
1           Pastor Chris 

    Spoznaj svoje „charakteristické vlastnosti“ 

 „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, 

zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon“(Galatským 5:22-23). 

 Príťažlivosť prístroja je v jeho vlastnostiach. Napríklad ak si vyberáš nový mobilný telefón, chceš 

vedieť, aké sú jeho vlastnosti, jeho funkcie. Chceš poznať všetko, čo tento prístroj dokáže urobiť. Na 

svojej životnej ceste v Kristovi sa musíš oboznámiť s niektorými skutočnosťami, ktoré určujú, aké sú tvoje 

„vlastnosti“, čo je teraz v tebe. Aké sú vlastnosti toho nového života, ktorý si prijal do svojho ducha? 

 Si Božie originálne dielo, Jeho vynikajúco zhotovené majstrovské dielo (Efezským 2:10) a máš 

špecifické vlastnosti, ktoré sú pre teba typické, ako sú: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, miernosť, 

dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť. Toto sú charakteristické vlastnosti tvojho znovustvoreného 

ľudského ducha. Skutočnosť, že sú v našom úvodnom verši opísané ako „ovocie“, ti dáva vedieť, že sú to 

veci, ktoré môžeš rozvíjať a môžu rásť v tvojom živote! Môžeš rozmnožovať ich moc a užitočnosť. 

 Mnoho ľudí sa nikdy nezaujíma o funkcie svojich zariadení, používajú len tie najzákladnejšie 

a preto nemôžu mať úžitok z plného využitia prístroja. Napríklad Božia láska je v tebe, tak ju vždy 

používaj. Láska víťazí nad všetkými okolnosťami, preto kráčaj v láske a vždy zvíťazíš, pretože moc lásky 

je tá najväčšia moc, ktorá existuje. 

 Je v tebe ešte viac vlastností; študuj Božie Slovo, aby si ich poznal a potom používal. 1.Ján 4:4 

napríklad hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je 

vo svete.“ To znamená, že si víťaz nad svetom a premohol si zlého a zlých duchov temnoty vrátane 

všetkých negativizmov života, pretože v tebe žije Ten väčší. 

 Keď študuješ Slovo, objavíš vynikajúce kvality svojho znovustvoreného ľudského ducha. 

Môžeme žiť výnimočný život prostredníctvom poznania Toho, ktorý nás povolal do slávy 

a výnimočnosti. 

      Vyznanie 

 Viem, kto som. Som osoba, v ktorej je Kristus! Som si vedomý prirodzených vlastností Božieho života 

v mojom duchu! Bol som stvorený pre slávu, krásu a výnimočnosť a prinášam dnes dobré veci, pretože v mojom 

srdci je pokladnica požehnaní. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 12:35;   1.Ján 5:4 

1-ročný plán:   Rimanom 6:1-14;   Žalmy 56-59 

2-ročný plán:   Lukáš 12:22-34;   Sudcov 7 



2           Pastor Chris 

     Tvoje meno a tvoje určenie 

 Preto sa už nebudeš volať Abram, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých 

národov (1.Mojžišova 17:5). 

 To, s akým menom sa stotožníš, má priamy dopad a výrazný vplyv na tvoju budúcnosť. To 

vysvetľuje, prečo bolo pre Boha nevyhnutné, aby zmenil mená niektorých osôb tak, aby boli v súlade 

s ich Božím určením. Dobrým príkladom je Abrahám, ktorý sa predtým volal Abram. Slovo Abram 

znamenalo „vznešený otec“ alebo „predpokladaný otec“, ten, ktorý bol považovaný za otca, hoci nemal 

deti. 

 Avšak jedného dňa mu Boh povedal: „...Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých 

národov. Preto sa už nebudeš volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých 

národov“ (1.Mojžišova 17:4-5). Uveril Bohu a okamžite začal reagovať na meno Abrahám, čo znamená 

„otec mnohých národov“.  

 Iným príkladom je Jákob. Jeho meno bolo Jákob od narodenia, pretože keď sa narodil, držal sa 

bratovej päty. Jákob znamená „podvodník, klamár“ a presne podľa mena získal podvodom s pomocou 

svojej matky bratove prvorodenstvo. Avšak keď sa stretol s Božím anjelom a žiadal ho, aby ho požehnal, 

anjel ho nemohol požehnať, pokiaľ nebolo jeho meno Jákob (podvodník) zmenené na Izrael, Božie knieža 

(1.Mojžišova 32:28 angl. preklad). Takto bol jeho údel zmenený na dobrý. 

 Pred tým, než Peter prišiel k Ježišovi, reagoval na meno Šimon, čo znamenalo zmietaný vetrom, 

nestabilný. Ako Šimon nebol pevný, stály. Jedného dňa mu Ježiš povedal: „A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na 

tej skale postavím svoju cirkev...“ (Matúš 16:18). „Petros“ znamená malú skalu, ktorá je postavená na väčšej 

ukrytej skale (Petra), nie len kameň; znamená to stabilitu a dôslednosť. 

 Ak to, ako ťa volajú, nie je v súlade s Božím Slovom, musíš to zmeniť, pretože tvoje meno 

ovplyvňuje tvoje určenie (u niektorých národov meno človeka vystihuje nejakú vlastnosť alebo charakter 

človeka, v našich podmienkach sa toto týka prezývky, ktorou ťa ľudia volajú). Nezáleží na tom, že si na 

toto meno reagoval celý svoj život. Ak zistíš, že jeho význam nie je v súlade s tým, čím si ako nové 

stvorenie v Kristovi, musíš reagovať na Božie Slovo a zmeniť to ako skutok viery. Keď to urobíš, tvoje 

nové meno bude zaznamenané v nebi a určenie toho predchádzajúceho bude zrušené. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova, ktoré mi dáva svetlo o tom, kto som v Kristovi 

a o Tvojich plánoch a zámeroch pre môj život. Ďakujem Ti, že ma vedieš a sprevádzaš po cestách, po ktorých by som  

mal ísť, vedieš ma po cestách, ktoré si pre mňa pripravil a pozdvihuješ ma na vyššie úrovne slávy, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 16:16-18 

1-ročný plán:   Rimanom 6:15-7:6;   Žalmy 60-63 

2-ročný plán:   Lukáš 12:35-48;   Sudcov 8 



3           Pastor Anita 

     Triumfujúci v Kristovi 

 Ale vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu 

svojho poznania (2.Korintským 2:14 angl. preklad). 

 Keď vyznáš Ježiša ako Pána svojho života, tak si okamžite prenesený do Kráľovstva Božieho 

drahého Syna, do života víťazstva. Žiaľ mnohí neporozumeli tejto slávnej pravde a nežijú život, do 

ktorého sú povolaní. Jeden deň sú „hore“, druhý „dole“ a hovoria: „Taký je život, raz víťazíš, raz 

prehrávaš.“ Ale toto nie je v súlade s tým životom, ktorý máme v Kristovi. Nie je to tak, že raz si hore 

a raz dole, my víťazíme vždy! Je to život nepretržitého triumfovania. 

 Všimni si ešte raz úvodný verš, kde sa hovorí: „...vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva triumfovať 

v Kristovi...“; to znamená nie len niekedy, ale vždy. Aký je to úžasný život! Kresťanstvo nie je 

náboženstvo, je to Boží život, ktorý žiješ; je to božskosť, ktorá sa prejavuje v ľuďoch. Nemôžeš mať 

takúto mentalitu a zároveň žiť mizerný život. Pokiaľ neprídeš k poznaniu toho, že kresťanský život je 

viac ako náboženské obrady, tak všetko, čo budeš mať, budú len nábožné kresťanské princípy a to nie je 

dosť dobré. 

 Potrebuješ mať porozumenie o svojom víťaznom živote v Kristovi, potrebuješ mať zjavenie 

o triumfe, víťaznom nadprirodzenom živote, do ktorého si bol povolaný, aby si ho žil. Takéto 

porozumenie dá iskru do tvojho života. Poznanie toho, že máš vo svojom ľudskom duchu skutočnú 

Božiu prirodzenosť a Jeho pulzujúci život je v každej bunke svojho tela, to zmení tvoje vnímanie života. 

 Ako jeden z tých, ktorý sú znovuzrodení, staň sa vedomým si toho, kto si a čo máš v Kristovi. Si 

iný ako tí, čo sú vo svete, máš Boží život, ktorý spôsobuje, že si jedno s Ním. S týmto životom, ktorý 

v tebe pracuje, nemá nad tebou moc choroba, nemoc ani slabosť tela, rovnako ako hriech. Hriech je 

príčinou choroby a Rimanom 6:14 hovorí: „Hriech totiž nebude panovať nad vami...“ Ak hriech, ktorý je 

pôvodcom choroby, nemá nad tebou viac vládu, tak potom kvôli pulzujúcemu triumfálnemu životu 

v Kristovi choroba, ktorá je následkom hriechu, by nemala mať nad tebou nijakú moc. Halleluja! 

      Vyznanie 

 Som víťaz v Kristovi Ježišovi. Som viac ako dobyvateľ. Pôsobím dnes s Božou múdrosťou a s autoritou 

Ducha v každej situácii! Žijem dnes triumfálny život v Kristovi, keď rozpoznávam a uplatňujem svoju autoritu 

v Kristovi! Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:4;   Rimanom 8:17 

1-ročný plán:   Rimanom 7:7-25;   Žalmy 64-67 

2-ročný plán:   Lukáš 12:49-59;   Sudcov 9 



4           Pastor Chris 

     Špeciálny druh, rasa 

 Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným(zvláštnym, 

osobitým, špecifickým -  angl. preklad) , aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho 

predivného svetla (1.Peter 2:9). 

 Kresťan je špeciálny druh, patrí do špeciálnej triedy – Božej triedy existencie. Je účastníkom 

božskej prirodzenosti, to znamená, že je spojený, pričlenený, zjednotený s Božím druhom existencie. 

Preto keď napríklad povieme, že kresťan by nemal byť chorý, predpokladáme to na základe tejto 

skutočnosti. Máš v sebe skutočný Boží život. Narodil si sa z neporušiteľného Božieho semena – Jeho 

Slova (1.Peter 1:23), preto život v tebe nemôže byť porušený chorobou, nemocou alebo smrťou. 

 Avšak napriek tejto pravde je stále mnoho takých, ktorí veria, že je normálne pre kresťana, že je 

chorý. Ale to úplne v rozpore s tým, čo učí Slovo. V Markovi 16:17-18 Pán Ježiš povedal ohľadom 

kresťana: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými 

jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí 

budú zdraví.“ Mohlo by to byť pre nás ešte lepšie? 

 Všimni si časť o smrtonosných veciach. Povedal, že ak oni (teda kresťania, veriaci) vypijú niečo 

smrtonosné, neuškodí im to! Ty patríš medzi tých, ktorý nemôžu byť „infikovaní“ ničím! Ježiš to tak 

povedal a ak to povedal On, potom je to absolútna skutočnosť. Žiadna infekcia by nemala mať nad tebou 

moc. Nezáleží na tom, že toto nie je tvojou skúsenosťou, Pánove slová sú pravdivé. Medituj o Slove, až 

dokiaľ sa to nestane tvojou mentalitou a skúsenosťou. 

