
1           Pastor Chris 

     „Epignosis“ Boha 

 Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal ku sláve a cti, darovala všetko potrebné pre 

život a zbožnosť (2.Peter 1:3 angl. preklad). 

 Slovo „poznanie“ použité v úvodnom verši je grécke slovo „epignosis“ a znamená presné alebo 

podrobné poznanie; úplné poznanie s dôvernosťou. Znamená to úplné chápanie, rozpoznávanie alebo 

vnímanie; znamená to stať sa s Ním úplne oboznámený. Toto je poznanie, ktoré chce Boh, aby sme mali. 

Náš úvodný verš hovorí, že sme boli povolaní ku sláve a cti. To znamená život slávy, rešpektu, úcty 

a dokonalosti, ale všimni si, ako tento život funguje: je to cez poznanie Jeho – „epignosis“ Jeho. 

 Duch Svätý nám cez apoštola Pavla ukazuje, ako dostať toto poznanie Boha v Jeho modlitbe za 

cirkev: „Aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a 

osvietil oči vášho srdca...“ (Efezským 1:17,18). Čo to znamená? 

 Hovorí, že keď získaš poznanie Boha prostredníctvom tohto špeciálneho druhu vzťahu alebo 

známosti, Boh ti udelí náhľad do reality. Áno, Boh ťa určil pre život rešpektu, úcty a dokonalosti, ale keď 

sa učíš o Ňom, keď medituješ o Slove, o tajomstvách tohto života a ako v nich žiť, tak realita tohto 

všetkého je ti odkrytá. 

 To pripomína ešte ďalšiu mocnú pravdu napísanú v 2. liste Petra 1:2: „Milosť a pokoj nech sa 

rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ Znova slovo preložené ako „poznanie“ je 

„epignosis“. Takže okrem života rešpektu, úcty a dokonalosti sa môže v tvojom živote rozmnožovať 

milosť a pokoj tým, keď medituješ nad Božím Slovom. 

      Modlitba 

 Cez spoločenstvo so Slovom som prenesený do tajomného poznania Boha a Pána Ježiša. Mám úplné 

rozoznanie a pochopenie božských skutočností, pretože oči môjho ducha sú zaplavené svetlom, aby som poznal nádej 

môjho povolania a slávu Božieho dedičstva vo svätých, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Peter 3:18;   Filemon 1:5-6 

1-ročný plán:   1.Korintským 15:35-58;   Príslovia 8-9 

2-ročný plán:   Lukáš 20:9-8;   1.Samuelova 20 



2           Pastor Chris 

    „Sila a krása sú v Jeho chráme“ 

 Pred Ním je veleba a dôstojnosť, sila a ozdoba (krása) je v Jeho svätyni (Žalm 96:6). 

 Inšpirovaný svojou láskou k Pánovi si Dávid prial vybudovať Mu veľkolepý chrám. Avšak Pán 

ho nenechal vybudovať chrám, pretože Dávid bol mužom vojny; ale bol to jeho syn Šalamún, ktorý 

napokon vybudoval chrám. A predsa Dávid vypracoval plány a detailné rozloženie chrámu; odkladal 

mnoho zlata a striebra, aby sa potom použili  na budovanie „Božieho domu“. Prečo? Odpoveď čítame 

v našom úvodnom verši: „sila a ozdoba (krása) je v Jeho svätyni.“ 

 Avšak Lukášov popis Štefanovej obhajoby evanjelia pred najvyšším kňazom v Skutkoch 7:48 

zjavuje pozoruhodnú myšlienku. Hovorí: „...Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných...“ 

1.Korintským 6:19 hovorí: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte 

od Boha, a že nie ste sami svoji?“ Ty si chrámom Ducha Svätého a ak sila a krása je v Jeho chráme, potom 

sila a krása je v tebe! Chvála Bohu! 

 To je dôvod, prečo je pre nás tak dôležité pokračovať v získavaní duší, pretože každá ľudská 

bytosť, ktorá sa získala pre Krista, sa stala Jeho chrámom. Okrem toho každý jednotlivý kresťan – každý, 

kto prišiel ku Kristovi – je časťou veľkého Božieho chrámu; tajomného tela Kristovho: „Vy (spolu) ste telo 

Kristovo a každý osve (Jeho) úd“ (1.Korintským 12:27). Ako členovia tohto tela sme budovaní Slovom na 

veľkolepý chrám, samotného Ježiša Krista, ktorý je uholným kameňom (Efezským 2:20). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil užitočným v získavaní duší,  budujúc životy Tvojím Slovom 

do veľkolepého chrámu, kde môže byť Tvoja sláva, majestát a česť zjavená tak, že ju vidí svet, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:19-22 

1-ročný plán:   1.Korintským 16;   Príslovia 10-11 

2-ročný plán:   Lukáš 20:19-26;   1.Samuelova 21 



3           Pastor Anita 

     Vzťah a spoločenstvo 

 Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo 

aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Ján 1:3). 

 Príbeh, ktorý rozpráva Ježiš v Lukášovi 15:11-27 o mužovi, ktorý mal dvoch synov, nám dáva 

lepšie porozumenie o rozdiele medzi vzťahom a spoločenstvom. Napriek tomu, že mladý chlapec opustil 

dom a skončil v žalostnej chudobe, bol stále otcovým synom! Otcovsko-synovský vzťah nebol zrušený, 

avšak nebolo tam spoločenstvo. Keď sa napokon syn spamätal, vstúpil do seba a rozhodol sa vrátiť 

domov, jeho otec ho radostne privítal (čítaj Lukáš 15:11-27). 

 Toto je vlastne stav niektorých kresťanov: majú s Bohom vzťah, pretože prišli k Otcovi v mene 

Pána Ježiša, prijali spasenie a stali sa Božím dieťaťom. Avšak nie sú s Ním  v spoločenstve. Nemajú čas sa 

modliť, študovať a meditovať o Slove, „nekráčajú s Bohom“. Je to ako mať dieťa: porodíš to dieťa a to 

dieťa sa stane tvojím synom alebo dcérou, tento vzťah sa uskutoční ihneď, ale spoločenstvo sa buduje 

časom. 

 Existujú požehnania, ktoré sú založené na vzťahu a existujú požehnania, ktoré sú založené na 

spoločenstve. Napríklad v liste Rimanom 12:3 sa hovorí, že Boh dal každému mieru viery. Každý z nás 

bol požehnaný potrebným semenom viery, keď sme prijali spasenie. Ale napriek tomu, aby viera rástla, 

aby si pôsobil na vyššej úrovni viery, je potrebné spoločenstvo. Čím viac máš spoločenstvo so Slovom 

a Duchom Svätým a uplatňuješ svoju vieru, tým viac narastie tvoja viera a tým viac skúseností budeš mať 

v Božích veciach. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma priniesol do jednoty s Tebou. Som rád, že nielenže mám s Tebou vzťah, 

keď som sa znovuzrodil, ale som tiež požehnaný spoločenstvom s Tebou a moja viera rastie od sily k sile, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 1:7;   1.Korintským 1:9 

1-ročný plán:   2.Korintským 1:2-4;   Príslovia 12-13 

2-ročný plán:   Lukáš 20:27-38;   1.Samuelova 22 



4           Pastor Chris 

     Závoj je odstránený 

 „Až po dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj 

padne. Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda“ (2.Korintským 3:15-17). 

 Keď ľudia nerozumejú Božiemu Slovu, je to preto, lebo nie je z ich sŕdc odstránený závoj. Je to 

podobné tomu, čo sa dialo v Starom Zákone s Mojžišovým zákonom. Izraelci nemohli vidieť slávu za 

závesom. Náš úvodný verš nám hovorí, že dokonca až po dnes, keď sa číta „Mojžiš“, to znamená 

„Zákon“, tak závoj je stále prítomný a je odstránený len v Kristovi. Inými slovami, keď si prijal spasenie 

v súlade s veršom v Rimanom 10:9, panstvo Ježiša zničilo moc temnoty nad tvojím životom a odstránilo 

závoj z tvojho srdca. 

 Pri novom narodení si bol prenesený do Kráľovstva svetla, Kráľovstva drahého Božieho Syna. 

