsobom, v Božom čase a pre Boží zámer! Je to tiež mentalita; výnimočná 

mentalita, ktorá spôsobuje, že myslíš určitým spôsobom a hovoríš správne veci v správnom čase, pre 

správny účel na správnom mieste. 

 Toto bola Šalamúnova múdrosť, ktorú prijal od Pána, ktorá spôsobovala, že vynikal v správnom 

uvažovaní tak veľmi, že Biblia hovorí: „...Prichádzali ľudia zo všetkých národov počúvať Šalamúnovu múdrosť, 

od všetkých kráľov zeme, ktorí sa dopočuli o jeho múdrosti“ (1.Kráľov 5:14). Boh dal Šalamúnovi výnimočný 

rozsah chápania; mal praktickú múdrosť. 

 „Phronesis“ ťa vedie (poháňa) k tomu, aby si robil správne rozhodnutia, rozumné úsudky 

a voľby a robil veci správne na prvý raz.  Túto „phronesis“ môžeš rozvíjať cez štúdium a meditovanie 

nad Slovom a prostredníctvom modlenia sa v Duchu Svätom – hovorením v jazykoch. Ale možno sa 

pýtaš: „Ja som si myslel, že Slovo hovorí, že Kristus sa nám stal múdrosťou od Boha? 

 Áno, ale tá múdrosť je „sophia“(grécky), čo znamená teoretická múdrosť, alebo náhľad do 

reality. Znamená to súborné porozumenie všetkých vecí. Existuje ešte tretí druh múdrosti nazývaný 

„sunesis“. To je rozhodujúca múdrosť; je to schopnosť porozumieť pojmy a vidieť vzťahy medzi nimi. 

Poukazuje to na rýchlosť chápania, bystré uvažovanie, ktoré predchádza určitému konaniu. Naproti 

tomu „phronesis“ je praktická múdrosť. Je to sila, ktorá spôsobuje, že robíš a hovoríš správne veci, 

dokonca predtým než si to rozmyslíš. 

 Boh ti dáva „sophia“ – náhľad do reality tak, že môžeš mať „sunesis“ – porozumenie, aby sa 

v tebe rozvíjala „phronesis“; mentalita pre úspešný a výnimočný život. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré vkladá do môjho ducha múdrosť a dáva mi mentalitu pre 

úspech, víťazstvo a nadvládu. Dnes jednám príkladne vo všetkých mojich záležitostiach a robím správne 

rozhodnutia a úsudky, pretože ma zvnútra vedie Tvoja múdrosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:5 

1-ročný plán:   Skutky 27:27-44;   Žalmy 23-25 

2-ročný plán:   Efezským 1:1-14;   Izaiáš 42 



23           Pastor Chris 

     Podriaď sa Jeho spravodlivosti 

 Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. Lebo vydávam im svedectvo, že 

horlia za Boha, ale nie podľa správneho poznania; keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať 

svoju, nepoddali sa spravodlivosti Božej (Rimanom 10:1-3). 

 Izaiáš 64:5 nám hovorí, že ľudská spravodlivosť, ich vlastné myšlienky o tom ako slúžiť a páčiť sa 

Bohu sú ako poškvrnené rúcho. Nemá žiadny zmysel spoliehať sa na svoje takzvané dobré skutky, keď 

raz budeš stáť pre Bohom a budeš sa Mu zodpovedať. 

 Toto boli rozpaky Izraelcov, ktoré kritizoval apoštol Pavol v našom úvodnom texte. Hoci boli 

horliví za Boha a zapojení vo všetkých formách náboženských pobožností, očisťovaní, obetovaní atď., 

pochybili v troch veciach vo svojej snahe o spravodlivosť. Po prvé, boli neznalí Božej spravodlivosti, po 

druhé, snažili sa uplatňovať svoju vlastnú spravodlivosť a po tretie, nepoddali sa spravodlivosti Božej. 

 Tretí bod nám ukazuje, čo Boh očakáva. Máme sa poddať Jeho spravodlivosti, pretože 

spravodlivosť nie je niečo, čo získaš svojimi vlastnými skutkami. Je to Boží dar. Rimanom 5:17 hovorí: 

„...skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.“ 

Podmienkou na získanie spravodlivosti Božej je jednoducho uveriť v Ježiša Krista celým srdcom a prijať 

dar večného života. Preto sa tomu hovorí spravodlivosť z viery. 