 Si „zvláštny, osobitý, špecifický“, to znamená jedinečný svojho druhu. Jakub 1:18 hovorí: „Zo 

svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.“ Byť prvotinou Jeho stvorení 

znamená, že si prvý a najlepší zo všetkého, čo Boh stvoril; si „top“ a prvá trieda, si Jeho slávou. Boh ťa 

nestvoril na to, aby si podliehal diablovi, chorobe, nemoci, slabosti, bolesti a skazenosti. Urobil ťa 

nadradeným nad satanom! Stvoril ťa na slávu, krásu a výnimočnosť, preto odmietni prijať vo svojom 

živote čokoľvek, čo nie je v zhode s Jeho prirodzenosťou.  

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš Tvoj život a prirodzenosť – život slávy, autority 

a výnimočnosti, oslobodený od choroby, nemoci a slabosti. Nič z toho ma nezraní, lebo moje telo je posvätené 

a ochránené od všetkého zlého. Kráčam dnes a stále v realite tejto pravdy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 10:19;   1.Peter 2:9 

1-ročný plán:   Rimanom 8:1-17;   Žalmy 68-69 

2-ročný plán:   Lukáš 13:1-9;   Sudcov 10 



5           Pastor Chris 

    Trénuj svojho ducha, aby rozoznal Jeho hlas 

 „Moje ovce počujú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma“ (Ján 10:27). 

 Ak ako kresťan zistíš, že je ťažké rozoznať hlas Ducha, nie je to preto, že Jeho hlas je slabý, keď 

hovorí. Je to preto, že si nevytrénoval svojho ducha, aby rozoznal Jeho hlas. Je možné, aby si sa trénoval 

v tom, aby si rozpoznal hlas Ducha a tu je niekoľko myšlienok, ktoré ti pomôžu. 

 Po prvé, musíš rozvíjať nenásytnú žiadosť po Slove. Študuj Slovo a poznávaj ho pre seba. Hlas 

Ducha Svätého sa ti stane známym prostredníctvom písaného Slova. Po druhé, nauč sa konať na Slovo 

rýchlo. Keď prijmeš inštrukcie alebo ponaučenie z Božieho Slova, neotáľaj, konaj hneď. Takto trénuješ 

svojho ducha. 

 Po tretie, modli sa Slovo. Modlitba ti pomôže pripraviť tvojho ducha, aby sa stal spoľahlivou 

schránkou Božích plánov, vízií a podnetov. Takže to, ako sa modlíš, čo sa modlíš a obsah tvojich 

modlitieb na základe Slova určuje to, ako bude tvoj duch citlivý na Jeho hlas. 

   Takisto túž po duchovných veciach, po tom, na čom záleží Bohu. Túž po tom z celého svojho 

srdca a choď za tým. Zaoberaj sa aktivitami, ktoré budú vzdelávať tvojho ducha, ako napríklad 

získavanie duší, zúčastňovanie na cirkevných aktivitách a zhromaždeniach a pod. Daj svoje zdroje – čas, 

peniaze a pozornosť veciam, na ktorých Pánovi záleží. 

      Modlitba 

 Môj duch je vnímavý na Boží hlas a viem vždy rozpoznať Jeho hlas a radu, pretože som Jeho ovca. Cesty 

Ducha sa mi zjavujú a som vedený zvnútra a prostredníctvom Slova, aby som poznal cesty života a kráčal po nich, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 30:21;   Skutky 13:2 

1-ročný plán:   Rimanom 8:18-39;   Žalmy 70-73 

2-ročný plán:   Lukáš 13:10-21;   Sudcov 11 



6           Pastor Anita 

      Život odpočinku 

 „Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak ako Boh od svojej“ (Židom 

4:10). 

 Keď študuješ popis stvorenia v prvej kapitole 1.Mojžišovej, tak zistíš, že Boh stvoril človeka šiesty 

deň na svoju podobu a na svoj obraz po tom, čo stvoril všetko ostatné. Biblia hovorí, že si siedmy deň 

spokojný odpočinul od všetkej svojej práce: „Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy 

deň si odpočinul...“ (1.Mojžišova 2:2). 

 Keď Boh dokončil stvorenie človeka, bolo už všetko hotové. Prvý deň človeka na zemi bol dňom 

Božieho odpočinku. Adam sa nestretol prvý raz s pracujúcim, ale s odpočívajúcim Bohom. Boh 

neodpočíval preto, aby Adam mohol dokončiť zvyšok práce. Nie! Boh dokončil všetku prácu pred tým, 

ako sformoval Adama. Adam sa narodil do odpočinku. To bol pre človeka pôvodný Boží plán a zámer. 

Pre človeka bolo určené, aby pôsobil z pozície odpočinku; slobodný od zápasov, úzkostí, nepokoja 

a ťažkostí. Niet čudo, že Pavol povedal v liste Filipským 4:6: „O nič nebuďte ustarostení.“ Inými slovami, 

nemajte žiadne starosti. 

 Ak sa ocitneš v situácií, že v živote zápasíš, hoci si znovuzrodený, môžeš to zmeniť. Boh ťa 

utvoril pre svoje potešenie, to znamená, že ťa stvoril na to, aby sa z teba tešil. Preto ti tiež dal všetko 

bohato na užívanie (1.Timoteovi 6:17). 2.Peter 1:3 nám hovorí, že sú nám dané všetky veci, ktoré sú 

potrebné k životu a pobožnosti, inými slovami duchovne a materiálne ti nič nechýba, pretože sú ti už 

dané VŠETKY veci! 

 Nenarodil si sa na to, aby si trpel. Život, ktorý ti bol daný, je život nadprirodzenej milosti, slávy, 

autority, radosti a spravodlivosti. Je to výnimočný život úspechu z pozície odpočinku. Ak si drel, zápasil 

a bojoval v živote, prijmi a chop sa Božieho odpočinku. Vezmi Jeho jarmo, pretože Jeho jarmo je príjemné 

a Jeho bremeno je ľahké a nájdeš odpočinok pre svoju dušu (Matúš 11:28-29). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma stvoril pre svoje potešenie a dal si mi nadprirodzený život úspechu 

z pozície odpočinku. S radosťou dnes pôsobím v spravodlivosti, autorite a moci; viem, že si mi dal všetko, čo 

potrebujem pre život a pobožnosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:3;   Matúš 6:25-26 

1-ročný plán:   Rimanom 9:1-29;   Žalmy 74-77 

2-ročný plán:   Lukáš 13:22-30;   Sudcov 12 



7           Pastor Chris 

     Skutočná pokora 

 Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu 

meno nad každé meno (Filipským 2:8-9). 

 Pokora je vlastnosť znovustvoreného ľudského ducha, ktorá priťahuje Božiu priazeň 

a povýšenie. Je to vnútorná schopnosť – životná sila – ktorá ti dáva schopnosť podriadiť sa s absolútnou 

poddajnosťou panstvu Ježiša Krista prostredníctvom Božieho Slova. Často sa to prejaví skutkami tak,  že 

ochotne prevezmeš zodpovednosť slúžiť iným, vo vernosti Slovu. 

 Život Pána Ježiša je skutočným príkladom pokory. Najprv prejavil svoju úplnú odovzdanosť 

Otcovej vôli tak, ako je to napísané v liste Židom 10:7: „Vtedy som povedal: Ajhľa, idem (veď v Knihe je 

napísané o mne), aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu.“ Po druhé nám Biblia hovorí v liste Filipským 2:6-9, že 

nepovažoval svoju rovnocennosť s Bohom za niečo, čoho sa mal držať, ale sám sa vzdal hodnosti, vzal na 

seba podobu služobníka a stal sa poslušným až na smrť. Z tohto dôvodu Ho Boh povýšil a dal Mu meno, 

ktoré je nad každé meno. 

 My ako veriaci máme myseľ Kristovu a napodobňujeme Jeho pokoru. Skutočná pokora pre nás 

znamená poddať sa panstvu Božieho Slova. Takže musíš poznať Slovo a dovoliť, aby Slovo viedlo tvoje 

myšlienky, slová a skutky. Toto je spôsob, ako byť poddaný Ježišovi, pretože On je Živé Slovo. Okrem 

toho nám 1.Peter 5:6 prikazuje, aby sme sa poddali pod mocnú Božiu ruku tak, aby sme boli vyvýšení 

v pravý čas. Práve tak, ako bol Ježiš vyvýšený, lebo konal Božiu vôľu, aj ty budeš vyvýšený zo slávy do 

slávy, keď budeš žiť v úplnej podriadenosti Slovu. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, som teraz a stále podriadený Tvojmu Slovu, vedený a poháňaný Tvojou múdrosťou a oblečený 

pokorou, keď žijem tak, aby som Ti prinášal slávu a naplňoval Tvoj zámer pre mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 5:5;   Filipským 2:5-10 

1-ročný plán:   Rimanom 9:30-10:21;   Žalm 78 

2-ročný plán:   Lukáš 13:31-35;   Sudcov 13-14 



8           Pastor Chris 

     Zlepši svoj život 

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

všetkými posvätenými (Skutky 20:32). 

 Niekedy sa nám zdá, že musíme zlepšiť naše zariadenia a prístroje ako sú napríklad autá, 

počítače, telefóny a elektronika alebo dokonca náš šatník, nábytok alebo celý dom. Zatiaľ čo toto je 

chvályhodné, mali by sme tiež venovať väčšiu pozornosť zlepšiť naše životy. Je to možné použitím 

Božieho Slova. Božie Slovo nám bolo dané na to, aby menilo a obnovovalo naše mysle a zlepšovalo naše 

životy zo slávy do slávy. 

 Venuj viac pozornosti Slovu. Študuj a medituj nad Písmom. Príslovie 4:20 hovorí: „Syn môj, 

pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam!“ Nezáleží na tom, v akom štádiu si práve teraz, lebo ak sa 

úplne vydáš Slovu, to ťa pozdvihne duchovne, duševne, finančne a fyzicky; celý tvoj život sa zlepší! 

Slovo Božie je materiál na budovanie života, môžeš zveriť s dôverou svoj život Slovu. Vybuduje ťa, 

uvoľní pre teba tvoje dedičstvo a vynesie ťa z jednej úrovne víťazstva a úspechu na ďalšiu úroveň. 

 2.Korintským 3:18 nám hovorí: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď 

Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ Slovo „premieňa“ neznamená zmenu zo zlého 

na dobré; pochádza z gréckeho slova „metamorphoo“ a to znamená „metamorfózu“, transformáciu, 

premenu z jednej úrovne slávy do druhej! Toto sa deje prostredníctvom štúdia a meditácia nad Slovom. 

      Vyznanie 

 Božie Slovo pracuje vo mne a denne ma buduje. V každej oblasti svojho života zažívam vývoj a pokrok, 

pretože Slovo je hlavným staviteľom môjho života. Som efektívny, výnimočný a darí sa mi vo všetkom, lebo žijem 

v Slove a Slovom! 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:2;   Józua 1:8 

1-ročný plán:   Rimanom 11:1-24;   Žalmy 79-81 

2-ročný plán:   Lukáš 14:1-14;   Sudcov 15-16 



9           Pastor Anita 

    Požehnaný...upevnený...a chránený! 

 Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži (Žalm 91:7). 

 Okolo tvojho života ako Božieho dieťaťa je ochranná ohrada, ktorú tam umiestnil Boh. Žiaľ, 

mnohí tento plot porušujú bez toho, aby si to uvedomovali. Robia to prostredníctvom prevráteného 

a nezdravého jazyka. Príslovie 15:4 (angl. preklad) hovorí: „Zdravý jazyk je stromom života, ale prevrátenosť 

v ňom je trhlinou v duchu.“ 1.Peter 3:10 (angl. preklad) hovorí: „Ak sa chceš tešiť zo života a vidieť dobré veci, 

musíš zdržiavať svoj jazyk od zlého a prestať hovoriť klamstvá.“ 

 Hovoriť zlé znamená hovoriť veci, ktoré sú v rozpore s Božím Slovom. Zásadným klamstvom je 

to, čo je v protiklade s Božím Slovom. V Biblii je v Starom Zákone príbeh o Jóbovi. Jób prostredníctvom 

svojho negatívneho rozprávania dal satanovi možnosť zásahu do jeho života, aby do neho uderil. 

 Jób bol spravodlivý muž, ktorý sa bál Boha a robil to, čo bolo správne v Jeho očiach a Boh ho 

požehnával, posilňoval a ochraňoval zo všetkých strán. Diabol nemohol Jóba trápiť napriek tomu, že to 

niekoľkokrát skúšal. V Jóbovi 1:10 to satan priznal: „...Či si ho ty azda neohradil i jeho domu a všetkého, čo má, 

zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal, a jeho dobytok sa náramne rozmnožil na zemi“ (Jób 1:10). 

 Napriek všetkým duchovným ochranným múrom vybudovaným okolo Jóba on sám sa porazil 

prostredníctvom prevrátenosti svojich úst. Prostredníctvom slov strachu, malomyseľnosti a 

nebezpečenstva urobil diery v plote, ktorý okolo neho vybudoval Boh. Čítaj časť jeho negatívneho 

vyznania v Jóbovi 3:25-26: „Pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo, a to, čoho som sa obával, prišlo na 

mňa. Nebol som hriešne ubezpečený ani som nemal pokoja ani som neodpočíval, a jednako prišla pohroma.“ Toto je 

úplne v rozpore s realitou jeho života a toho, čo Boh pre neho urobil, čo dokonca uznal aj satan v Jóbovi 

1:10. 

 Nehovor slová strachu alebo nepripúšťaj, že nie si v bezpečí bez ohľadu na vnímané 

nebezpečenstvo. Radšej vždy prehlás, že nič zlého sa ti neprihodí, pretože tvoj život je skrytý s Kristom 

v Bohu (Kolosenským 3:1). Vyhlasuj, že Boží anjeli ťa strážia všade, kamkoľvek ideš, aby ťa chránili na 

všetkých tvojich cestách. 

      Modlitba 

 Prebývam v skrýši Najvyššieho a zostávam v Jeho prítomnosti, preto sa mi neprihodí nič zlého, ani sa 

nijaký úder nepriblíži ku mne. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 18:21;   Žalm 91:2-6 

1-ročný plán:   Rimanom 11:25-36;   Žalmy 82-84 

2-ročný plán:   Lukáš 14:15-24;   Sudcov 17 



10           Pastor Chris 

     On vládne v tvojom tele 

 A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z 

mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás (Rimanom 8:11). 

 Vedel si, že prítomnosť Ducha Svätého v tebe oživuje tvoje fyzické telo? Preto má tvoje telo 

schopnosť mať božské zdravie. Toto je skutočnosť. Tvoje telo je chrámom Ducha Svätého; On v tebe žije 

so všetkou svojou slávou a mocou. 

 1.Korintským 6:15 hovorí: „Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a 

spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie!“ Všimni si, že Pavol použil množné číslo „telá“, hovorí tu ku 

každému z nás v tele Kristovom; tvoje telo je „údom Kristovým“, nielen tvoj duch! Kristus žije v tebe 

a používa tvoje fyzické telo. Vládne a pôsobí v tvojom tele. 

 Toto bolo znovu zdôraznené apoštolom Pavlom, keď v inom verši povedal: „Aké spojenie medzi 

chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať 

sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom“ (2.Korintským 6:16). Po prvé povedal, že „prebývať budem 

v nich“, čo znamená, že sa usadí alebo urobí svoje hlavné ústredie v tebe. To sa stalo, keď si prijal Ducha 

Svätého, aby v tebe žil. Potom pokračuje: „...a prechádzať sa v nich.“ 

 Slovo „prechádzať“ použité v tomto verši je grécke slovo „emperipateo“, čo znamená 

„obchádzať“; chodiť sem a tam ako dozor, kontrola, ako by to bol niekto, kto chráni hranice. Tento 

strážca chodí hore dolu popri hranici, aby videl, či tam nie je v oplotení nejaké porušenie, aby ho hneď 

mohol opraviť. Toto robí vo vnútri v tebe Duch Svätý. Prechádza sa v tebe a ak nie je niečo v poriadku v 

tvojom fyzickom tele, napraví to a ak to je potrebné obnoviť, tak to obnoví. Je ti jasné, prečo by choroba, 

nemoc alebo slabosť nemala mať moc, aby pustošila tvoje fyzické telo? Nechaj Ducha, nech vládne 

v tvojom tele. 

      Vyznanie 

 Moje telo je chrámom Ducha Svätého, kde sa prejavuje Jeho sláva, krása, atmosféra a dokonalosť. Choroba 

a nemoc nemá právo byť v mojom tele, celá moja bytosť je zaplavená Božou prítomnosťou! Sláva Jeho menu naveky! 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:10;   Ján 14:16-17 

1-ročný plán:   Rimanom 12:1-16;   Žalmy 85-88 

2-ročný plán:   Lukáš 14:25-35;   Sudcov 18 



11           Pastor Chris 

     Odvaha pre evanjelium 

 Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu 

pokoja (Efezským 6:14-15). 

 Aby si bol efektívnym svedkom pre Krista, musíš byť odvážny s neustále rastúcou smelosťou 

Ducha. To pripomína poverenie, ktoré dal Pán Józuovi, keď Ho pripravoval na to, aby viedol Izraelitov 

do zasľúbenej zeme. Povedal mu: „Len buď silný a veľmi odvážny...“ (Józue 1:7). Odvaha je schopnosť 

nebojácne čeliť nebezpečenstvu a odporu. Je to tiež rozhodnutie a schopnosť stáť za správnu vec bez 

ohľadu na opozíciu. Takže byť odvážnym pre evanjelium znamená byť ochotný a pripravený urobiť to, 

čo je správne a nevyhnutné pre propagáciu evanjelia bez ohľadu na odpor. 

 To, čo je dnes potrebné v službe evanjelia, sú odvážne ženy a muži. Odvážni k tomu, aby 

prehlasovali vieru v Krista bez ohľadu na protivenstvá. Pán Ježiš, apoštoli a raná cirkev neustúpili od 

evanjelia navzdory opozícii. Zbabelo necúvli. Odolali kráľom a tyranom svojho času, nič ich nemohlo 

zastrašiť. Táto odvaha a vášeň slúžiť životom, posilňovať iných a priviesť ich do Božieho svetla by ťa 

mala povzbudiť pre evanjelium. 

 Boli sme Bohom ustanovení, aby sme kázali nevystihnuteľné bohatstvo Krista; máme hovoriť 

tým, ktorí nepočuli o Ježišovi a zasiahnuť tých, ktorí neboli zasiahnutí. Je to úloha pre každého, kto je 

v Kristovi, máš službu pre svoje okolie. Pán vie, že potrebuješ k tomu odvahu, aby si to dosiahol, avšak 

dal ti Ducha Svätého, aby ťa posilňoval a zmocnil ťa na túto úlohu. 

 Máš všetko, čo potrebuješ, preto vezmi túto vnútornú silu, aby si urobil evanjelium známym 

v každom kúte. Buď ochotný urobiť čokoľvek, čo je správne a nevyhnutné pre propagáciu evanjelia 

Ježiša Krista. Je to najväčší dôvod toho, pre čo žiješ. 

      Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za privilégium, ktoré si mi dal, že môžem kázať nevystihnuteľné bohatstvo 

Krista a slúžiť životom tým, ktorí sú v mojom okolí prostredníctvom evanjelia. Ďakujem Ti za to, že ma zmocňuješ 

pre túto slávnu úlohu, ktorú dnes rád uskutočňujem mocou Tvojho Ducha, v mene Ježiš. Amen. 

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

1-ročný plán:   Rimanom 12:17-13:14;   Žalm 89 

2-ročný plán:   Lukáš 15:1-10;   Sudcov 19 



12           Pastor Anita 

    Neustále postupuj vpred 

 Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž 

vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol  (1.Mojžišova 26:12-13). 

 Náš úvodný verš nám dáva dobrý pohľad na druh života, ktorý pre nás Boh určil; život trvalého 

pokroku. Naša cesta v živote je ako jasné svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do dokonalého dňa 

(Príslovie 4:18). Toto je podobné tomu, čo apoštol Ján píše v Jánovi 1:16, keď hovorí o živote slávy 

a úspechu, ktorý máme v Kristovi: „Z Jeho plnosti sme zaiste všetci prijali, a to milosť za milosťou“(angl. 

preklad). 

 Keď sa hovorí „milosť za milosťou“, to v skutočnosti znamená úspech za úspechom; sláva za 

slávou. Je to život stále rastúcej žiary. Toto je život, ktorý máme v Ňom, preto vždy vyhľadávaj rast. 

Usiluj sa o viac, odváž sa snívať viac. Viď sa, ako prinášaš nové nápady a vytyčuješ nové hranice.  Viď sa 

ako plodný a produktívny v Kráľovstve. Niektorí ľudia fungujú na určitej úrovni produktivity a nechcú 

sa usilovať o viac, až kým sa neunavia zo súčasnej úrovne. Nemusíš čakať, až pokiaľ budeš unavený, 

pokračuj v raste, rob pokrok. 

 Existuje ešte viac „nedobytých území“ preto sa snaž ísť vyššie a ďalej. Spomeň si na to, čo bolo 

v Šíle, ako Jozue vyzýval Izraelitov: „Dokedy budete otáľať so zabratím zeme, ktorú vám dal Hospodin, Boh 

vašich otcov?“ (Jozue 18:3). Viď a uchop svoju ďalšiu úroveň úspechu, rastu, víťazstva a postupu. 

      Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za život rastu, autority a moci, ktorý mám v Kristovi Ježišovi. Moje 

porozumenie je dnes osvietené, aby som pochopil a vnímal svoju ďalšiu úroveň slávy, pokroku a prosperity. 

Vzmáham sa, postupujem a nesmierne rastiem v božskej múdrosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   5.Mojžišova 2:2-3;   Aggeus 2:9;   Zjavenie 4:1 

1-ročný plán:   Rimanom 14-15:4;   Žalmy 90-93 

2-ročný plán:   Lukáš 15:11-19;   Sudcov 20 



13           Pastor Chris 

     Žiť poza fyzické zmysly 

 Lebo žijeme vierou, a nie videním (2.Korintským 5:7). 