Kološanom 1:12-13 hovorí: „...a radostne 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.“ 

 Duch Svätý to v tvojom živote vykonal vtedy, keď si bol pokrstený do Krista: „Veď aj my všetci v 

jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo...“ (1.Korintským 12:13), toto telo je Kristus. Kristus je „Svetlo“, 

takže na základe nového narodenia ťa Duch Svätý ponoril do „Svetla“ a začal si si uvedomovať Božie 

Otcovstvo. Takto bol z tvojho srdca odstránený závoj, aby si kráčal vo svetle Boha a rozumel duchovným 

skutočnostiam. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil účastníkom dedičstva svätých vo svetle! Modlím sa dnes za 

spasenie duší po celom svete, karhám knieža povetria a lámem jeho autoritu nad životmi ľudí, aby v ich srdciach 

mohlo svietiť svetlo slávneho evanjelia Krista a prinášalo im spasenie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:4;   Kološanom 1:12 

1-ročný plán:   2.Korintským 2:5-3:6;   Príslovia 14-15 

2-ročný plán:   Lukáš 20:39-47;   1.Samuelova 23 



5           Pastor Chris 

    Požiadavka na sebahodnotenie 

 Samých seba vyskúšajte, či ste vo viere; samých seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že je vo vás Ježiš 

Kristus?... (2.Korintským 13:5). 

 Každý človek je vyjadrením, prejavom toho, čomu verí. Tvoj denný život je najsilnejším hlasom, 

ktorý je vyjadrením tvojho presvedčenia. Preto pre teba ako kresťana je ľahké zhodnotiť, ako a čomu 

skutočne veríš a určiť, či žiješ alebo nežiješ skutočný kresťanský život tým, že preskúmaš svoj vlastný 

život. „Aký druh života žijem?“ „Aký by som mal byť?“ „Ako sa cezo mňa prejavuje Božia láska?“ „Ako 

ovplyvnilo Slovo moje vyjadrovanie, aby som zjavoval Božie Kráľovstvo v pokore a spravodlivosti?“ 

 Uviedol si Slovo do činnosti tak, aby mohlo toto Slovo v tebe produkovať výsledky? Podriadil si 

svoju vôľu a emócie vláde Slova? Si muž alebo žena svojich slov? Premýšľaj z času na čas o týchto 

myšlienkach, keď hodnotíš svoj život s výhradným účelom zlepšovania dokonalosti svojho charakteru. 

 Existujú ľudia, ktorí si neuvedomujú dôležitosť toho, aby boli mužmi alebo ženami svojich slov; 

ich slová pre nich nič neznamenajú. To je poľutovaniahodné, pretože najväčší dar, ktorý bol človeku daný 

v jeho prirodzenom živote je dar slov; schopnosť vyjadrovať sa slovami. Tvoja vnútorná osobnosť, 

výnimočnosť a bezúhonnosť tvojho charakteru je prejavená cez tvoje slová, preto by tvoje slová mali byť 

tvojou zmluvou, zárukou. 

 Pán Ježiš povedal: „Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“ 

(Matúš 12:37). Jedným zo spôsobov, ako môže vidieť svet okolo teba Ježiša v tebe, je prostredníctvom 

tvojho charakteru, ktorý je často vyjadrený v tvojich slovách, preto vždy a všade komunikuj s inými 

ľuďmi dobrým, bohabojným spôsobom. 

      Modlitba 

 Ďakujem Ti Otec, že mi dávaš Tvoje Slovo, ktoré mi dáva správnu mentalitu a dobrý charakter. Môj život 

je odrazom Tvojej milosti, lásky, pravdy a spravodlivosti, keď žijem na Tvoju slávu, podriadený Tvojmu Slovu, 

v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 24:16;   Matúš 12:36-37 

1-ročný plán:   2.Korintským 3:7-4:18;   Príslovia 16-17 

2-ročný plán:   Lukáš 21:1-9;   1.Samuelova 24 



6           Pastor Anita 

   Spravodlivosť a život... prostredníctvom evanjelia 

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

najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru...“ (Rimanom 1:16-17). 

  Z nášho úvodného verša zisťujeme, že v prvom rade evanjelium Ježiša Krista, to znamená Slovo 

Božie týkajúce sa Ježiša Krista a spasenia, ktoré priniesol, je mocou Božou na záchranu človeka. Jeho moc 

vyviesť tých, ktorí veria, von z hriechu do života spravodlivosti je zabalená v evanjeliu Jeho milosti. Po 

druhé aj Jeho spravodlivosť je zjavená v evanjeliu Ježiša Krista. Čo znamená, že neexistuje žiadny iný 

spôsob, ako sa učiť o spravodlivosti Božej, prijať ju a porozumieť jej, okrem evanjelia. 

 Potom v 2.Timoteovi 1:10 sa apoštol Pavol zdieľa s ďalšou úžasnou myšlienkou. Cez evanjelium 

bol na svetlo privedený život a nesmrteľnosť. O akom druhu života tu hovorí? Je to Boží druh života, 

život, ktorý robí z ľudí Božích synov: „...tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna 

Božieho, nemá život“ (1.Ján 5:11-12). 

 Toto je premáhajúci život, ktorý nás robí nadradenými nad satanom, temnotou, chorobou, 

nemocou, zlyhaním, porážkou a smrťou, je to život, ktorý nie je podrobený chudobe. Tento 

nadprirodzený život  spolu s darom spravodlivosti nám bol daný v Kristovi, a to prostredníctvom 

evanjelia. 

      Vyznanie 

 Nadprirodzený Boží život a nadprirodzený účinok Jeho spravodlivosti rozhodujúco pracuje v mojom duchu, 

duši a tele! V každej oblasti môjho života zažívam rast, rozvoj, pokrok, oslobodenie, prosperitu a zdravie, pretože 

chodím v realite toho, kto som v Kristovi a naplno využívam všetko, čo plynie z Jeho milosti a úžasnej prítomnosti 

v mojom živote. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   Žalm 107:20;   Príslovia 4:20-22 

1-ročný plán:   2.Korintským 5:1-6:2;   Príslovia 18-19 

2-ročný plán:   Lukáš 21:10-19;   1.Samuelova 25 



7           Pastor Chris 

    Život mimo Jeho spravodlivosti 

 Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom 

(2.Korintským 5:21). 

 Ako znovuzrodený máš Boží život a prirodzenosť a spravodlivosť sa stala charakterom tvojho 

ducha. Schopnosť mať pravdu a robiť správne – schopnosť uskutočňovať spravodlivosť – je vlastná 

tvojmu duchu. Teraz sa od teba požaduje, aby si žil život spravodlivosti zvnútra von; mal by sa na tebe 

prejavovať takýto charakter a prirodzenosť robiť správne, ktoré ti dal Boh! Chce, aby táto prirodzenosť 

bola v tebe sformovaná a bola zjavná navonok. 

 Je to podobné, ako keď sa narodí dieťa. Toto dieťa je svojimi znakmi človekom, ale cez poznanie 

a informácie začína budovať a rozvíjať svoje vlastné ľudské vlastnosti. Rovnakým spôsobom aj ty, ako 

Božie dieťa, hoci si spravodlivosťou Božou, musíš rásť a dospievať v poznaní Boha. Musíš sa stať 

skúseným v učení o spravodlivosti. Židom 5:13 hovorí: „Veď nikto, kto dostáva mlieko, nechápe slovo o 

spravodlivosti, lebo je ešte nedospelé dieťa.“ Dieťa, ktoré neučia chodiť, nebude nikdy chodiť. Nie preto, že 

nemá schopnosť chodiť, ale preto, lebo ho nikdy neučili chodiť. 

 Podobne aj ty, aby si bol pevne vybudovaný v učení o spravodlivosti, musíš byť vyučovaný 

Slovom. Musíš byť záväzným členom v miestnej cirkvi. V cirkvi, okrem spoločenstva a všetkých iných 

nádherných vecí, ktoré sa tam konajú, si vyučovaný o tom, ako žiť život spravodlivosti, ktorú si prijal 

v Kristovi Ježišovi. Prostredníctvom Písma si vyučovaný, ako prakticky žiť spravodlivosť Božiu, ktorú 

máš v svojom duchu. 