 Filipským 3:8-9 nám hovorí, aby sme prijali túto spravodlivosť, ktorá je z viery v Ježiša Krista: 

„...aby som Krista získal, a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z 

viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere.“ Táto spravodlivosť v tebe produkuje Božiu 

správnosť, takže inštinktívne vieš, čo je správne a si schopný žiť pred Bohom bez viny. Nepracuješ pre to, 

aby si ju získal, a predsa v tebe pracuje, pretože bola do teba vložená ako dar.  

      Vyznanie 

 Bola do mňa vložená Božia spravodlivosť, a preto mám schopnosť konať správne a žiť radostne bez 

obviňovania pred Otcom, pretože Jeho spravodlivosť vo mne mi dáva správne postavenie pred Ním a nadvládu nad 

satanom a démonmi temnoty. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:21;   Rimanom 3:21-22 

1-ročný plán:   Skutky 28:1-16;   Žalmy 26-29 

2-ročný plán:   Efezským 1:15-23;   Izaiáš 43 



24           Pastor Chris 

     Moc, ktorá v tebe pracuje 

 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa 

moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen. 

(Efezským 3:21-22). 

 Aká inšpirujúca myšlienka je tu pre nás zjavená v tomto úvodnom verši! Hovorí sa tu: „Tomu 

však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí 

v nás,...“Nehovorí sa tu: „...podľa moci, ktorá pôsobí v nebi.“ To vysvetľuje, že máš dôležitú úlohu v tom, aby 

sa diali v tvojom živote zázraky. Božia sláva sa tvojom živote prejavuje podľa moci, ktorá v tebe pracuje. 

 Napriek tomu, že Boh vo svojej suverenite môže spôsobiť, že sa isté veci pre teba stanú, nechce 

pracovať mimo teba. Niektorí kresťania sa často cítia znechutení a sklamaní, pretože sa „modlia, aby Boh 

niečo pre nich urobil“ a predsa nemajú z toho úžitok. To nie je záležitosť Boha; oní sú tými, ktorí majú 

aktivovať Božiu moc v sebe, aby spôsobili vytúžené zmeny. 

 V Pavlovej epištole Filipanom čítame jeho osobné svedectvo ohľadom tejto veci; pochopil, že 

schopnosť robiť nadprirodzené nie je uložená v nebi, ale je v ňom. Prostredníctvom Ducha povedal: 

„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Všimni si, že nepovedal: „Všetko môžeme v Kristovi, ktorí nás 

posilňuje“, ale toto bolo jeho osobné svedectvo. Aké úžasné zmýšľanie! Pavol nemohol rozmýšľať 

o zlyhaní, porážke alebo nemožnostiach. Poznal schopnosť Ducha, ktorá mu bola daná, aby dosiahol 

nadprirodzené výsledky a podľa toho hovoril. 

 Staň sa vedomým si toho, že v tebe žije Boh vo svojej plnosti, čo znamená, že všetka Jeho moc 

a večná sila sídli v tebe. Ako uvedieš do činnosti túto moc, aby pre teba pracovala? Je to vedomým 

meditovaním nad Slovom a hovorením v jazykoch. Môžeš túto moc dnes uplatniť na čokoľvek, alebo na 

akúkoľvek oblasť tvojho života.  

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju moc, ktorá ma napĺňa znovu a znovu. Môžem robiť všetko cez Krista, 

ktorý ma posilňuje zvnútra! Som dnes pripravený pre Tvoju slávu, lebo som si vedomý nadprirodzenej schopnosti 

Ducha, ktorá vo mne mocne pracuje, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kološanom 1:29;   Skutky 1:8;   Micheáš 3:8 

1-ročný plán:   Skutky 28:17-31;   Žalmy 30-31 

2-ročný plán:   Efezským 2:1-10;   Izaiáš 44 



25           Pastor Anita 

    Narodený s nevysloviteľným bohatstvom 

 „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše“ (1.Korintským 3:21). 

 Bohatstvo, hojnosť a uznanie prichádza od Boha (1.Kronická 29:12). Boh to dal Abrahámovi 

a jeho semenu a list Galaťanom 3:16 nám dáva poznať, že semenom Abrahámovým je Kristus: „A 

zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o 

jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus.“ Kristus zdedil všetko Abrahámove požehnanie a ak patríš 

Kristovi, si Abrahámove semeno a všetky zasľúbenia, ktoré patrili Kristovi, patria tebe. „A ak ste Kristovi, 

ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galaťanom 3:29). 