 Rimanom 9:8 hovorí: „Nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za 

potomstvo (Abrahámovo).“ Deti tela sú tí, ktorí sú ovládaní svojimi zmyslami. Namiesto toho, aby chodili 

vierou, chodia podľa zmyslového vnímania, sú ovládaní v živote len tým, čo môžu fyzicky vidieť, počuť, 

dotknúť sa, ochutnať alebo cítiť. Avšak kresťanstvo znamená chodenie vierou; je to život mimo zmyslov. 

 Boh je Duch a duchovné skutočnosti nemôžu byť vnímané ľudskými zmyslami. Toto je dôvodom 

toho, že prirodzený človek nemôže pochopiť veci Ducha, sú mu bláznovstvom (1.Korintským 2:14). Môže 

popisovať len to, čo prijímajú jeho fyzické zmysly, ako niektorí hovoria: „Čo nevidím, tomu neverím.“ 

Toto je jazyk detí tela a Biblia hovorí: „...Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu“ (Rimanom 8:8). 

 Čítajme odovzdanosť apoštola Pavla v 2.Korintským 5:7 (rozšírený preklad): „Lebo chodíme vierou 

(riadime naše životy a aj samých seba naším presvedčením alebo vierou rešpektujúc vzťah človeka s Bohom 

a božskými záležitosťami, s dôverou a svätou horlivosťou; preto chodíme) nie videním, ani vonkajším zjavom, 

zdaním.“ Učenie Ježiš Krista o predmete viery bolo jednoznačné. Nepovedal: „čo vidíš, tomu ver“ , ale 

vždy hovoril: „Ak veríš, uvidíš...““ Toto bola Jeho odpoveď na Martinu neveru v Jánovi 11:40, keď 

povedal: „Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu?“ 

 Všimni si poradie: ver, aby si videl, to je viera – nazývanie skutočným to, čo fyzické zmysly 

nemôžu vnímať. Židom 11:1 (rozšírený preklad) hovorí: „Teraz viera je istotou (potvrdením, listom 

vlastníctva) vecí, v ktoré dúfame, je dôkazom vecí, ktoré nevidíme a presvedčením o ich realite (viera považuje za 

reálny fakt, ktorý nie je zjavený fyzickým zmyslom).“ Židom 11:6 nám potom hovorí, že bez viery nie je 

možné páčiť sa Bohu. To znamená, že sa nemôžeš páčiť Bohu, pokiaľ sa nenaučíš chopiť sa a nazývať 

skutočnými veci, ktoré tvoje fyzické zmysly nemôžu vnímať, ale sú zjavené v Božom Slove. 

 Chodenie v oblasti viery znamená, že zoberieš Božie Slovo ako rozhodujúcu autoritu a žiješ 

podľa toho bez ohľadu na fyzické alebo zmyslové dôkazy. Takže nezáleží na tom, ako sa „cítiš“, čo 

„počuješ“ alebo „vidíš“. Ži poza fyzické zmysly, pokračuj v prehlasovaní Slova viery. 

      Vyznanie 

 Vyhlasujem, že bez ohľadu na to, čo vnímam svojimi fyzickými zmyslami, žijem v duchovnej realite nášho 

Božieho kráľovstva. Zažívam dnes a stále božské zdravie, úplnú prosperitu, nekončiaci úspech, hojnosť radosti 

a neopísateľný pokoj, v mene Ježiš. Amen. 

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

1-ročný plán:   Rimanom 15:5-13;   Žalmy 94-98 

2-ročný plán:   Lukáš 15:20-32;   Sudcov 21 



14           Pastor Chris 

    Povolaný na to, aby si „kráčal po vode“ 

 Keď sa odplavili asi dvadsaťpäť alebo tridsať honov , videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k lodi, i preľakli 

sa (Ján 6:19). 

 Život kresťana sa nazýva „chodenie po vode“; inými slovami, je to nadprirodzený život 

nekonečných možností, kde nepoznáš žiadne prekážky alebo obmedzenia. Je to život postupu zo slávy 

do slávy. Predstav si, že by Boh žiadal Mojžiša, aby povedal Izraelitom: „choďte jednoducho vpred“ 

napriek tomu, že boli zatlačení v pasci; Červené more pred nimi a nepriateľská egyptská armáda v ich 

pätách. Čo sa týka Boha, tak more nebolo pre nich prekážkou, aby nemohli ísť do zasľúbenej zeme. 

Napokon však Boh dal pokyn Mojžišovi, aby natiahol svoju ruku nad vodu a Červené more sa pre 

Izraelitov rozdelilo, aby prešli cez neho po suchej zemi. 

 V podobnom príbehu Jozue, Mojžišov nasledovník, musel spolu s Izraelitmi prejsť cez rieku 

Jordán. Aby prekonali prekážku, ktorú predstavovala rieka, Boh inštruoval Jozuu, aby povedal kňazom, 

aby niesli Hospodinovu truhlu do vody pred ostatnými. Biblia nám hovorí, že keď kňazi vstúpili do 

vody, vody sa rozdelili, aby Jozue a Izraelci prešli cez rieku po suchu (Jozue 3:16). 

 O mnoho rokov neskôr prorok Elijáš a jeho služobník Elizeus prišli k tomu istému Jordánu. 

Tentokrát prorok jednoducho hodil svoj plášť do vody a voda sa rozostúpila pre neho a Elizea, aby prešli. 

Potom Elizeus, keď bol svedkom Eliášovho vzatia do neba, išiel späť cez ten istý Jordán. Biblia hovorí: 

„...Vzal Eliášov plášť, udrel ním na vodu a povedal: Kde je Hospodin, Boh Eliášov? Keď udrel na vodu, rozostúpila 

sa na jednu i na druhú stranu a Elizeus prešiel“ (2.Kráľov 2:14). Skutočne pozoruhodné! 

 Potom prišiel Pán Ježiš: šiel istú noc modliť sa na vrch a keď bol hotový, Jeho učeníci sa už 

odplavili a všetky člny odišli. Neurobil to tak , ako Mojžiš, Jozue, Elijáš alebo Elizeus. Mal inú mentalitu! 

Odmietol brať ohľad na vodu a kráčal priamo po nej. Výnimočné! 

 Toto je Ježiš, ktorého podobou sme my. Máme ten istý život a prirodzenosť, ako On. Aký je On, 

takí sme aj my v tomto svete. Razil cestu pre nás, aby nám ukázal lepší spôsob, ako sa vysporiadať 

s problémami života. Nepotrebuješ „rozkázať Červenému moru“, aby sa otvorilo, nemusíš „prikazovať 

Jordánu“, aby sa naširoko roztvoril. Podobne ako Ježiš odmietni pripustiť ich existenciu a prejdi cez ne, 

kráčaj po vode! Toto je spôsob, ako vyjsť zo svojich problémov a protivenstiev! Odmietni pripúšťať si 

prekážky, kráčaj cez ne, lebo sú pre teba chlebom. 

      Vyznanie 

 Som tým, čo Boh hovorí, že som; som údom Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí, posilnený božskosťou! Ten, 

ktorý je vo mne, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete! Idem hore a dopredu na ceste pokroku a úspechu, som 

umiestnený pre slávu a výnimočnosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:37 

1-ročný plán:   Rimanom 15:14-33;   Žalmy 99-101 

2-ročný plán:   Lukáš 16:1-12;   Rút 1-2 



15           Pastor Anita 

     On hovorí skrze Slovo! 

 Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude 

hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci (Ján 16:13). 

 Ak si znovuzrodený, tak Boží Duch žije v tebe a vedie ťa Slovom tou cestou, ktorou by si mal ísť. 

Slovo Božie je Jeho hlasom a je to tvoj najistejší vodca v živote. Oboznámiť sa so Slovom je najlepší 

spôsob, ako spoznať radu Ducha. Ježiš povedal v Jánovi 10:27: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich 

poznám a nasledujú ma.“ 

 V Jánovi 14:16 urobil ďalšie dôležité vyhlásenie ohľadom služby Ducha Svätého vo vedení 

a riadení tvojho života: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu ( Advokáta, Pomocníka,  Orodovníka, 

Zástancu, Posilňovateľa, Toho, ktorý je vždy po vašom boku)  aby bol s vami až naveky.“ Duch Svätý žije v tebe 

a s tebou, On ti radí z vnútra v súlade s Božím Slovom. Žiadna osoba v tomto svete ťa nemôže viesť do 

úspechu, víťazstva a odpočinku tak, ako to môže Duch Svätý. On ťa bude viesť robiť správne 

rozhodnutia a robiť správne veci v pravý čas na Božiu slávu.  

 Poznaj osobu a službu Svätého Ducha vo svojom živote. Nehovor iba ty k Nemu, uč sa Ho tiež 

dobre počúvať, On vždy hovorí k tvojmu duchu. Skrze Slovo ťa riadi a vedie od slávy k sláve. Stará sa 

o všetko, čo robíš, zaujíma sa aj o najmenší detail tvojho života. Je Jeho potešením úspešne ťa previesť cez 

všetky skúšky deň za dňom. 

 Mnohí urobili bolestné chyby vo svojich životoch len preto, že nepočúvajú hlas Ducha Svätého. 

Nie je vôbec ťažké nasledovať Jeho vedenie, lebo Jeho rada a zámer sú vždy v súlade s Božím Slovom. 

Tvoj život bude odrazom Božej slávy, krásy, múdrosti a milosti, ak sa Mu poddáš nasledovaním Jeho 

Slova. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za Tvoju slávu v mojom živote. Ďakujem, že ma skrášľuješ svojou milosťou 

a napĺňaš ma Tvojou múdrosťou. Dnes pracujem príkladne, skrze moc Ducha Svätého, ktorý žije vo mne a vedie ma 

z vnútra. Vedie ma od slávy k sláve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 2:27;   Ján 16:13-15 

1-ročný plán:   Rimanom 16;   Žalmy 102-103 

2-ročný plán:   Lukáš 16:13-18;   Rút 3-4 



16           Pastor Chris 

    My sme ovocím Kristovej poslušnosti. 

 Tak teda: ako (vinou) pádu jedného došlo k zatrateniu všetkých ľudí, tak (zásluhou) jedného 

ospravedlňujúceho skutku došlo k životodarnému ospravedlneniu všetkých ľudí (Rímskym 5:18). 

 Pod Starou Zmluvou bolo Božie požehnanie pre deti Izraela podmienené ich poslušnosťou 

Zákonu. Museli poslúchať zákon, aby sa mohli tešiť z výhod prvej zmluvy. Napríklad Božou túžbou 

bolo, aby deti Izraela pred Ním chodili ako králi a kňazi, ale ich poslušnosť bola predpokladom pre to, 

aby sa požehnanie prejavilo v ich životoch. V 2. Mojžišovej 19:5-6 hovorí: „Ak ma budete teraz skutočne 

poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy 

mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom.“ 

 Avšak oni porušili Jeho zákony a nemohli sa radovať z požehnania. Toto sa však netýka nás dnes 

v Novej Zmluve. Kolosenským 1:12 hovorí: „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na 

údele svätých v svetle.“ Boli sme stvorení, aby sme boli účastníkmi dedičstva svätých v Kráľovstve svetla. 