 Keď žiješ túto spravodlivosť, tak mnohí budú svedčiť o dokonalosti a vnútornej kráse božskosti 

v tebe. Bude sa v tebe prejavovať Božia prirodzenosť spravodlivosti a dokonalosti. 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za život spravodlivosti, ktorá mi bola daná v Kristovi Ježišovi; táto spravodlivosť 

priniesla do môjho života dokonalosť a výnimočnosť, zmocnila a oprávnila ma, aby som žil a konal správne, na slávu 

Krista, ktorý žije vo mne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:17;   Rimanom  3:21-22 

1-ročný plán:   2.Korintským 6:3-7:1;   Príslovia 20-21 

2-ročný plán:   Lukáš 21:20-28;   1.Samuelova 26 



8           Pastor Chris 

     Múdrosť, poznanie a porozumenie 

 Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním napĺňajú sa komory, všelijakým 

vzácnym a milým imaním (Príslovia 24:3-4). 

 Náš úvodný verš zdôrazňuje múdrosť, porozumenie a poznanie ako tri dôležité zložky potrebné 

na budovanie úspešného života. Hovorí, že s múdrosťou sa buduje „dom“; tento dom by mohol  byť 

prirovnaný k tvojmu životu, podnikaniu, kariére alebo rodine. A pokračuje to ďalej, keď sa hovorí, že 

akonáhle je už postavený, tak sa upevňuje rozumnosťou (porozumením) a potom poznaním, známosťou 

prinášaš do neho bohatstvo. 

 Často vidíš ľudí, ktorých životy sú akoby "vykĺbené". Sú frustrovaní a nešťastní z jednoduchého 

dôvodu, a to je nedostatok múdrosti. Niektorí iní sa majú snáď dobre vo svojej práci alebo kariére, ale sú 

nenaplnení, pretože ich rodiny sú v zmätku. Prečo? Lebo majú nedostatok porozumenia. Je to 

porozumenie, rozumnosť, s ktorou sa vytvára a upevňuje rodina. Majú dosť múdrosti na to, aby rodinu 

začali, ale chýba im rozumnosť na to, aby ju vybudovali. 

 Iní majú dosť múdrosti a rozumnosti, aby usporiadali svoje rodiny alebo podnikanie správne, ale 

nemajú požadované poznanie o tom, ako mať nepretržitý pokrok od slávy do slávy. Múdrosť, rozumnosť 

a poznanie musia ísť spolu, sú potrebné pre život úspechu, prosperity a naplnenia vo všetkom. Príslovie 

4:7 (angl. preklad) hovorí, že múdrosť je základná vec, je to tvoj kapitál: „Múdrosť je základná vec, preto 

získavaj múdrosť a so všetkým svojím imaním získavaj porozumenie.“ Všimni si, že sa to nezastavilo pri tom, 

aby sme sa tešili zo získania múdrosti. Ide to ďalej a hovorí: „...so všetkým svojím imaním získavaj 

porozumenie.“ To nám dáva poznať, že porozumenie je práve tak dôležité. 

 Potom v Prísloví 15:5 sme upozornení na to, aby sme neopovrhovali káznením (v angl. preklade 

poznanie), lebo kto pohŕda poznaním (káznením), je blázon. Múdrosť, poznanie a porozumenie 

prichádza cez Slovo: „Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha (porozumenie)“ (Príslovie 

2:6). Potrebuješ všetky tri zložky, aby si bol efektívny a žil nevšedný život úspechu, autority, víťazstva 

a dokonalosti, ktorý pre teba určil Boh. 

      Vyznanie 

 Ďakujem Ti drahý nebeský Otec za to, že mi dávaš Ducha múdrosti, porozumenia a poznania, ktorý ma 

uschopňuje, aby som konal múdro vo všetkých záležitostiach života. Žijem naplno Boží život, rastiem v milosti 

a narastám v múdrosti a porozumení, a to prostredníctvom Ducha a cez poznanie Tvojho Slova, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 8:1-14 

1-ročný plán:   2.Korintským 7:2-16;   Príslovia 22-23 

2-ročný plán:   Lukáš 21:29-38;   1.Samuelova 27 



9           Pastor Anita 

     Vyjadruj svoju vieru 

 „...a víťazstvo, ktoré premáha svet, je naša viera“ (1.Ján 5:4). 

 Aby si mal úžitok z Božej výnimočnej moci na premáhanie životných problémov, musíš sa naučiť 

prejaviť svoju vieru. Naša viera je víťazstvo, ktoré premáha svet. Avšak, viera, ktorá nie je prejavená, tá 

nevíťazí. Viera bez zodpovedajúceho skutku je neefektívna. „Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj 

viera bez skutkov“ (čítaj Jakub 2:17 a 26). 

 Svoju vieru vyjadruješ v slovách a skutkoch. Príklad toho vidíme v Markovi 10:46-52, kde je 

príbeh o slepom mužovi Bartimeovi, ktorý opakovane kričal na Ježiša, aby sa nad ním zmiloval. 

Samozrejme by si očakával, že Pán Ježiš k nemu pristúpi a hneď ho uzdraví z jeho slepoty, ale On to tak 

neurobil! Keď prišiel tvárou v tvár k slepému mužovi, Ježiš sa ho opýtal: „Čo chceš, aby som pre teba 

urobil?“ 

 Pán nevidel, že bol slepý? Áno, ale zároveň sa nechystal niečo predpokladať. Keď študuješ 

Ježišovu službu zistíš, že vždy chcel, aby ľudia vyjadrili svoju vieru. A hoci bolo jasné, že Bartimeus je 

slepý, Ježiš jednako chcel, aby svoju vieru vyjadril, a to ako bod kontaktu pre svoj zázrak. Ako odpoveď 

slepý muž povedal: „Chcem vidieť.“ Keď to povedal, Pán začal konať a uzdravil ho. 

 Neplač ani sa nesťažuj Bohu ohľadom svojej situácie, vyjadri svoju vieru! Ježiš povedal, že ak by 

si mal vieru ako horčičné zrno, povedal by si hore, aby sa pohla a poslúchne ťa. Inými slovami, od teba sa 

očakáva, aby si so svojou vierou niečo urobil. Ak svoju vieru vyjadríš, nič nebude pre teba nemožné 

(Matúš 17:20). 

 Konaj dnes podľa Slova, lebo viera je skutok pridaný k Slovu. Vždy, keď sa za niečo modlíš, 

raduj sa ako niekto, kto to už prijal, dostal. Niektorí sa radujú, že prijmú, ale to nie je viera. Viera sa 

raduje, lebo vie, že dostala, prijala! Vyjadri svoju vieru tak, že uveríš Božiemu Slovu a potom hovor 

a konaj podľa toho. 

      Modlitba 

 Moja viera rastie a premáha a produkuje väčšie výsledky, keď ju používam. Sily spravodlivosti, úspechu, 

božského zdravia, víťazstva a prosperity sa uvádzajú do činnosti v mojom živote tým, keď žijem v Božom Slove, 

vedený a inšpirovaný božskou múdrosťou, aby som naplnil dokonalú Božiu vôľu pre mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 11:22-24 

1-ročný plán:   2.Korintským 8-9;   Príslovia 24-26 

2-ročný plán:   Lukáš 22:1-13;   1.Samuelova 28 



10           Pastor Chris 

     Káž evanjelium bez strachu! 

 „...Neboj sa, len hovor a nemlč, pretože ja som s tebou, a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil; mám zaiste 

mnoho ľudu v tomto meste“ (Skutky 18:9-10). 

 Sú milióny ľudí v rôznych krajinách po celom svete, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Je to 

prevažne preto, lebo v mnohých z týchto krajín použili autority zbraň strachu, prenasledovania 

a zastrašovania, aby potlačila a zabránila kázaniu evanjelia. Skutky 4:12 nám hovoria: „A nieto spasenia v 

nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ Preto musíme 

pokračovať v kázaní evanjelia bez strachu, lebo vieme, že neexistuje žiadna iná možnosť pre spasenie. 

 Žiadny rozsah zastrašovania v tomto svete by ťa nemal rozochvieť a zabrániť ti v kázaní 

evanjelia, akonáhle je tvoja viera pevne zakorenená v Slove. Náš Boh je Bohom vesmíru. On vlastní celý 

svet a má všetku moc. Je tvojím ochrancom, preto žiadna moc ani autorita v tomto svete ťa nemôže zraniť 

alebo uškodiť ti za kázanie evanjelia. 