 Takže nemal by si žiadať Boha, aby ťa urobil bohatým. On to nemusí robiť, pretože už si sa 

narodil ako skutočný dedič všetkého bohatstva, aké vôbec môže Boh dať a stalo sa to vtedy, keď si sa 

znovuzrodil. Nielenže si sa narodil s nesmiernym bohatstvom, Boh ti dal moc získavať bohatstvo. To, čo 

potrebuješ, je poznať Božie Slovo, aby ti dávalo smer. Môžeš prosperovať na každej úrovni života 

a kariéry. Bez ohľadu na tvoj popis práce, podnikanie, krajinu alebo štát, skrze Krista môžeš prosperovať. 

 Nech tebou neotriasajú reči ľudí o ekonomickej situácii. Bohatstvo tohto sveta sa nezmenšuje. 

Peniaze sú vytvorené človekom a neurčujú tvoje bohatstvo. Tvoje bohatstvo určí to, koľko peňazí je ti 

k dispozícii, pretože peniaze sú priťahované k bohatým mužom a ženám. Izaiáš 60:11 hovorí: „Tvoje brány 

budú ustavične otvorené, vo dne ani v noci ich nebudú zatvárať, aby ti mohli prinášať bohatstvo národov a 

privádzať svojich kráľov.“ 

      Modlitba 

 Som potomkom Najvyššieho, majiteľa neba a zeme a som semenom Abraháma, dediča sveta. Moja 

prosperita je neobmedzená, pretože som sa narodil s nevysloviteľným bohatstvom. Hromadím zlato ako prach 

a bohatstvo národov je priťahované ku mne. Halelluja! 

Rozšírené štúdium:   Haggeus 2:8;   Žalm 112:1-3 

1-ročný plán:   Rimanom 1:1-17;   Žalmy 32-34 

2-ročný plán:   Efezským 2:11-21;   Izaiáš 45 



26           Pastor Chris 

     Premohol si svet 

 A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre 

hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom... (Lukáš 21:25-26). 

 Udalosti, ktoré dnes vidíme vo svete naznačujú, že sú ťažké časy. Mnohí sú znepokojení, 

rozrušení a zmätení ohľadom svojho zdravia, financií, práce a podnikania. Hoci Písmo ohlasuje, že prídu 

ma zem nebezpečné časy, veriacemu je prikázané, aby sa nebál: „...Na svete máte súženie, ale dúfajte (buďte 

odvážni, dôverujte, buďte pevní, neohrození)! Lebo ja som premohol svet ( zbavil som ho moci ublížiť vám a porazil 

som ho pre vás).“ (Ján 16:33 rozšírený angl. preklad). 

 Nie si z tohto sveta! Boh ťa oddelil od sveta a dal ti život, ktorý je mimo tohto sveta. Život viery 

a víťazstva cez Slovo. Tvoja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Si viac ako víťaz. Väčší je Ten, ktorý je 

v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. Boh ti dal svetlo - Jeho Slovo, s ktorým kráčaš cez temnotu. 

 Budeš žiť víťazne a triumfálne nad chorobou, nemocou, infláciou a úzkosťou, keď kráčaš 

v Božom Slove. Jeho moc je dostupná v Jeho Slove a môžeš túto moc uviesť do činnosti, aby produkovala 

výsledky. Preto nezáleží na rozsahu temnoty alebo útrap v dnešnom svete; sú príležitosťami pre teba, 

aby si svietil a zjavoval Božiu slávu. Izaiáš 60:2 hovorí: „Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad 

tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.“ Jób 22:29 (angl. preklad) hovorí: „Keď budú iní 

skľúčení, povieš: Bude povýšenie...“ 

 V Kristovi je pre teba povýšenie, pretože Kristus v tebe je nádej slávy. Pozdvihni svoju hlavu 

a vyhlasuj: „Kristus vo mne je moje víťazstvo nad svetom!“ 

      Vyznanie 

 Moja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Kristus vo mne je moja nádej víťazného a slávneho dneška 

a znamenitého zajtrajška. Môj život je bezpečný v Tom, ktorý spôsobuje, že všetky veci pracujú pre moje dobro! 