Máme podiel a účasť na požehnaniach a výhodách Kráľovského života, ktoré sú vyhradené pre všetky 

Božie deti. Toto sa stalo, keď si sa znovuzrodil. Narodili sme sa s týmto dedičstvom. 

 Ty nemusíš skúšať „poslúchať“ Boží zákon, aby si bol požehnaný, Ty si sa už narodil požehnaný 

(Efezským 1:3). Ježiš už naplnil Zákon a ty si ovocím Jeho poslušnosti: „Lebo ako skrze neposlušnosť jedného 

človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení (Rímskym 

5:19) Skrze Kristovu poslušnosť ti bol odovzdaný Boží dar - Jeho požehnanie spravodlivosti. 

 Nikde v Novom zákone nám nie je povedané: „poslúchaj Boha“, alebo „poslúchaj Zákon“. Namiesto 

toho sme nazvaní Jeho poslušnými deťmi: „A ako poslušné deti nepripodobňujte sa predošlým žiadostiam z čias 

nevedomosti“ (1.Peter 1:14). Sme opísaní ako tí, ktorí majú poslušnosť k Božiemu Slovu úprimne v srdci 

(Rímskym 6:17). Takže naše požehnania, naše dedičstvo v Kristovi, nie sú podmienené našou 

poslušnosťou, ale sú naším  dedičským právom! 

     Vyznanie 

 Ďakujem Ti Otec za oprávnenie mať podiel na dedičstve svätých vo svetle. Idem vpred a uchopujem  všetko, 

čo je moje v Ježišovi Kristovi a radujem sa zo všetkých výhod a privilégií, ktoré mi patria ako Božiemu dedičovi a 

spoludedičovi s Kristom. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:3;   1.Peter 3:9 

1-ročný plán:   1.Korintským 1;   Žalmy 104-106 

2-ročný plán:   Lukáš 16:19-31;   1.Samuelova 1 



17           Pastor Chris 

     Čo chceš robiť? 

 „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním 

povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo“ (Ján 1:1-3). 

 Boh je „tvorca“ – stvoriteľ, stvoril všetky veci cez svoje hovorené Slovo. V 1.Mojžišovej 1 čítame, 

že celý svet bola len chaotická masa - neladná a pustá – a nič nefungovalo. Potom Boh povedal: „Nech je 

svetlo,“ a svetlo prišlo. Stvoril svet a urobil všetky veci krásne svojím tvorivým Slovom: „Hospodinovým 

slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.  Zhrnul morské vody ako do koženého mecha, záplavy 

uložil do komôr.  Celá zem, boj sa Hospodina, chvejte sa pred Ním, všetci obyvatelia sveta!  Lebo On riekol a stalo sa, 

On rozkázal a postavilo sa“ (Žalm 33:6-9). 

 Tak ako tvoj nebeský Otec aj ty si „tvorca“- stvoriteľ, a pretože si narodený z Neho, môžeš 

pôsobiť ako On.  Dal ti svoje neporušiteľné Slovo, to je materiál, ktorý potrebuješ, aby si mohol „tvoriť“ 

čokoľvek, čo chceš. Otázka je, čo chceš stvoriť?  Existuje práve teraz v tvojom živote nejaká nepríjemná 

situácia, ktorú by si rád zmenil? Je to tvoje zdravie, škola, práca, financie, biznis alebo rodina? Hovor 

Slovo Božie vo viere, hovor to, čo Boh povedal o tebe, alebo ohľadne tvojej situácie a neprestávaj vo 

vyznávaní, až kým nenastane zmena.    

 S tvorivým Slovom Božím na svojich perách môžeš urobiť svoj život krajším a ísť od slávy 

k sláve. Ježiš povedal v Jánovi 17:14: „Dal som im Tvoje slovo...“ Toto je spôsob, ako vyviaznuť z každej 

ťažkosti a problému, je to Božie Slovo! Hozeáš 14:2 hovorí: „Vezmite so sebou slová...“ (angl. preklad).    

Uchop dnes Slovo a vytvor svoj víťazný život. Vytvor svoj vzostup, vyhlasuj svoje uzdravenie a zdravie, 

povolávaj peniaze, ktoré sú potrebné na tvoje plány. Hovor Božie Slovo do každej chaotickej situácie, aby 

prišla zmena.  

     Vyznanie 

 Pôsobím v autorite Ducha, mám nadvládu nad satanom, mocnosťami temnoty a všetkými negatívnymi 

okolnosťami. Môj život je prejavom milosti, mnohonásobnej múdrosti a Božej dokonalosti. Som Jeho slávou a nesiem 

Jeho prítomnosť, aby ovplyvnila a skrášlila môj svet, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 11:23   Židom 11:3 

1-ročný plán:   1.Korintským 2;   Žalmy 107-108 

2-ročný plán:   Lukáš 17:1-10;   1.Samuelova 2 



18           Pastor Anita 

     „Dopravcovia“ večných právd 

 „Prišla v dave k Ježišovi a dotkla sa lemu jeho plášťa a jej krvácanie sa naraz zastavilo“ (Lukáš 8:44). 

 V 1.Mojžišovej 12:2 Boh povedal Abrahámovi: „...požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš 

požehnaním.“ Všetky Božie zasľúbenia Abrahámovi neboli iba pre Abraháma, ale boli pre Abraháma a 

jeho semeno. Galantským 3:16 hovorí: „A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: I 

semenám, ako keby ich bolo mnoho, ale hovorí ako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus.“ Všimni si, že 

hovorí: „...Abrahámovi a jeho semenu“; nie semenám. Týmto semenom je Kristus a ako nové stvorenie 

patríš Kristovi, takže si Abrahámov potomok. Galatským 3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste Abrahámovo 

potomstvo a podľa prisľúbenia dedičia.“ 

 Tvoje spojenie s Kristom ťa automaticky kvalifikuje za skutočného Abrahámovho potomka, 

a tým aj dediča Abrahámových požehnaní. To znamená, že nielen že si Bohom špeciálne požehnaný, ale 

si tiež požehnaním; si prepravca večných právd! V tebe budú požehnané všetky národy zeme; aká 

úžasná služba! Keď niekomu povieš: „Boh ťa žehnaj“, on alebo ona je naozaj požehnaný, pretože si 

distribútorom Božích požehnaní. Každý, kto s tebou spolupracuje, tak len preto, že patríš Ježišovi 

Kristovi, určite príjme požehnanie od Boha, pretože si nádoba nesúca Boha. Si Jeho živým chrámom. 

 Bez ohľadu na to, čo si môže niekto o tebe myslieť, Boh sa rozhodol prebývať v tebe a vyvolil si 

ťa, aby si rozdával Jeho dobrotu. Každý, kto má nejakú potrebu, alebo je v núdzi, môže dostať zázrak 

práve tým, že sa ťa dotkne. Keby ľudia na celom svete mohli spoznať túto pravdu, ich utrpenie by mohlo 

skončiť. Niekto trpiaci na rakovinu by nemusel plakať, alebo byť skľúčený; on alebo ona by mohol byť 

uzdravený práve tvojím dotykom, pretože nosíš Boha; si prepravca Jeho lásky, moci, slávy, cnosti, súcitu 

a milosti. 

 Narodil si sa znova, nie si obyčajný človek; si božský balíček moci; nosíš Boha, nech ideš 

kamkoľvek. Si dopravcom večných právd. 

      Vyznanie 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma robíš vykonávateľom Tvojej dobroty. Aké je to požehnanie, že Duch Svätý 

prebýva vo mne so všetkou svojou mocou a slávou. Som Tvojou predĺženou rukou pre ubolený svet, aby som 

uzdravoval, žehnal a oslobodzoval. Som plný moci cez Pánovho Ducha a sláva Božia je dnes cezo mňa uvoľňovaná 

do môjho sveta, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 3:16;   1.Peter 2:9 

1-ročný plán:   1.Korintským 3;   Žalmy 109-112 

2-ročný plán:   Lukáš 17:11-19;   1.Samuelova 3 



19           Pastor Chris 

     Dôležitosť partnerstva 

 „Lepšie dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu“ (Kazateľ 4:9). 

 Úvodný verš poukazuje na dôležitosť partnerstva v službe, apoštol Pavol napísal: „Ja som zasadil, 

Apollo polial, ale Boh dal vzrast“ (1.Korintským 3:6-7). Pred rokmi som pravidelne cestoval do vzdialených 

dedín s videokazetami a traktátmi, ktoré obsahovali kázne T.L. Osborna. Cez tieto posolstvá bolo 

získaných mnoho duší pre Pána, oslobodených od démonického útlaku a uzdravených z rôznych chorôb. 

 T.L. Osborn možno nikdy nebol v týchto dedinách, ale obaja budeme odmenení Pánom za 

získané duše a životy v týchto dedinách, ktoré boli dotknuté Božou mocou. Čo sa stalo? T.L. Osborn 

„zasadil“ kázaním posolstva, ale ja som „polieval“, keď som zaistil, aby prostredníctvom týchto 

videokaziet a traktátov Slovo zasiahlo oveľa viac ľudí v týchto dedinách vzdialenej civilizácie. 

 Ty nemusíš byť ten, ktorý napísal knihy alebo kázal posolstvo na kazetách, ale keď sa podieľaš 

na šírení takýchto materiálov, zastávaš svoje miesto ako partner pri šírení evanjelia. V našej službe 

využívame rozličné kampane a používame všetky možné médiá, aby sme sa dotkli miliónov životov po 

celom svete. Využi výhody týchto Bohom daných platforiem a zasiahni evanjeliom celý svet. Je toho 

toľko, čo môžeš urobiť, aby Božie Slovo prevládalo v tvojom okolí, meste, regióne alebo krajine. 

 Napríklad z času na čas možno dostávaš zadarmo každý mesiac toto denné čítanie; je to preto, že 

niekto zaplatil, aby si to dostal zadarmo. Čo by si mal urobiť je to, že budeš robiť to isté, aby sa mohlo 

dostať viac kópii Rapsódie reality ďalším ľuďom. Nech ešte niekto ďalší cez teba zažije požehnanie 

Božieho Slova. 

 Božie Slovo je Božia múdrosť. Študuj Slovo a tvoj duch bude presiaknutý zjavením poznania 

a pomôže ti žiť víťazný život v Kristovi. Rapsódia reality poskytuje denne miliónom čitateľov po celom 

svete takéto vedomosti a pravdivé porozumenie Písma potrebné pre víťazný život. 

     Vyznanie 

 Boh ma pomazal, aby som ako služobník zmierenia šíril evanjelium Jeho moci so všetkým nadšením 

a obetavosťou. Nie som lenivý v tomto veľkom poslaní, ale žiarim, horím nadšením Ducha naplniť toto veľké 

poverenie. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 11:9;   Marek 16:15 

1-ročný plán:   1.Korintským 4;   Žalmy 113-116 

2-ročný plán:   Lukáš 17:20-30;   1.Samuelova 4 



20           Pastor Chris 

     „Počúvaj Ho...“ 

 „A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je 

ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte“ (Matúš 17:1-5). 