 Mojžiš nebojácne čelil faraónovi s Božím posolstvom a predsa ho faraón nemohol zabiť, aj keď 

mal „politickú moc“ na to, aby nariadil Mojžišovu popravu. Prečo to nemohol urobiť? Mojžiš mal 

poslanie od Pána a jeho porozumenie o dôležitosti tejto úlohy ho robilo nebojácnym. Boh ťa ochraňuje 

ako toho, kto získava duše. Spomeň si, čo sme čítali v našom úvodnom verši. Pán ťa dnes potešuje  tými 

istými slovami a nalieha, aby si zostal neústupný v propagácii evanjelia. 

 Nedovoľ, aby ťa strach z človeka alebo akejkoľvek vlády zadržiaval od viery a kázania evanjelia 

tak, ako by si mal. Evanjelium musí byť vzaté do sveta všade tam, kde nebolo kázané. Aby sa to dosiahlo, 

musíme zostať nebojácni, lebo vieme, že pôsobíme na základe poverenia Toho, ktorého meno je väčšie 

ako akákoľvek inštitúcia, autorita, panstvo alebo moc. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvojho Ducha, ktorý spôsobuje, že kráčam v Tvojej dokonalej vôli, vedomý si 

svojej zodpovednosti ako služobníka zmierenia. Modlím sa dnes za mnohých po celom svete, ktorí žijú na územiach 

so zákonodarstvom nepriateľským k evanjeliu, aby sa v nich vzbudila autorita Tvojho Ducha, aby prehlasovali Tvoje 

Slovo nebojácne a vo viere, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 43:5;   Izaiáš 54:16-17 

1-ročný plán:   2.Korintským 10;   Príslovia 27-28 

2-ročný plán:   Lukáš 22:14-23;   1.Samuelova 29 



11           Pastor Chris 

      Prijmi to, čo ti už dal 

 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). 

 Toto je jeden z tých „ kričiacich veršov“ v Biblii. Nemal by si ich len tak prečítať a neprekypovať 

chválou k Bohu. Rozmýšľaj o tom; nie je nič, čo Boh neurobil dostupným pre teba v Kristovi Ježišovi. 

Všetko, čo potrebuješ na to, aby si žil víťazne – v autorite, dokonalosti a spravodlivosti -  ti už bolo dané 

v Kristovi Ježišovi. Otázka potom je, prijal si to, čo ti dal? 

 Čo sa týka Boha, tak jedna vec je, že ti už dal všetko, ale iná vec je, aby si prijal všetko, čo ti už dal 

a podľa toho konal. Potom, čo si počul, že Jeho božská moc ti darovala všetko potrebné pre život 

a zbožnosť, mal by si hovoriť a žiť ako ten, ktorý vie, že dostal všetko. Boh ti nedal zasľúbenie, že ti dá 

všetky veci, On ti už dal všetky veci. Tak hovor ako ten, ktorý vlastní svet, lebo to tak je. 1.Korintským 

3:21 hovorí: „...všetko je vaše...“; maj takéto vedomie a odmietni, aby ťa ktokoľvek alebo akékoľvek 

okolnosti prinútili myslieť, hovoriť alebo konať inak. 

 Študuj Slovo, aby si poznal všetko, čo ti Boh dal. Napríklad 1.Ján 5:11-12 nám hovorí: „A toto je 

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

Božieho, nemá život.“ To znamená, že Boh nám dal Jeho druh života, víťazný život, ktorý nie je podriadený 

satanovi, chorobe, nemoci, zlyhaniu alebo porážke! 

 Niet divu, že v nasledujúcom verši apoštol Ján nadšene hovorí: „Toto som napísal vám, veriacim v 

meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život“ (1.Ján 5:13). Filemon 1:6 učí, že tvoj život viery sa 

stáva efektívnym poznaním všetkých dobrých vecí, ktoré sú v tebe v Kristovi Ježišovi. Preto buď smelý 

a prijmi, prehlasuj a raduj sa zo všetkého, čo ti Boh dal, spievaj, tancuj a rozkrikuj to! 

     Vyznanie 

 Som to, čo Boh hovorí, že som a mám to, čo hovorí, že mám. Som dedičom Najvyššieho a vládnem v živote 

ako kráľ. Večný život je môj súčasný majetok. Áno, víťazný život je môj, žijem nad chorobou, nemocou, chudobou, 

zlyhaním a smrťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 11:6;   1.Korintským 3:21-23 

1-ročný plán:   2.Korintským 11:1-15;   Príslovia 29-31 

2-ročný plán:   Lukáš 22:24-34;   1.Samuelova 30 



12           Pastor Anita 

     Duch v tebe 

 Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť (Rimanom 8:10). 

 V úvodnom verši sa apoštol Pavol nepýtal, či je Kristus v bratoch v Ríme, ale roznecoval ich 

mysle k uvedomeniu si tejto reality. Chcel, aby vedeli, že v nich žije Uzdravovateľ. Povedal, že ak Kristus 

(Uzdravovateľ) je v tebe, tak hoci tvoje telo môže byť slabé a chorľavé, On ho oživí, a preto odmietni byť 

chorý. 

 Pavlov záver na základe meditovania o našom nadprirodzenom živote v Kristovi je ten, že keď 

máš Ducha Svätého, nemal by si byť chorý, pretože tvoje telo je oživené tým istým Duchom. „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). Práca Ducha Svätého pri oživovaní 

tvojho fyzického tela je v „terajšku“, nie je to niečo, čo sa stane, keď prídeš do neba, On koná v tebe teraz! 

Sláva Bohu! 

 V Duchu, ktorý žije v tebe, je moc. Jeho prítomnosť v tebe naveky vyriešila záležitosť choroby 

a slabosti, pretože On sa v tebe „prechádza“ a „opravuje“ v tvojom fyzickom tele všetky odchýlky. Ak 

tvoje telo „napadne“ choroba, nemusíš sa strachovať, alebo si robiť starosti, lebo Duch Svätý – 

Uzdravovateľ – žije v tebe! Jeho život v tebe ťa robí nepremožiteľným. On je Ten, ktorý urobil z Ježiša 

Uzdravovateľa a mal dosť moci na to, aby Ho vzkriesil späť k životu; a teraz žije v tebe. 

 Možno si kresťan a tvoje fyzické telo bolo pustošené, ničené alebo dotlčené chorobou alebo 

nemocou, ale to, čo potrebuješ, je uvedomenie si Uzdravovateľa prebývajúceho v tebe – Božieho Ducha 

v sebe. Je to tvoja nádej pre uzdravenie a zdravie. Halleluja. 

      Vyznanie 

 Duch Svätý – Uzdravovateľ – žije vo mne, preto nepodlieham slabosti. Boží život vo mne robí každú časť 

mojej bytosti: moje bunky, tkanivá, orgány a ústrojenstvá odolné voči chorobe a nemoci, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:11-12;   1.Peter 2:24 

1-ročný plán:   2.Korintským 11:16-33;   Kazateľ 1-2 

2-ročný plán:   Lukáš 22:35-43;   1.Samuelova 31 
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     Ži zvnútra von 

 Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň 

(2.Korintským 4:16). 

 Keď si sa znovuzrodil, nebolo to tvoje fyzické telo, ktoré sa znovuzrodilo, bol to tvoj duch – 

vnútorný človek. 2.Korintským 5:17 hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením a toto nové 

stvorenie je vnútorný človek. Božia prirodzenosť – Boží život – je v tvojom ľudskom duchu. Preto ži 

zvnútra von, konaj zo svojho vnútra (vnútorného človeka). Spôsob, ako to robiť, je neustále byť zameraný 

na Božie Slovo a odmietať byť pohnutý tým, čo hovoria tvoje fyzické zmysly. 

 Napríklad lekár ti diagnostikoval nejakú nemoc v tvojom fyzickom tele, ale tvoje telo, to nie si ty. 

Je to tvoje bydlisko, dom, kde žiješ "skutočný ty“, teda tvoj duch. Preto v tvojom duchu nie je žiadna 

choroba, slabosť, obmedzenie, nedokonalosť alebo neplodnosť akéhokoľvek druhu. 