Rozšírené štúdium:   Marek 5:36;   Marek 11:23 

1-ročný plán:   Rimanom 1:18-32;   Žalmy 35-37 

2-ročný plán:   Efezským 3:1-12;   Izaiáš 46 



27           Pastor Chris 

     Život úspechu 

 No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa (Príslovia 4:18). 

  Boh túži po tom, aby si neustále rástol a vynikal zo slávy do slávy. Očakáva od teba, že budeš 

stále viac plodnejším a produktívnejším vo všetkom svojom snažení. Ježiš povedal v Jánovi 15:1-8: „Ja 

som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a 

každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia... Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a 

stanete sa mi učeníkmi.“ Ak už si úspešný a produktívny, Pán ťa orezáva, aby si bol ešte produktívnejší. 

 Nemusíš čakať, až pokiaľ budeš starý, aby si vedel, či si alebo nie si úspešný. Úspech je 

merateľný na rôznych stupňoch tvojho života. Šalamún bol mladý muž, keď ho Boh spravil úspešným. 

Ak si si vedomý úspechu na tej úrovni, kde si dnes, toto vedomie ťa privedie zajtra na vyššiu úroveň 

úspechu. 

 Uvedom si, že si na svete ako sprostredkovateľ zmeny. Tí, ktorí s ktorými pracuješ alebo si 

v nejakom vzťahu, by mali spozorovať, že si nepostrádateľný. Tvoj šéf a tí, s ktorými pracuješ, by mali 

byť zvyknutí na to, že sa môžu vždy spoľahnúť na teba kvôli tvojmu výnimočnému výkonu. Keď sú ti 

zverené nejaké úlohy, postaraj sa o to, aby boli vykonané perfektne. Nech ťa tí, ktorí sú okolo teba, 

považujú za dôležitú osobu ich vlastného úspechu. 

 Kultivuj nekompromisný postoj úspechu; nikdy si nevymýšľaj výhovorky pre neúspech. Drž sa 

bokom od  svetáckosti a vštepuj si kultúru výnimočnosti a dokonalosti. Mentalita úspechu spôsobí, že 

budeš každý deň nadšený zo života a z príležitostí čeliť životným výzvam a prekonávať ich! 

 Produkuj výsledky, víťaz každý deň. Buď šťastný a pripravený riešiť problémy, odpovedať na 

otázky a byť požehnaním pre svet. Toto je život úspechu, do ktorého si bol povolaný. 

      Vyznanie 

 Som úspešný a moja cesta je ako jasné svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do dokonalého dňa. Robím 

pokrok zo slávy do slávy, prinášam hojné ovocie Bohu v spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   3.Ján 1:2;   Žalm 1:1-3 

1-ročný plán:   Rimanom 2;   Žalmy 38-41 

2-ročný plán:   Efezským 3:13-21;   Izaiáš 47 



28           Pastor Anita 

     Roznieť vieru zvnútra 

 „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom“ (Júda 1:20). 

 Ak  si v Kristovi, nie je na svete nič, čoho by si sa mal báť. Ježiš už pre teba premohol svet a jeho 

systémy. Keď čelíš ťažkej situácii vo svojom živote, nezúfaj, lebo nie si bezmocný. Je to boj viery a máš 

k dispozícii duchovné zbrane, aby si sa vydal do útoku. 

 Jednou z takýchto zbraní je spievanie, spievanie piesní viery.  Efezským 5:18-19 hovorí: „A 

neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, 

hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ Keď čelíš problémom, zatvor dvere 

a spievaj, pokiaľ sa viera roznieti v tvojom duchu. Spievaj v duchu a spievaj tiež s porozumením 

(1.Korintským 14:15). 

 Potom práve tak ako proroka Ezechiela ťa Duch roznieti a „postaví ťa na nohy...“ (Ezechiel 2:2); 

v tom momente spoznáš, že Boh v tebe je mocný a sebaistý. Duch v tebe roznieti slová ako: „Nijaký 

nástroj utvorený proti tebe nebude úspešný.“ Budeš Ho počuť, ako ti hovorí: „Vy ste z Boha malé deti 

a zvíťazili ste nad ním, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete.“ Potom sa 

zodvihneš odtiaľ a povieš: „Áno Pane! Ja som ich premohol v mene Ježiša Krista!“ Hneď potom sa 

horlivo modli v jazykoch. 

 Môžeš dnes roznietiť vieru vo svojom vnútri a podnikanie, ktoré bolo mŕtve, bude oživené. 