 Keď v úvodnom verši hovoril Boh o Ježišovi: „Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. 

Toho počúvajte“, hovoril to všetkému stvoreniu! Celej prírode – živej aj neživej – bolo prikázané, aby bola 

podriadená Ježišovi. Skalám, vetru, stromom, vode, rybám, anjelom, démonom, atď. – všetkému v nebi, 

na zemi a pod zemou bolo prikázané od Boha, aby počúvali a poslúchali Ježiša. Filipským 2:9-10 hovorí: 

„Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno 

tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“. 

 Niet divu, že všetko, čo Ježiš povedal, sa stalo; mal absolútne panstvo a vykonával vládu nad 

všetkým. Hovoril k stromu a vyschol (Marek 11:12-22); prehovoril k zúriacej búrke a utíchla (Marek 4:35-

39); hovoril ku chlebu a rybe a rozmnožil ich, aby nakŕmil zástup (Matúš 14:17-21, Matúš 15:32-38); 

hovoril k mŕtvolám a oni späť ožili (Lukáš 7:11-15, Ján 11:32-44)! Na Jeho slovo boli obnovené zmrzačené 

končatiny, slepé oči sa otvorili, hluché uši sa uvoľnili a démoni v strachu utekali (Matúš 15:30)! 

 Zázraky sa prejavovali zakaždým, keď Ježiš hovoril; každé stvorenie stálo v pozore, venovalo 

pozornosť Jeho hovorenému slovu a podľa toho aj konalo. A teraz Ján o nás píše: „...ako on (Ježiš) je, tak 

sme aj my na tomto svete“ (1.Ján 4:17). Pán Ježiš nám dal autoritu konať v Jeho mene; máme splnomocnenie 

používať Jeho meno. Takže keď hovoríš, všetko stvorenie stojí v pozore, aby poslúchlo. Máš autoritu 

hovoriť v Jeho Mene k čomukoľvek a spôsobiť pozitívnu zmenu, po ktorej túžiš. 

      Vyznanie 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mám plnú moc používať meno Ježiš a vyslovovať slová moci ako kráľ a spôsobiť 

požadované zmeny v mojej práci, financiách, rodine a zdraví. Hovorím život ku všetkému, čo sa ma dnes týka, 

v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:19;   Matúš 12:36-37 

1-ročný plán:   1.Korintským 5;   Žalmy 117-118 

2-ročný plán:   Lukáš 17:31-37;   1.Samuelova 5-6 



21           Pastor Anita 

     Kráľovstvo svetla 

 Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste 

zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla (1.Peter 2:9). 

 Posledná časť úvodného verša ti umožní poznať tvoje súčasné miesto; bol si prenesený z temnoty 

do predivného svetla. To svetlo je svetlo života, ktoré ti ukazuje cestu úspechu, víťazstva a nadvlády. Je 

to podobné tomu, čo Pán urobil pre Izraelcov v Starom zákone; vyviedol ich z Egypta, ktorý predstavuje 

temnotu, do zasľúbenej zeme, ktorá symbolizuje svetlo! 

 Temnota predstavuje hriech, smrť, zlo a všetky negatívne veci, ktoré sú spojené so satanom. Teda 

bol si vykúpený z hriechu, choroby, nemoci, depresie, chudoby a všetkého, čo je z diabla, do Kráľovstva 

Božieho svetla. To nie je niečo, čo Pán robí pre teba počas toho, ako rastieš v Kristovi, On to už urobil. 

Kolosenským 1:12-13 hovorí: „ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, 

vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.“ 

 Bol si prenesený do nadprirodzeného života slávy, kde mocou vzkrieseného Krista vládneš 

a panuješ nad satanom a jeho zástupmi temnoty. V deň, kedy si urobil Ježiša Pánom svojho života, prešiel 

si do Kráľovstva milovaného Božieho Syna; je to duchovné kráľovstvo, kde vládne milosť skrze 

spravodlivosť. Neexistuje tam žiadna tma; to je dôvod, prečo sa to volá Kráľovstvo svetla! 

 Kráľovstvo, do ktorého patríš, je nadradené kráľovstvu tohto sveta, kde hriech, choroba, nemoc 

a slabosti držia ľudí v otroctve. Nie si podrobený tme a upadajúcim systémom a štruktúram tohto sveta; 

patríš do nebeského Božieho Kráľovstva, ktoré si si zvolil. Je to krajina slávy, prosperity, krásy, cti 

a dokonalosti, kde si účastníkom slávneho dedičstva svätých vo svetle. 

      Vyznanie 

 Drahý Pane, ďakujem Ti za prenesenie z temnoty do Kráľovstva Tvojho milovaného Syna, kde panujem 

milosťou skrze spravodlivosť a užívam si slávnu slobodu synov Božích. Ty si svetlom môjho života, ktorým úspešne 

riadim svoju cestu životom vo víťazstve, nadvláde a úspechu,  v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:4-9;   Príslovia 4:18;   Izaiáš 60:1-3 

1-ročný plán:   1.Korintským 6;   Žalmy 119-1:112 

2-ročný plán:   Lukáš 18:1-8;   1.Samuelova 7-8 



22           Pastor Chris 

     Použi svoju vieru 

 ... Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi 

odtiaľto ta - prejde! Nič vám nebude nemožné (Matúš 17:20). 

 Božie Slovo je skutočné a pravdivé, ale to neznamená, že skúsenosti tvojho života budú s ním 

automaticky v súlade. Ty si ten, ktorý to musí tak urobiť. To je boj viery, o ktorom písal apoštol Pavol 

v 1.liste Timoteovi 6:12: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými 

svedkami vyznal si dobré vyznanie.“ 

 Ty si ten, ktorý si má privlastniť všetko, čo Kristus pre teba vykonal bez ohľadu na všetko, čo 

tvoje fyzické zmysly môžu vnímať inak. Ty si ten, ktorý má podrobiť okolnosti okolo seba, sily alebo 

symptómy, ktoré ťa napádajú a spôsobiť zmenu! Sú takí, ktorí hovoria: „Verím Slovu, ale prečo veci 

v mojom živote poriadne nefungujú?“ Je to podobné ako niekto, kto dúfa, že Boh ho jedného dňa 

vyslobodí. Toto nebude fungovať, hoci tomu verí, pretože toto nie je viera. 

 „Verenie“ Slovu nestačí, tvoje „verenie“ sa musí zmeniť na vieru. Viera vyhlasuje, že Slovo je 

skutočné a pravdivé TERAZ a podľa toho koná. Nepriaznivé okolnosti sa nezmenia sami od seba, alebo 

preto, že veríš. Rimanom 1:1 hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie...“ 

„Verenie“ dáva tvoje srdce do správneho vzťahu s Bohom; spôsobuje, že je tvoje srdce pre Neho 

prijateľné. To je dôvodom toho, že vieš vo svojom srdci, že ťa Boh miluje a prijíma, ale to nezmení 

okolnosti tvojho života. Aby sa tvoja situácia zmenila alebo pokračovala životom nepretržitého pokroku 

a víťazstva, to je záležitosťou viery. 

 Židom 11:1 (angl. preklad) hovorí: „Teraz viera je podstatou vecí, v ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré 

nevidíme.“ Viera nazýva reálnymi veci, v ktoré dúfaš, považuje ich teraz za hotové! Je to ako list 

vlastníctva na majetok. Nemusíš byť na tom pozemku, aby si vedel, že je tvoj; viera je list vlastníctva. Drž 

sa Božieho Slova a prehlasuj svoje uzdravenie a zdravie, prosperitu, úspech a víťazstvo v Kristovi 

Ježišovi! Druhá časť listu Rimanom hovorí: „...ústami vyznávame na spasenie.“ 

     Vyznanie 

 Moja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet, nič nie je pre mňa nemožné! Každý deň žijem víťazne, pretože 

žijem v Slove a žijem Slovom. Chopil som sa môjho víťazného života v Kristovi Ježišovi, teším sa slávne zo zdravia, 

pokoja, úspechu a hojnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 11:1;   2.Timoteovi 4:7-8;   Marek 11:24 

1-ročný plán:   1.Korintským 7;   Žalmy 119:113-176 

2-ročný plán:   Lukáš 18:9-17;   1.Samuelova 9 



23           Pastor Chris 

    Všetko čo potrebuješ je v tebe! 

 Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe; (Ján 5:26). 

 Som tak inšpirovaný životom Ježiša, tým, že počas Jeho pozemskej služby bez ohľadu na to, 

čomu čelil, riešenie bolo v Ňom. Mal nadprirodzený život, nikdy nebol ničím rozrušený, chodil v autorite 

Ducha. Ten istý život dal nám. Život, ktorý nevyžaduje žiadnu pomoc zvonka. Keď si znovuzrodený, tak 

ti bolo dané všetko, čo kedy budeš potrebovať: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal 

svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť“ (2.Peter 1:3). 

 Ježiš povedal v Jánovi 14:16: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až 

naveky.“ Boh odpovedal tým, že nám poslal Ducha Svätého. To bolo všetko, čo bolo potrebné, čo sme 

nemali, ale čo teraz máme. S Duchom Svätým, ktorý vstúpil do nás, sme dostali všetko, čo by sme mohli 

chcieť v živote. 

 Dovoľte mi to vysvetliť, aby ste mali jasnejší obraz: keď človek niečo chce, čo cíti, že nemá na to 

schopnosť, modlí sa k Bohu a očakáva od Boha odpoveď. Avšak toto nie je Božia túžba pre človeka. Boh 

nestvoril človeka, aby bol obmedzený alebo znevýhodnený. Nechcel, aby človek potreboval niečo 

zvonka. Preto sprístupnil Boží život prostredníctvom Ježiša Krista. Keď si prijal Krista, prijal si vnútorný 

život, ktorý nepotrebuje žiadnu pomoc alebo podporu zvonka. 

 Podobne ako Ježiš nielenže máš Boží život v plnosti, ale si tiež prijal Ducha bez miery (Ján 3:34), 

takže všetko, čo potrebuješ, sa nachádza v tebe. Čo sú to za dobré veci, po ktorých túžiš? Vynes ich zo 

svojho vnútra prostredníctvom svojich slov! Čo chceš, čo potrebuješ, čo chceš vidieť navonok? Ján 7:38 

hovorí, že z tvojho vnútra potečú rieky živej vody. Pokračuj a vynášaj dobré veci zo svojho vnútra: 

„Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca...“ (Matúš 12:35). 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za slávny život, ktorý si mi dal. Mocne vo mne pracuje moc Ducha 

Svätého. Prostredníctvom Slova robím pokrok a stal som sa distribútorom večných právd pre každého v mojom okolí, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 6:3;   1.Ján 4:4 

1-ročný plán:   1.Korintským 8;   Žalmy 120-127 

2-ročný plán:   Lukáš 18:18-27;   1.Samuelova 10 



24           Pastor Anita 

    Právo používať meno Ježiš! 

 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé 

koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou (Filipským 2:9-10). 