 Život viery, do ktorého sme boli povolaní, sa nazýva život zvnútra von. 2.Korintským 4:17-18 

hovorí: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na 

viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ Je to len vierou, že sa „pozeráš“ 

na veci, ktoré tvoje prirodzené zmysly nemôžu prijať. Tí, ktorí sa nenaučili pôsobiť zo svojho ducha sú tí, 

ktorí sú ovládaní prirodzenými silami a okolnosťami. 

 Nedovoľ, aby bol tvoj pohľad zameraný na to, čo sa deje v tvojom vonkajšom človeku, radšej  

venuj pozornosť svojmu duchu. Boh vložil do tvojho ducha všetko potrebné pre to, aby si žil úspešný 

a víťazný život. Zdravie, prosperita, víťazstvo, úspech, dokonalosť a všetky dobré veci v Kristovi Ježišovi 

sú v tvojom duchu! Aktivuj to zvnútra, pozri sa do svojho vnútra a ži zvnútra von. „Dobrý človek vynáša 

dobré z dobrého pokladu svojho srdca...“ (Lukáš 6:45). 

      Vyznanie 

 Radujem sa, lebo viem, že keď je moja pozornosť sústredená na Slovo a pôsobím zo svojho ducha, môžem 

prinášať prosperitu, zdravie, víťazstvo a dokonalosť a žiť vedený inštrukciami, ktoré dáva môjmu duchu Pán. Sláva 

Bohu! 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:7 

1-ročný plán:   2.Korintským 12;   Kazateľ 3-5 

2-ročný plán:   Lukáš 22:44-63;   2.Samuelova 1 
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     „Ak je Kristus v tebe...“ 

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

vás, nádej slávy (Kološanom 1:27). 

 Najväčšia vec, aká sa kedy môže stať ktorémukoľvek človeku, je poznať Ježiša Krista a mať Ho 

vo svojom živote. On je riešením na všetky problémy a odpoveďou na všetky otázky. Problémy človeka 

sú ospravedlniteľné len vtedy, ak v ňom nežije Kristus, len vtedy môžu byť jeho sťažnosti a neúspechy 

„ospravedlnené“. Ak je Kristus v tebe, nemáš dôvod na to, aby si v živote zlyhával, nemáš výhovorku pre 

porážku. 

 Kristus v tebe nie je nejaká fantázia, mýtus alebo výmysel, je to skutočnosť. 1.Korintským 3:16 

hovorí: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?“ Duch Boží, ktorý je dopravcom Božích 

požehnaní a všetkého, čo nám bolo dané v Kristovi Ježišovi, žije v tebe. Uvedom si túto pravdu a stále ju 

prehlasuj. 

 Rimanom 8:10 nám dáva predstavu o nadprirodzenom vplyve Krista v tebe: „Ak je Kristus vo vás, 

tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť.“ Toto je úžasné! To znamená: keďže si ten, 

v ktorom prebýva Kristus, tak žiadna choroba, nemoc alebo slabosť nemôže ničiť tvoje telo. Okrem toho 

aj keď tvoje telo bolo doničené, porušené alebo ochromené chorobou, Duch ti dáva život, oživuje ho kvôli 

spravodlivosti. To pripomína to, keď Peter stretol istého muža menom Eneáš, ktorý bol chromý osem 

dlhých rokov. 

 V tomto  nevládnom stave prijal Eneáš evanjelium a uveril v Ježiša Krista. Peter sa na neho 

v tomto stave pozrel a všetko, čo povedal, bolo: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus; vstaň“, a bolo to! 

Eneáš bol okamžite uzdravený Božou mocou (Skutky 9:33-34). Peter sa za neho nemodlil; prečo? 

Uvedomil si, že všetko, čo Eneáš potrebuje, je Kristus. Kristus v tebe je tvoja nádej pre zdravie, úspech, 

silu, prosperitu, pokrok a dokonalosť. Kristus v tebe znamená slávu v tvojom živote! Nech je požehnaný 

Boh! 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť a schopnosť, ktorú si mi dal v Kristovi Ježišovi. 

Vyhlasujem, že schopnosťou Ducha, ktorý vo mne pracuje, môžem urobiť všetko a kráčať vo víťazstve nad 

nepríjemnými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:4;   Filipským 4:13 

1-ročný plán:   2.Korintským 13;   Kazateľ 6-8 

2-ročný plán:   Lukáš 22:54-62;   2.Samuelova 2 
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     Vezmi  majetok....skrze poznanie 

  Aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi 

(Filemonovi 1:6). 

 Tým, že si znovuzrodený, bol si prenesený do života úspechu, prosperity a zdravia. Je to však 

tvoja zodpovednosť, aby si pracoval na víťaznom živote v Kristovi. „Pracovať na svojom spasení“ 

(Filipským 2:12) znamená inými slovami spôsobiť, aby tvoje spasenie získalo účinnosť. Niektorí kresťania 

to nerobia a preto dúfajú, očakávajú a modlia sa, aby Boh urobil niečo viac, aby ich život bol lepší. 

 Už nie je nič, čo by Pán musel urobiť, než to, čo už pre teba urobil v Kristovi. On už urobil všetko 

potrebné, aby zaistil tvoje zdravie, dobrý život, oslobodenie a prosperitu. Urobil všetko, aby si žil 

vyvážený život v spravodlivosti, nadvláde a moci. Ak si sa napríklad modlieval, „O Bože, daj mi pokoj“, 

tak to bolo nesprávne, lebo On už ti pokoj dal. V Jánovi 14:27 Ježiš povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj 

pokoj vám dávam...“ 

 To, čo dnes potrebuješ, je vedieť sa zmocniť Božích požehnaní do svojho života; využiť to, čo On 

už urobil. Dal ti zadarmo všetko, aby si si to užíval. 1.Korintským 3:21 hovorí: „...všetky veci sú tvoje...“, ale 

ako si ich môžem užiť? 2.list Petra 1:2-3 nám dáva odpoveď, keď hovorí: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje 

medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána! Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal 

svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť....“ 

 Milosť, pokoj, povýšenie, požehnanie a prosperita budú v tvojom živote rozmnožené cez 

poznanie Boha a Ježiša nášho Pána. Hoci sú modlitba a pôst dôležité pre tvoj duchovný rast, mal by si si 

všimnúť, že Písmo nehovorí: „...skrze pôst a modlitby milosť a pokoj sú rozmnožené vo vás.“ Radšej hneď  

zameraj svoju pozornosť na zjavenie poznania prostredníctvom Slova. Takéto poznanie prichádza k tebe 

cez denné štúdium a meditáciu nad Písmom. 

 Skrze takéto špeciálne poznanie Boha a Ježiša Krista nielenže si oboznámený so svojimi právami,  

výsadami a dedičstvom v Kristovi, ale si tiež katapultovaný do oblasti, kde  kráčaš v realite večnej istoty 

Božích požehnaní v tebe. 

         Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal dokonalého ducha, ktorý je plný večných pokladov Tvojej 

dobroty, milosti, dokonalosti a krásy. Moje porozumenie je osvietené správnym poznaním obrovského bohatstva 

Tvojho slávneho dedičstva vo mne, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Peter 1:2-3;    2.Timoteovi 2:15 

1-ročný plán:   Galaťanom 1;   Kazateľ 9-12 

2-ročný plán:   Lukáš 22:63-71;   2.Samuelova 3-4 



16           Pastor Chris 

     Vládni nad okolnosťami! 

 ...A to je  víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera (1Jánov 5:4) 

 Keď Pán Ježiš kráčal po tejto zemi, žil príkladný život viery. Jeho istota a zjavná nadvláda nad 

okolnosťami života vzbudzujú úctu. Každého oslnil svojím nadprirodzeným životom autority. V určitých 

záležitostiach Jeho učeníci nevedeli robiť nič iné, než sa spýtať v nemom úžase: „...Kto je Tento, že 

rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú Ho?“(Lukáš 8:25).   