Financie, ktoré boli v koncoch, zrazu začnú narastať! Manželstvo, ktoré sa rozpadalo, bude obnovené! 

Všetko toto sa môže stať v okamihu mocou Ducha Svätého, ak dnes budeš konať na Slovo. 

      Vyznanie 

 Odmietam sa báť, pretože som sa narodil z Boha a premohol som svet. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, než 

ten, ktorý je vo svete. Moja viera je živá a keď ju dnes dávam do činnosti, tak víťazí, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi;   1.Korintským 16:13 

1-ročný plán:   Rimanom 3;   Žalmy 42-44 

2-ročný plán:   Efezským 4:1-10;   Izaiáš 48 



29           Pastor Chris 

      Oznamuj slobodu! 

 „Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať 

radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným 

otvorenie žalára“ (Izaiáš 61:1). 

 Po svojej smrti Pán Ježiš zostúpil do pekla, porazil satana a zástupy pekla a na tretí deň víťazne 

vstal.  Vystúpil do neba. A teraz Biblia hovorí: „Keď vstúpil na výsosť, zajal zajatie a dal ľuďom dary“ 

(Efezským 4:8 angl. preklad). Ježiš zlomil putá temných síl a zobral od nich autoritu vziať kohokoľvek do 

otroctva. 

 Satan nemôže držať nikoho zákonne v otroctve. Otroctvo skončilo! Preto Pán povedal: „Choďte po 

celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15); to znamená každému. V liste Rimanom 8:19 

sa hovorí: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.“ 

 Celé stvorenstvo očakáva zjavenie nie Ježiša, ale synov Božích – to sme my, aby sme ho uvoľnili 

z otroctva skazenosti. Ako ho uvoľníme? Vyhlásením slobody; oznámením, že sú slobodní a že otroctvo 

bolo dané do zajatia. Toto oznámenie je to, na čo čaká celé stvorenstvo. 

 Rimanom 8:22 hovorí: „Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné 

bolesti.“ Ale je čas, aby sa všetci dozvedeli, že riešenie už prišlo v Ježišovi Kristovi. Ty si odpoveďou na 

ich volanie o pomoc. Bol si poslaný ako svetlo národom. Všade, kam ideš, svieti Božie svetlo a ľudia 

vychádzajú z temnoty. Biblia hovorí o vôni Kristovho poznania: krása, sláva a moc Jeho spravodlivosti je 

zjavená cez nás na každom mieste. 

 Ty si Jeho hovorcom, Jeho veľvyslancom evanjelia, aby si vyhlasoval slobodu utlačeným. A keď 

to budeš robiť, tak putá budú zničené a srdcia neposlušných sa obrátia k múdrosti spravodlivého. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za život víťazstva a autority, ktorý mám v Kristovi Ježišovi; ďakujem Ti, že si mi 

dal najvážnejšiu zodpovednosť služby evanjelia strateným, aby som obrátil ich srdcia od hriechu k spravodlivosti. 

Urobil si ma svetlom národom a svietim jasne uprostred prevráteného a pokriveného pokolenia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 34:8;   Filipanom 2:15-16 

1-ročný plán:   Rimanom 4;   Žalmy 45-48 

2-ročný plán:   Efezským 4:11-16;   Izaiáš 49 



30           Pastor Anita 

     Jeho dobrota a láska 

 ... a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú [a vám sa protivia]; aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je 

v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na 

nespravodlivých (Matúš 5:44-45). 

 Niekto raz povedal: „Vyzerá to tak, že Boh vo svojom prudkom hneve voči tým, ktorí nie sú 

spasení, dopúšťa na nich bolestné skúsenosti, ako sú chudoba a nemoc ako prejav Jeho súdu.“ Ale to je 

zlé chápanie Boha. Boh je milostivý a láskavý ako ku spravodlivým, tak aj k nespravodlivým. Jeho 

charakter je dobrota a láska. Nikdy netrestá ľudí bolesťou a utrpením, ale usiluje o zdravie, záchranu 

a požehnanie. Je uzdravovateľ, obnoviteľ a opravár zlomených sŕdc, zruinovaných životov a porušených 

vzťahov. 

 Niekoľko príbehov v Biblii to potvrdzuje. Príbeh o slepom Bartimeovi je názorným príkladom. 