 Devätnásta kapitola knihy Skutkov nám dáva zaujímavý popis istých potulných židovských 

zaklínačov, ktorí sa pokúšali používať meno Ježiš, aby vyháňali démonov. Biblia nazýva sedem synov 

Skevových okultistami. Videli apoštola Pavla uzdravovať chorých, vyháňať démonov v mene Ježiš 

a domnievali sa, že môžu robiť to isté. Skutky 19:13 hovoria, že: „...pokúsili sa vyslovovať meno Pána Ježiša 

nad ľuďmi, ktorí mali zlých duchov, a hovorili: Zaklínam vás Ježišom, ktorého káže Pavel.“ 

 V dôsledku ich konania ich muž so zlým duchom napadol a premohol ich tak, že utiekli z domu 

nahí a doráňaní (Skutky 19:16). Toto poukazuje na to, že nie každému je dané právo používať meno Ježiš 

Kristus. Toto právo majú len kresťania! Len tí, ktorí sú znovuzrodení, majú právo a autoritu vyháňať 

démonov v Jeho mene, im bola zo zákona daná plná právna moc používať toto meno. 

 Ježiš povedal v Markovi 16:17: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú 

vyháňať démonov...“ Všimni si, že bol špecifický, keď hovoril ohľadom tých, ktorí mohli vyháňať démonov 

v Jeho mene; veriacich. Takže ak nie si znovuzrodený, tvoje jediné právo je vzývať meno Ježiš Kristus pre 

svoje spasenie. Toto je spôsob, ako prísť ku Kristovi. 

 Ježiš povedal v Jánovi 14:6: „...Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze 

mňa.“ Rimanom 10:13 hovorí: „Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“ Keď vzývaš 

Jeho meno, pretože v Neho veríš a potom Ho vyznáš ako Pána svojho života, stane sa tvojím Pánom. Od 

tej chvíle je Jeho meno menované nad tebou a ty ho môžeš použiť proti diablovi, chorobe, nemoci, 

slabosti a nepriaznivým životným okolnostiam. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za moje spasenie a za zákonné právo, ktoré mi bolo udelené, aby som používal 

meno Ježiš. Dnes žijem v tomto mene a mocou tohto mena a vyhlasujem, že veľkými krokmi robím pokrok mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 4:12 

1-ročný plán:   1.Korintským 9;   Žalmy 128-134 

2-ročný plán:   Lukáš 18:28-34;   1.Samuelova 11-12 



25           Pastor Chris 

     Nadradený smrti 

 Tiahne ma to z oboch strán: túžim už umrieť a byť s Kristom, a to by bolo iste omnoho lepšie, ale pre vás je 

potrebnejšie, aby som zostal v tele. O tom som pevne presvedčený a viem, že zostanem a vytrvám so všetkými vami 

pre váš prospech a pre radosť viery (Filipským 1:23-25). 

 Toto je inšpirujúce! Apoštol Pavol sa tu snaží rozhodnúť, či žiť, alebo zomrieť. Toto nám hovorí 

o tom, že smrť nám podlieha, že nad smrťou vládneme. Pokiaľ neprišiel Ježiš, satan mal kľúče smrti. 

Muži a ženy boli podrobení otroctvu strachu smrti po celý svoj život. Avšak Ježiš tomu urobil koniec 

prostredníctvom svojho víťazstva nad satanom, smrťou a hrobom. Takto vyslobodil človeka zo strachu 

zo smrti. Židom 2:14-15 hovorí: „A pretože deti majú účasť na krvi a mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to 

preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, a aby oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou 

zotročoval po celý život.“ 

 Keď Ježiš zomrel, šiel do pekla, do diablovho územia, porazil jeho aj jeho zástupy a zobral kľúče 

smrti a pekla: „a (som) živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia“ 

(Zjavenie 1:18). Vysporiadal sa s problémom smrti, keď víťazne vstal z mŕtvych a uviedol človeka do 

nového života. Dnes sa nikto, kto je znovuzrodený, nemusí báť smrti, pretože Ježiš smrť porazil; je to 

posledný nepriateľ, ktorý bude zničený, ale už bol porazený. 

 Dnes nemá satan žiadnu autoritu vziať komukoľvek život, pretože nemá viac moc smrti. Môže 

robiť len prázdne vyhrážky a skúšať ľudí oklamať, aby sa zničili. Odmietni to, aby mala nad tebou smrť 

autoritu. Pripomeň si Pánov príkaz v Matúšovi 10:8, kde povedal: „Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; 

malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte.“ Dal nám autoritu nielen nad 

satanom, chorobou a nemocou, ale tak isto aj nad smrťou. Nech je požehnaný Boh! 

     Vyznanie 

 Kristus žije vo mne, Jeho život a nesmrteľnosť bola odhalená v mojom duchu! Som účastníkom Božieho 

života; života, ktorý je nadradený nad chorobou, nemocou, satanom a smrťou! Kráčam dnes v autorite nad smrťou 

a všetkým, čo je spojené s temnotou, pretože prebývam v oblasti života. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:8-10;   1.Korintským 15:55-57 

1-ročný plán:   1.Korintským 10:1-13;   Žalmy 135-138 

2-ročný plán:   Lukáš 18:35-43;   1.Samuelova 13 



26           Pastor Chris 

    Buď si istý: Slovo nikdy nezlyhá! 

 A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša (Filipským 

1:6). 

 Existujú takí ľudia, ktorí si myslia, že Pán je niekedy „trochu pomalý“ v doručovaní svojich 

zasľúbení a potom sa snažia „pomôcť“ alebo „zorganizovať“ veci pre Neho svojim vlastným spôsobom 

a to je zlé! Problém nie je u Boha, ale u ľudí, lebo nezmiešali Slovo s vierou. Zoberme si príbeh Abraháma 

a Sáry ako názorný príklad. Keď mal Abrahám sedemdesiatpäť rokov a Sára šesťdesiatpäť, Boh im dal 

zasľúbenie o potomkovi (čítaj 1.Mojžišovu 17:1-8). 

 O desať rokov neskôr ešte stále nevideli žiadne potomstvo. Potom Sára, ktorá vtedy verila, že už 

prešiel jej čas, aby mala dieťa, navrhla, aby si Abrahám zobral Hagar, jej egyptskú slúžku, aby mu dala 

dieťa; možno sa Božie Slovo naplní cez ňu. Abrahám súhlasil so Sáriným návrhom. Z tohto vzťahu 

skutočne prišlo dieťa – Izmael. Avšak tento neobyčajný skutok priniesol nesmierne ťažkosti samotnej 

Sáre (čítaj 1.Mojžišovu 16) a ďalšie nepredvídateľné problémy Izákovi a jeho semenu a napokon dodnes 

pokračujúci konflikt medzi semenom Izáka a semenom Izmaela.  

 Pán nikdy nezlyhá ani nesklame. Ale očakáva od nás, aby sme vždy zmiešali Jeho Slovo s vierou. 

Toto je to, čo spôsobí realitu „teraz“ v našich životoch. Židom 11:1 (angl. preklad) hovorí: „Teraz viera je 

podstatou vecí, v ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré nevidíme.“ Keď ti dá Boh svoje Slovo, očakáva tvoju 

absolútnu dôveru a istotu v Neho, že sa to stane. Jeho Slovo je spoľahlivé, nikdy nezlyhá. Ježiš to 

zdôraznil v Markovi 13:31, keď povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ 

 Celým srdcom dôveruj Pánovi a nech tvoja viera odpočíva na Jeho Slove. Nepoužívaj ľudskú 

múdrosť alebo nápady, aby si skúšal vyriešiť veci za Neho. „Neuskutočňuj racionálne“ Jeho Slovo. Buď 

si istý, že urobí, ako sľúbil, pretože nie je človek, aby klamal. „A tak sa zmocnime, pevne držme a bez váhania 

si uchovajme nádej, ktorú prechovávame, vyznávame a ktorú si uvedomujeme, lebo Ten, ktorý dal zasľúbenie, je 

istotne zodpovedný a verný dodržať svoje slovo “ (Židom 10:23 rozšírený angl. preklad). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, moja istota v Tvoje Slovo je neotrasiteľná, lebo viem, že všetky Tvoje zasľúbenia sú „áno 

a amen“! Ďakujem Ti, že naplňuješ môj život veselosťou a vedieš ma spôsobom, akým by som mal ísť, po ceste slávy 

a výnimočnosti, prostredníctvom Ducha a Slovom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:3;   Žalm 118:8-9 

1-ročný plán:   1.Korintským 10:14-11:1;   Žalmy 139-141 

2-ročný plán:   Lukáš 19:1-10;   1.Samuelova 14 



27           Pastor Anita 

     Si na misii 

 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 16:15). 

 Ako kresťania sme na misii, aby sme zaplnili náš svet poznaním o Božej zachraňujúcej moci a je 

na nás špeciálne pomazanie, aby sme to dosiahli. 2.Korintským 3:5-6 hovorí: „...ale naša schopnosť je z Boha. 

On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy...“ Preto nielenže sme poslaní, ale sme aj zmocnení 

pre misiu. Skutky 1:8 hovoria: „Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami...“ 

 Si na misii. Pán Ježiš to zdôraznil v Matúšovi 28:19, keď povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi 

všetky národy...“ Si svedkom svojim priateľom, príbuzným, kolegom a spoločníkom s hlavným cieľom 

získať ich pre Krista. 

 Evanjelium prevládne a bude produkovať výsledky v životoch ľudí len vtedy, ak dostanú 

príležitosť, aby ho počuli, pretože len potom môžu uveriť. Rimanom 10:14-15 hovorí: „...Ale ako budú 

vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, 

ak nie sú poslaní?...“ Ty si ten poslaný, pomazaný a poverený, aby si priniesol svetu evanjelium. 

 Váž si tých, ktorí sú v tvojom okolí a všetkých, ktorých ti Boh posiela na tvoju cestu. Slúž im 

evanjeliom pri každej príležitosti, pretože si pre nich Božím hlasom. Si distribútorom Jeho dobroty 

a spravodlivosti. 

      Modlitba 

 Ďakujem Ti požehnaný Otec, že mi dávaš božskú silu, odvahu a moc, aby som bol účinný v získavaní duší. 

Ďakujem Ti, že ma považuješ za hodného a ustanovil si ma za služobníka zmierenia a tak získavam stratené duše 

v mojom svete a obraciam ich z temnoty do svetla a privádzam ich do ich dedičstva v Kristovi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:18-20;   Skutky 20:20-21 

1-ročný plán:   1.Korintským 11:2-34;   Žalmy 142-145 

2-ročný plán:   Lukáš 19:11-19;   1.Samuelova 15 



28           Pastor Chris 

     „Dotyk“ viery 

 Opýtal sa Ježiš: Kto sa ma dotkol? A keď všetci popierali, povedal Peter [a tí, čo boli s Ním]: Majstre, 

zástupy sa tisnú a tlačia Ťa (Lukáš 8:45). 

 Lukáš 8:43-48 nám rozpráva príbeh o žene, ktorá sa po tom, čo strašne trpela krvotokom dvanásť 

rokov, pretlačila cez hustý zástup, aby sa dostala k Ježišovi. Hovorila si: „Ak sa dotknem čo i len Jeho 

rúcha, budem uzdravená.“ Podľa toho teda išla, „dotkla sa“ lemu Jeho rúcha a okamžite bola uzdravená. 