 Lukáš 8:23-24 zaznamenal pre nás udalosť, ktorá vzbudila v Jeho učeníkoch túto otázku: „Ako sa 

plavili, zaspal. Tu zniesla sa na jazero veľká povíchrica, takže ich zalievalo a boli v nebezpečenstve.  Pristúpili teda a 

zobudili Ho volajúc: Majstre, Majstre, hynieme! On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru a vlnám. I prestali a 

nastalo utíšenie.“ Všimni si veľmi dôkladne, čo Pán urobil:  Pohrozil vetru aj zúrivým vlnám, čo znamená, 

že hovoril slová. Presne povedal: „...Zmĺkni, utíš sa!“ (Marek 4:39) a nastal úplný kľud. 

 Toto nám dáva poznanie toho, ako vládol nad okolnosťami. Vládol nad negatívnymi 

okolnosťami vierou naplnenými slovami. Povedal slová a slepé oči videli, zmrzačené končatiny boli 

napravené, hluché uši boli otvorené. Prehovoril a Lazar, ktorý bol mŕtvy a pochovaný už štyri  dni,  sa 

vrátil do života. Robil to všetko preto, aby nám ukázal, že aj my môžeme robiť to isté, lebo aký je On, takí 

sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). 

 Nečuduj sa, že v Jánovi 14:12 povedal: „Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť 

skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť...“ Povstaň dnes a vyhlasuj víťazstvo nad každou 

nepríjemnou situáciou. Vyhlasuj víťazstvo vo svojom zdraví, rodine, financiách, podnikaní, škole, práci 

atď. Vyznávaj, že väčší je Ten, ktorý je v tebe ako ten, ktorý je vo svete. Vládni a usporiadaj svoj svet 

slovami naplnenými vierou a sleduj, ako tvoj život ide z jedného stupňa slávy k ďalšej. 

     Vyznanie 

 Viem, kto som. Môžem robiť všetko skrze Krista, ktorý ma posilňuje! Svet je môj, pretože som dedičom  

Najvyššieho. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. Žijem život dokonalosti, víťazstva a nadvlády 

nad satanom. Víťazne vládnem nad všetkými okolnosťami, v mene Ježiš. 

Rozšírené štúdium:   Marek 11:23 

1-ročný plán:   Galaťanom 2;   Pieseň Šalamúnova 1-2 

2-ročný plán:   Lukáš 23:1-12;   2.Samuelova 5-6 



17           Pastor Chris 

     „Napodobňovanie“ Krista 

 „PRETO napodobňujte teda Boha (kopírujte Ho a nasledujte Jeho príklad) ako milované deti 

(napodobňujúce svojho otca)“ (Efezským 5:1 rozšírený angl. preklad). 

 Tí, ktorí popisujú kresťanstvo ako napodobňovanie Krista, nie sú úplne presní. Kresťanstvo je 

zjavenie Krista v tebe. Napríklad dom má kuchyňu, ale kuchyňa nie je domom. V kresťanstve existuje 

napodobňovanie Krista, ale kresťanstvo v podstate nie je napodobňovanie Krista. 

 Mnoho ľudí skutočne nikdy nepochopilo pravé kresťanstvo, preto každému hovoria, aby 

napodobňovali Krista. Avšak odkaz o napodobňovaní Krista nie je pre každého, ale len pre tých, v 

ktorých je Boží život a charakter. Nemohol by si napodobňovať Krista, ak v tebe nie je Jeho život. Čo si 

v skutočnosti predstavujeme pod tým, že máme napodobňovať Krista? Domnievame sa, že by sme mali 

ísť na kríž a zomrieť tak ako On? Povedal, že všetko čo On urobil, musíme urobiť aj my? Máme ísť na 

púšť a postiť sa štyridsať dní a nocí ako On? Je to v kopírovaní Jeho zvykov, obliekaní, v tóne Jeho hlasu 

atď.? Určite nie, avšak môžeme študovať o Ňom v Slove, môžeme Ho vidieť v Slove a nasledovať Jeho 

príklady. 

 1.Petrov 2:21-23 nám dáva poznať niektoré oblasti, v ktorých Ho môžeme napodobňovať. Hovorí 

sa tam: „lebo na to ste boli povolaní; pretože Kristus trpel za vás, dal vám príklad, aby ste nasledovali Jeho šľapaje. 

On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach; keď Mu zlorečili, nezlorečil; keď trpel, nehrozil, ale porúčal 

Tomu, ktorý spravodlivo súdi.“ Máme napodobňovať Jeho život v spravodlivosti, správnom spôsobe 

rozprávania, láskavosti, pokore a láske. 

 Vyjadrením Jeho charakteru je láska, a preto my Ho napodobňujeme tým, že kráčame v láske. 

Efezským 5:2 nás napomína: „...a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a 

obeť Bohu príjemnej vône“. 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.“ 

       Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že plníš moje srdce zjavením Tvojho Slova a múdrosťou robiť Tvoju vôľu. Keď 

prikladám svoje srdce k Tvojmu Slovu, je vo mne formovaný Kristus a prostredníctvom mňa je denne zjavený Jeho 

charakter lásky a prirodzenosť spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:7-9 

1-ročný plán:   Galaťanom 3:1-14;   Pieseň Šalamúnova 3-5 

2-ročný plán:   Lukáš 23:13-25;   2.Samuelova 7-8 



18           Pastor Anita 

     Milosť pomáhať! 

 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v 

pravý čas (v čase potreby) (Židom 4:16). 

 Všimni si, že náš úvodný verš nehovorí: „...aby sme prosili Boha o milosť“, ale aby sme milosť 

„získali“, alebo si ju „zobrali“. Potrebuješ milosrdenstvo v tvojom živote? Nemodli sa: „Ó Bože, zmiluj sa 

nado mnou!“ To nebude fungovať, pretože On sa už zľutoval nad celým svetom, keď poslal Ježiša. Ježiš 

bol prejavom, uskutočnením Božieho milosrdenstva. Teraz by si mal odvážne prichádzať k trónu milosti 

a „zobrať“ si to. 

 Ďalšia časť veršu hovorí: „...a našli milosť na pomoc v pravý čas (v čase potreby).“ Musíš určiť, akú 

milosť potrebuješ, pretože existujú rôzne „milosti“. Je to milosť na uzdravenie alebo milosť na rast? Je to 

milosť pre dobývanie duší? Ktorú milosť chceš? Mohol by si dokonca získať viac milosti pre tvoje 

podnikanie alebo tvoje financie. Jakub 4:6 hovorí: „...dáva väčšiu milosť (viac milosti).“ Je to Božia túžba 

stále zvyšovať milosť v tvojom živote. 2.Petra 1:2 nám hovorí, ako je Jeho milosť v tvojom živote 

znásobovaná: je to cez Slovo – cez poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána. 

 Pavol, keď písal Timoteovi, povedal: „Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi 

Ježišovi“ (2. Timoteovi 2:1). Inými slovami: „Využi milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ Aj dnes môžeš 

použiť túto milosť a vykázať rakovinu von z tela. Môžeš ju použiť a vyjsť z každej ťažkosti. Ján 1:16 

hovorí: „A z jeho plnosti sme my všetci vzali, a to milosť za milosť.“ Všetci sme dostali Jeho pretekajúcu 

milosť; táto milosť, ktorá pracuje v tebe, je moc k povýšeniu a nekončiacemu úspechu. 

 Duch Svätý, ktorý sám je Duchom milosti, žije v tebe. Má všetku milosť, ktorú potrebuješ pre 

mimoriadny život dokonalosti, víťazstva a autority; využívaj Jeho milosť a panuj v živote ako kráľ. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá ma obklopuje ako štít. Som vďačný za Tvoju milosť, ktorá 

sa denne v mojom živote znásobuje a ktorá spôsobuje, že je vo mne a cezo mňa zjavené Tvoje požehnanie, krása, 

dokonalosť a výnimočnosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 5:17;   Efezským 2:4-5 

1-ročný plán:   Galaťanom 3:15-25;   Pieseň Šalamúnova 6-8 

2-ročný plán:   Lukáš 23:26-33;   2.Samuelova 9-10 



19           Pastor Chris 

     Vyvýšený s Kristom 

 Lebo ako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi 

(Židom 2:11). 