Biblia hovorí, že sa narodil slepý a nebol spokojný so svojím stavom. Kričal k Ježišovi o pomoc a Pán 

obnovil jeho zrak (Marek 10:51-52). 

 Podobný príklad nájdeme, keď Ježiš a Jeho učeníci stretli iného muža, ktorý sa narodil slepý. 

Učeníci sa opýtali Ježiša: „Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil?“ (Ján 9:2). Pán 

odpovedal: „Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My 

musíme konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň...“ (Ján 9:3-4). Diablove skutky sa prejavili v živote 

toho človeka slepotou, ale Ježiš prejavil Božiu dobrotu a lásku tým, že ho uzdravil. 

 Možno si doteraz zakúšal problémy vo svojej práci, podnikaní, štúdiu, rodine alebo dokonca 

v zdraví. Môžeš mať úžitok z Božej lásky už teraz. Prvá vec, ktorú by si mal vedieť je to, že žiadne 

utrpenie nie je Božia vôľa pre teba. Boh už urobil všetko potrebné pre teba, aby si žil vo víťazstve, 

božskom zdraví, prosperite, spravodlivosti a autorite. Povedz len „áno“ na Jeho Slovo, uznaj a kráčaj vo 

svetle toho, čo už pre teba urobil v Kristovi Ježišovi. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, skláňam sa pred Tebou a uctievam Ťa za Tvoju lásku, zľutovanie a milosť, ktorá sa 

dnes prejavuje v mojom živote a v životoch mnohých po celom svete cez skutky uzdravenia, požehnania a zázrakov, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 3:8;   Skutky 10:38 

1-ročný plán:   Rimanom 5:1-11;   Žalmy 49-51 

2-ročný plán:   Efezským 4:17-24;   Izaiáš 50 



31           Pastor Chris 

    Žiadna kultúra nie je proti láske 

 Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska (Rimanom 13:10). 

 Všetci ľudia sú rovnakí, keď prichádza láska. Cítia a reagujú na lásku rovnakým spôsobom.  

Láska ich mení. Prináša každého na rovnakú úroveň, bez ohľadu na kultúru. Žiadna kultúra nie je proti 

láske.  

 1.Korintským 13:13 hovorí: „Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“ 

Keď kráčaš v láske k ľuďom, skôr či neskôr budú prinútení odpovedať rovnakým spôsobom, pretože 

láska vyvoláva lásku. Keď porozumieš Božej láske, uvedomíš si, že je to najväčšia moc vo vesmíre. Ide za 

kultúrne rozdiely, náboženské bariéry, etnické rozdiely a sociálne rozvrstvenie. Božia láska môže 

zasiahnuť každého a roztaviť najtvrdšie srdce. 

 Cvič sa kráčať v láske. Je to vedomé rozhodnutie, ktoré musíš urobiť a to zmení tvoj život. 

Povedz si: „Idem kráčať v láske, nech je to ako chce.“ V Jánovi 13:34 Ježiš povedal: „Nové prikázanie vám 

dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ Nemal by byť 

nikto, koho by si nemohol milovať. Cesta lásky je cesta víťazstva, preto musíš milovať naozaj každého, 

dokonca aj vtedy, keď si ich skutky lásku nezaslúžia. 

 Biblia hovorí, že Boh prejavil svoju lásku k nám vtedy, keď sme si nezaslúžili Jeho láskavosť: „Ale 

Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (Rimanom 5:8). Preto 

ako Jeho milované deti máme milovať tak ako On: „Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, 

ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône“ (Efezským 5:1-2). 

 Keď kráčaš s Bohom, tak by si mal milovať ako On. 1.Ján 4:7-8 hovorí: „Milovaní, milujme sa, 

pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože 

Boh je láska.“ Nech je tvoj jazyk v zhode s Božím druhom lásky, nech je tvoj život žiarou  Jeho lásky. 

      Vyznanie 

 Môj život je vyjadrením Otcovej lásky v mojom srdci v Kristovi Ježišovi. Dnes prekypujem láskou k tým, 

ktorí sú v mojej blízkosti i ďalej a vyhlasujem, že moje srdce je upevnené bezúhonne a v svätosti pred Bohom, lebo 

Jeho láska je vo mne dokonalá, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:7-8 

1-ročný plán:   Rimanom 5:12-21;   Žalmy 52-55 

2-ročný plán:   Efezským 4:25-32;   Izaiáš 51 