To nebol obyčajný dotyk; bol to „dotyk“ viery, pretože Pán pocítil jeho vplyv natoľko, že sa opýtal: „Kto 

sa ma dotkol?“ 

 Jeho učeníci nad tým chceli mávnuť rukou a povedali: „Pane, zástupy sa tisnú a tlačia Ťa a Ty sa 

pýtaš, kto sa ma dotkol?“ (Lukáš 8:45 angl. preklad). Nie, Boh neignoruje „dotyk“ viery. Takže Pán naliehal: 

„Niekto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že sila vyšla zo mňa“ (Lukáš 8:46). Žena vediac, že prijala zázrak, prišla, 

padla pred Pánom na kolená a vysvetlila, prečo sa Ho dotkla. Odmeňujúc jej vieru Ježiš povedal: 

„...Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji!“ (Lukáš 8:48). Ježiš identifikoval jej „dotyk“ viery ako to, čo 

ju pripojilo k jej uzdraveniu a zdraviu. 

 Tým istým spôsobom sa aj ty dnes môžeš Ježiša „dotknúť“ a prijať zázrak. Ako sa Ho dnes 

dotkneš? Je to cez Slovo, keď sa tvoj duch skontaktuje so Slovom. Ak sa ťa Božie Slovo môže „dotknúť“, 

je to presne to isté, ako keby sa ťa dotýkal Ježiš. Toto je dotyk mimo zmyslov, pretože je to dotyk s tvojím 

duchom. Biblia hovorí, že srdcom – duchom – človek verí na spravodlivosť (Rimanom 10:10); veríš 

svojím duchom. 

 Keď veríš Božiemu Slovu a reaguješ podľa svojej viery, to je „dotyk“ tvojho ducha. V tom 

momente robíš kontakt s Božou mocou. Moc pracuje len vtedy, keď veríš svojím duchom a podľa toho 

konáš. To je viera. Je to odpoveď, reakcia ľudského ducha na Božie Slovo. Nech sa ťa dnes „dotkne“ 

Slovo a inšpiruje potrebnú odpoveď viery z tvojho ducha, aby si prijal zázrak, po ktorom túžiš. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si do mňa cez evanjelium vložil vieru. Keď študujem Tvoje Slovo, moja viera 

narastá a keď sa dá do práce, tak víťazí a stáva sa silnejšou. Žijem nadprirodzený život víťazstva, autority 

a výnimočnosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 11:1;   Marek 5:25-34 

1-ročný plán:   1.Korintským 12;   Žalmy 146-150 

2-ročný plán:   Lukáš 19:20-27;   1.Samuelova 16 



29           Pastor Chris 

    Naša spravodlivosť: Čo to je a čo dáva 

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

a vykúpením (1.Korintským 1:30). 

 Jednou z vecí, ktoré nám dáva spravodlivosť v Kristovi, je „správne postavenie“. Náš úvodný 

verš v rozšírenom preklade Biblie hovorí: „Ale je to od Neho, že máte svoj život v Kristovi Ježišovi, ktorého 

urobil našou... spravodlivosťou (tak nás urobil bezúhonnými a uviedol nás do správneho postavenia voči Bohu)...“              

Správne postavenie znamená právo alebo schopnosť stáť v Božej prítomnosti bez viny, strachu, pocitu 

menejcennosti alebo odsúdenia. Prijal si od Boha túto schopnosť, keď si sa znovuzrodil. 

 Toto sa nestalo tvojím vlastným konaním, urobil to Boh. Teraz môžeš mať s Ním spoločenstvo 

a mať s Ním vzťah ako so svojím milujúcim, milostivým nebeským Otcom. Niekedy, keď sa modlíme 

a hovoríme: „Prikazujem to a to v mene Ježiš“, niektorí sa pýtajú: „Ako sa odvažuješ takto hovoriť pred 

Bohom ?“ Je to preto, lebo sme zistili, čo je spravodlivosť a čo nám dáva: správne postavenie pred 

Bohom. Boh ju do nás vložil v Kristovi Ježišovi. Ježiš je našou schopnosťou objaviť sa smelo pred Otcom 

bez viny, ale v láske. 

 Ešte niečo iné, čo ti spravodlivosť dáva je „správnu múdrosť“; schopnosť konať správne; 

schopnosť vedieť, čo je dobré a správne z Božieho hľadiska. Máš schopnosť robiť to, čo je správne 

v prítomnosti Božieho Ducha. On jediný vie, čo je správne. Keď vložil do tvojho ducha spravodlivosť, si 

schopný vidieť a poznať, čo On považuje za správne. Toto je dôvod, prečo môžeš žiť a praktizovať 

spravodlivosť. Správne žitie je výsledkom tvojej spravodlivosti. 

 Možno existujú návyky, ktoré chceš zastaviť, ale nehovor: „Neviem, ako to zastaviť“, pretože 

Jeho spravodlivosť je tvojou schopnosťou zastaviť čokoľvek. Všetko, čo musíš urobiť, je povedať: „V 

mene Ježiš Kristus zastavujem tento zvyk.“ Nehovor: „Ó, Pane, pomôž mi zastaviť to.“ Nie! On ti už 

pomohol tým, že ti dal Jeho spravodlivosť. Preto máš teraz vnútornú schopnosť robiť to, čo je správne, 

pretože máš prirodzenosť spravodlivosti! 

     Vyznanie 

 Som spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi a nielenže mám správne postavenie pred Bohom, ale mám 

schopnosť poznať a robiť to, čo je správne. Preto vládnem v živote nad okolnosťami. Som úspešný, mením životy 

všade tým, že odkrývam spravodlivosť Božiu prostredníctvom evanjelia. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:17 

1-ročný plán:   1.Korintským 13;   Príslovia 1-2 

2-ročný plán:   Lukáš 19:28-40;   1.Samuelova 17 



30           Pastor Anita 

    Ukotvi svoj život na Jeho Slove 

 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú (Matúš 24:35). 

 Božie Slovo je zaručený prostriedok zmeny, ktorý ťa môže premieňať zo slávy do slávy. Je možná 

akákoľvek pozitívna zmena, po ktorej v živote túžiš. Nemusíš nad tým bedákať, obráť sa k Slovu. Nájdi 

si, čo Slovo hovorí ohľadom toho, s čím sa zaoberáš a potom začni meditovať. 1.Timoteovi 4:15 nám 

hovorí o nevyhnutnom výsledku meditovania nad Slovom – tvoj úspech a prosperita bude zjavná: 

„Medituj o týchto veciach, oddaj sa im úplne a potom bude tvoje napredovanie zjavné všetkým“ (angl. preklad). 

 Dnes žijú mnohí v tomto svete v strachu, sledujú neistú svetovú ekonomickú situáciu a je to 

preto, lebo ich životy nie sú ukotvené na Božom večnom Slove. Keď je tvoj život ukotvený na Slove, nič 

tebou nepohne. Keď sú ľudia skľúčení, kričiaci a sťažujúci sa na problémy vo svete, tebou nič nepohne. 

 Jób 22:29 (angl. preklad) hovorí: „Keď sú ľudia zrážaní dole, povieš: Bude povýšenie...“ Inými slovami, 

keď je tvoj život ukotvený na Slove, si ako strom zasadený pri riekach – navždy vyživovaný! Nevieš, 

kedy príde horúčava, ale ty vždy žiariš, si produktívny a vynikáš zo slávy do slávy. Tvoj úspech 

a prosperita nie sú v rukách nijakej vlády, ani nie sú určované rozmarmi svetovej ekonomiky alebo 

premenlivými ľudskými názormi.  Skutočný úspech a prosperita sú založené na Slove. 

 Ak túžiš po živote nepretržitého pokroku a stále rastúcej slávy, živote, ktorý je bezpečný, stabilný 

a istý, tak musíš pokračovať žiť v Slove. Stále študuj a medituj o Slove. Využi príležitosť počúvať Slovo 

cez každý dostupný prostriedok. Ak dobre a dosť dlho počúvaš, Slovo sa zmieša s tvojím duchom a dá ti 

mimoriadnu mentalitu výnimočnosti, autority, víťazstva, úspechu a veľkosti. 

     Vyznanie 

 Slovo Božie je mojím životom, je pre mňa prirodzené žiť v Slove a žiť Slovom. Moje napredovanie 

prostredníctvom Slova je zjavné všetkým! Keď dnes uvádzam do činnosti Slovo, premieňam sa do slávy, ktorú vidím 

v Slove a som naplnený všetkou Božou plnosťou. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   Skutky 20:32;   Jakub 1:23-25;   Žalm 119:89 

1-ročný plán:   1.Korintským 14;   Príslovia 3-4 

2-ročný plán:   Lukáš 19:41-48;   1.Samuelova 18 



31           Pastor Chris 

     Príchod Jeho Slov! 

 Výklad (príchod) Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými (Žalm 119:130). 

 Úvodný verš nehovorí, že Slovo dáva svetlo, ale že príchod Slova dáva svetlo. Je tvojou 

zodpovednosťou, aby si umožnil Božiemu Slovu, aby vošlo do tvojho srdca – do tvojho ducha. Božie 

Slovo má schopnosť vyživovať ťa a budovať ťa duchovne, fyzicky aj mentálne: „A teraz bratia, porúčam 

(odovzdávam) vás Bohu a slovu Jeho milosti, ktoré je schopné vybudovať vás a dať vám dedičstvo medzi všetkými, 

ktorí sú posvätení“ (Skutky 20:32 angl. preklad). 

 Na dôvažok, keď Slovo získa vládu nad tvojím životom, obmýva a čistí tvojho ducha a vyháňa 

strach, pochybnosti a vinu. Slovo v tebe ti dá správnu mentalitu – mentalitu spravodlivého. Rimanom 

12:2 nám hovorí, akým spôsobom môžeme zažívať nadprirodzenú premenu cez Slovo: „Nepripodobňujte 

sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovením svojej mysle, aby ste mohli rozsudzovať, čo je dobrá, ľúba a dokonalá 

vôľa Božia.“  

 Keď sa Božie Slovo stáva tvojou súčasťou, tak sa zmiešava s tvojím duchom a robí ťa tým, o čom 

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

znovuzrodení. Dobre, možno si kresťanom už dvadsať rokov, ale to nie je to, čo premieňa tvoj život! 

Slovo Božie v tvojom duchu je tým faktorom, ktorý premieňa tvoj život a berie ťa z jednej úrovne slávy 

na vyššiu úroveň. „Usaď“ dnes svoje srdce na Slove a pozoruj samého seba, ako sa budeš premieňať zo 

slávy do slávy. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti dnes za požehnanie Tvojho Slova; s radosťou, vierou a tichosťou dnes prijímam do 

svojho ducha Tvoje vštepované Slovo, ktoré je schopné premieňať ma zo slávy do slávy a moc Tvojho ducha, aby ma 

udržala v centre Tvojej dokonalej vôle, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:  Žalm 119:11;   Efezským 5:26 

1-ročný plán:   1.Korintským 15:1-34;   Príslovia 5-7 

2-ročný plán:   Lukáš 20:1-8;   1.Samuelova 19 