 V Matúšovi 11:11 Pán povedal: „Veru vám hovorím: Medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad 

Jána Krstiteľa, ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on.“ Je pre nás dôležité, aby sme 

pochopili, že podčiarknutú časť hovorí: „kto je najmenší v nebeskom kráľovstve...“ a nie: „kto je najmenší 

v Božom kráľovstve...“. Mohol by si sa spýtať: „Je nejaký rozdiel medzi „Kráľovstvom Božím“ a 

„Kráľovstvom nebeským?“Odpoveď je: „Jednoznačne áno!“. 

 Obidva výrazy: „Kráľovstvo Božie“ a „Kráľovstvo nebeské“, aj keď sa používajú ako synonymá, 

sú jasne odlišné. Kráľovstvo Božie sa vzťahuje na všetko, čo je pod vplyvom všemohúceho Boha v nebi aj 

na zemi. Na druhej strane Kráľovstvo nebeské má čo do činenia s prácou Ježiša Krista na zemi; je to 

vlastne rozšírené Kráľovstvo Božie na zemi, pod vedením Ježiša. 

 Kráľovstvo nebeské je cirkev, ktorej sme súčasťou. Takže keď Ježiš povedal, kto je najmenší 

v kráľovstve nebeskom, je väčší ako Ján Krstiteľ, hovoril o nás, o tých, ktorí sú Jeho spoludedičmi. My 

sme väčší, pretože sme telo Kristovo a každý z nás bol vyvýšený, aby sedel spolu s Kristom po pravici 

moci Božej: „Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, 

keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! -  a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v 

Kristovi Ježišovi“ (Efezským 2:4-6). 

 Naša veľkosť nie je výsledkom ľudského spojenia, ale našej jednoty s Ním; máme rovnaký život s 

Ním, sme narodení z Jeho Slova a Jeho Ducha. Sme pripojení k Božiemu druhu; sme s Ním nerozlučne 

spojení: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch“ (1. Korintským 6:17). 

     Vyznanie 

 Som spoludedič s Kristom; všetko, čo má On, patrí mne a môj život je na Jeho slávu. Chodím dnes 

v smelosti a dôvere, som si vedomý môjho neoddeliteľného spojenia s Ním. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Ján 15:5;   Ján 15:16 

1-ročný plán:   Galaťanom 3:26-4:1-20;   Abdiáš 

2-ročný plán:   Lukáš 23:34-43;   2.Samuelova 11-12 



20           Pastor Chris 

     Satanovi nepatrí nič v tebe! 

 Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené. A ja, keď budem povýšený zo 

zeme, pritiahnem všetkých k sebe (Ján 12:31-32). 

 Pán Ježiš v záverečných chvíľach svojej pozemskej služby urobil mocné vyhlásenie, ktoré 

adresoval svojim učeníkom. Povedal: „...lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho.. (Ján 14:30). 

Keď študuješ originálny grécky výklad toho verša, tak to, čo tým Ježiš v skutočnosti mienil bolo, že Satan 

nemal v Ježišovi nič, čo by mohol využiť. Aké vyznanie! 

 Má Satan niečo v tebe? „Nie“; mohol by si odpovedať. Avšak nestačí len to, že povieš: „Nie“; 

musíš takéto prehlásenie urobiť vo viere v Božie Slovo vediac, že keď ťa Ježiš splodil cez svoje Slovo, 

Satan nemá v tebe nič. Jakub 1:18 hovorí: „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy...“ 1.Petra 1:23 hovorí: 

„znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na veky.“ 

Božie Slovo, ktoré ťa porodilo, je dokonalé a neporušiteľné; takže nie je v tebe nič z temnoty. 

 Niektorí ľudia nevedomky pozývajú do svojich životov diabla, keď sa zaoberajú strachom, 

pochybnosťami, neverou, chorobou, slabosťou a zlyhaním. Ak sa ťa niečo z tohto pokúša napadnúť, 

prehlasuj: „Knieža tohto sveta nemá nič vo mne!“. Nevnášaj do svojho života negatívnym rozprávaním 

nič, čo je diablove. Tvoje vyznávanie by malo byť: „Mám svetlo života: nie je nič v mojom živote, čo 

produkuje tmu alebo smrť; nie je nič v mojom živote, čo produkuje zlyhanie; nie je nič v mojom živote, čo 

produkuje slabosť! Pán je sila môjho života“. 

 Efezským 4:27 nám hovorí, aby sme nedávali miesto diablovi; to ukazuje, že nemá žiadne miesto 

v tvojom živote, okrem toho, ktoré mu dáš. Nedávaj Satanovi šancu; nemá nič v tebe, čo by mohol využiť, 

pretože si narodený zo Slova. Toto je skutočnosť. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš víťazstvo nad satanom, svetom a všetkými negatívnymi 

okolnosťami života. Prehlasujem vo viere, v mene Ježiš, že diabol nemá vo mne nič, čo by mohol využiť! Preto 

choroba, chudoba, strach, temnota a bolesť nie sú súčasťou mojej každodennej životnej skúsenosti, v Ježišovom mene. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:33;   1.Jána 4:4 

1-ročný plán:   Galaťanom 4:21-5:1-15;   Joel 

2-ročný plán:   Lukáš 23:44-56;   2.Samuelova 13-14 



21           Pastor Anita 

     Rastúca miera tvojej viery... 

 Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo 

treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru 

viery (Rimanom 12:3). 

 Boh dal každému z nás – každému, kto verí v Ježiša – mieru viery. To je dôležité, pretože 

každému z nás sa dostalo rovnakej určitej miery viery, keď sme prijali posolstvo o spasení, aby sme sa 

znovuzrodili. Avšak Boh od teba očakáva jednu vec a to je, aby miera tvojej viery rástla. Viera je 

základom kresťanského chodenia (2. Korintským 5:7). Biblia jasne zdôrazňuje, že bez viery nie je možné 

páčiť sa Bohu (Židom 11:6). 

 Boh nám skrze Jeho Slovo jasne odhalil, ako pestovať silnú a účinnú vieru. Po prvé, musíš 

neustále zostávať v Slove; Slovo roznecuje vieru v tvojom duchu: „...viera je z počutia a počutie skrze Slovo 

Božie“ (Rimanom 10:17). 

 Po druhé, tvoja viera tiež môže byť budovaná tým, že dôsledne navštevuješ bohoslužby a máš 

spoločenstvo s ostatnými veriacimi. Židom 10:25 od nás požaduje, aby sme neopúšťali: „... svoje 

zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten 

deň.“ V cirkvi si vyučovaný Slovu a tiež sa tešíš bohatému spoločenstvu Ducha, ktoré povzbudzuje tvoju 

vieru. 

 Po tretie, pestuj na modlitbe bohaté spoločenstvo s Duchom Svätým tým, že často hovoríš v iných 

jazykoch: „Ale vy, milovaní, budujte sa vo svojej najsvätejšej viere modliac sa v Duchu Svätom“ (Juda 1:20). 

Modlitba správne pripravuje tvojho ducha, aby prijal od Boha. Keď je tvoj duch takto pripravený, bude 

pre Slovo ľahké, aby sa dostalo dovnútra a produkovalo výsledky.  

 Nakoniec zaobstaraj si dobré kresťanské materiály a študuj ich pre seba (2 Timoteovi 2:15); buď 

študentom Slova. Nebuď iba „poslucháčom“, ale „činiteľom Slova“; buduj prevládajúcu vieru tým, že 

dôsledne premýšľaš nad Slovom a uvádzaš Ho v svojom živote do činnosti. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Slovo, ktoré vzbudzuje vo mne vieru. Každá náročná situácia je pre mňa 

príležitosťou uviesť moju vieru do činnosti a mať dôležitú skúsenosť môjho víťazného života v Kristovi. 

Prehlasujem, že dnes je moja viera posilnená a ja rastiem v milosti a poznaní Slova, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Timoteovi 2:15;   Skutky 20:32;   2. Korintským 5:7 

1-ročný plán:   Galaťanom 5:16-26;   Jonáš 

2-ročný plán:   Lukáš 24:1-12;   2.Samuelova 15-16 
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      Moc slov 

 Zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst (Príslovie 6:2). 

 Zmena je niečo, čo všetci chceme, čo by sme mali mať a po čom nepretržite túžime; zmena zo 

slávy do slávy. V tvojej práci, podnikaní, financiách atď. by si vždy mal túžiť po nekončiacom pokroku, 

pretože cesta spravodlivého je ako jasné svetlo, ktoré svieti stále viac a viac až do dokonalého dňa 

(Príslovie 4:18). 

 Zmena, či už je pozitívna alebo negatívna, vyplýva zo slov, ktorým venuješ pozornosť a z 

myšlienok, ktoré tie slová vyvolajú v tvojom srdci. Pán Ježiš vždy učil svojich učeníkov, aby počúvali a 

a mysleli správne. V Markovi 4:24 (angl. preklad) povedal: „Dajte pozor na to, čo počúvate...“ Potom 

v Lukášovi 8:18 (angl. preklad) povedal: „Dajte pozor na to, ako počúvate...“ Ako počúvaš je rovnako 

dôležité ako to, čo počúvaš, pretože ako počúvaš, to často určuje tvoju reakciu a postoj, rovnako ako aj 

schopnosť prisvojiť si moc slov, ktoré k tebe prichádzajú. 

 Slová tvoria alebo kazia, rozbíjajú. Naše životy sú ovplyvňované slovami; atmosféra v tvojom 

dome závisí od slov, ktoré v ňom hovoríš. Tvoje vzťahy sú budované zo slov. Naša životy tak závisia od 

slov, že nielenže ovplyvňujú naše postoje, ale tiež ovplyvňujú naše zdravie a životné okolnosti. Či žiješ 

vo viere alebo strachu je spôsobené tým, čo počúvaš, lebo viera prichádza z počutia (Božieho Slova, to je 

pozitívna informácia), zatiaľ čo strach prichádza cez negatívnu informáciu. 

 Mnohí sa dnes stávajú malomyseľnými počúvaním mediálnych správ o upadajúcom stave 

svetovej ekonomiky. Avšak existuje niekto, kto sa nikdy nemení a to je všemohúci Boh, Jeho Slovo je 

rovnaké včera, dnes i naveky. Ježiš povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú“ 

(Matúš 24:35). Dal nám svoje Slovo ako pravý prostriedok na to, aby nás menilo a premieňalo zo slávy do 

slávy. „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten 

istý obraz zo slávy do slávy“ (2.Korintským 3:18). 

      Vyznanie 

 Vyhlasujem, že v mojom živote a životoch mojich blízkych je prosperita, pokrok, radosť a nárast. 

Prostredníctvom moci a vplyvu Božieho Slova v mojom živote sú mojimi charakteristickými znakmi víťazstvo, 

povýšenie a úspech, v mene Ježiš! Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 11:23;   Matúš 12:37 

1-ročný plán:   Galaťanom 6;   Ámos 1-4 

2-ročný plán:   Lukáš 24:13-27;   2.Samuelova 17-18 



23           Pastor Chris 

     Vykúpenie Jeho krvou 

 „Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam 

všetko. Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť“ (1.Mojžišova 9:3-4). 

 Boh v úvodnom verši vysvetlil, že život tela je v krvi. Znova to pripomenul, keď dal Izraelitom 

Zákon, ale tentoraz to súviselo s témou zmierenia. 3.Mojžišova 17:11 hovorí: „Keďže život tela je v krvi, dal 

som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie.“ 

 Zmierenie znamená upokojenie, uzmierenie, uspokojenie nárokov práva alebo náhrada, 

kompenzácia za priestupok (zločin). Dal im krv ako zmierenie za ich duše, keď urobili zle. Toto bolo 

Božie nariadenie, Jeho božský princíp a zákon. Preto im nariadil, aby nejedli krv zvierat, ktoré zabili. Táto 

pravda rovnako platí v Novom Zákone. Židom 9:22 hovorí: „A podľa zákona temer všetko sa očisťuje krvou, a 

bez vyliatia krvi niet odpustenia.“ Hriech nemôže byť vymazaný bez vyliatia krvi; to je duchovný zákon. 

 V Starom Zákone ľudia a ich kňazi používali krv zvierat na vykúpenie svojich duší, ale to nebolo 

dosť dobré. Človek je duch a večná bytosť, ktorú Boh stvoril, aby žila naveky, ale zvieratá neboli 

stvorené, aby žili večne. Preto krv zvierat nepostačovala na vykúpenie ľudských hriechov. Jedine 

Baránok Boží – Ježiš Kristus – mohol zachrániť svet prostredníctvom Jeho vzácnej krvi. 

 Ježiš prišiel ako Najvyšší kňaz Nového Zákona a zaopatril svojou smrťou na kríži večné 

vykúpenie, oslobodenie od hriechu, zla a od všetkých vecí, ktoré boli nezlučiteľné s Božím plánom pre 

nás (Židom 9:11-12). My sme sa však stali novými stvoreniami v Ňom nie na kríži, ale Jeho 

zmŕtvychvstaním. Svojou krvou nás vykúpil a umožnil tým, ktorí v Neho uveria, aby prijali večný život. 

Jeho krv bola dostatočná, Jeho krv to všetko urobila. Sláva Bohu! 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, lebo moje hriechy boli úplne vymazané Ježišovou krvou. Preto môžem 

smelo prehlásiť, že moc hriechu nad mojím životom je úplne zničená a tak som slobodný, aby som žil radostne 

v spravodlivosti a dávam slávu Bohu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 53:5;   1.Peter 2:24 

1-ročný plán:   Efežanom 1:1-14;   Ámos 5-9 

2-ročný plán:   Lukáš 24:28-39;   2.Samuelova 19-20 



24           Pastor Anita 

    Život moci prostredníctvom Ducha 

 Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom 

Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Skutky 1:8). 

 My ako kresťania nie sme obyčajní ľudia, máme nadprirodzený život moci. Túto mimoriadnu 

moc si prijal, keď vstúpil do tvojho života Duch Svätý. Pán Ježiš povedal v našom úvodnom verši: 

„...prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás...“ O akom druhu moci hovorí a čo môžeme s ňou robiť? 

 Slovo „moc“ v tomto verši je preložené zo slova „dunamis“ (grécky) a znamená to dynamická 

(živá) moc alebo schopnosť spôsobiť alebo zapríčiniť zmenu. Hovorí to o zázraky konajúcej schopnosti, 

schopnosti na to, aby sa stali nadprirodzené veci; moci a schopnosti, ktorá je mimo teba! Hovorí o tom, čo 

nazývame „konajúca moc“ alebo „robiaca moc“, niekedy je to preložené ako „sila“. Znamená to tiež moc 

dokonalosti; neobyčajná schopnosť byť pohotový a efektívny vo všetkom, čo robíš. Toto je život, aký 

máme v Kristovi – život super-produktivity a stále rastúcej slávy! 

 Nikdy by sme nemali byť v živote obeťami. Ak sa ocitneš v ťažkosti, neistej alebo zúfalej situácii, 

nestiahni sa, nevzdávaj sa! V tebe niečo je, je to život a moc Ducha na spôsobenie zmeny. Môžeš zmeniť 

akúkoľvek nepriaznivú situáciu prostredníctvom moci, ktorá je v tebe. Toto je kresťanstvo. Je to život 

autority. Nemusíš chodiť z miesta na miesto vyhľadávať pomoc a snažiť sa o moc, pretože moc na to, aby 

si urobil zmenu, po ktorej túžiš, je v tebe. 

      Modlitba 

 Vzácny Duch Svätý, vážim si Ťa a uznávam Tvoju obrovskú moc, prítomnosť a milosť v svojom živote! 

Som presvedčený o väčšom zajtrajšku a rastúcej sláve zo dňa na deň, pretože si Ten, ktorý ma berie za ruku a vedie, 

aby sa naplnila dokonalá Božia vôľa pre mňa. Ďakujem Ti, že zdokonaľuješ všetko, čo sa ma týka, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesalonickým 1:5;   Skutky 6:8 

1-ročný plán:   Efežanom 1:15-2:1-10;   Hozeáš 1-2 

2-ročný plán:   Lukáš 24:40-53;   2.Samuelova 21-22 



25           Pastor Chris 

     Tvoj život je charakterom tvojich slov 

 Zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, (Príslovia 6:2). 

 Pre kresťana existuje duchovný jazyk. Je to preto, lebo ako Božie dieťa, by si mal dávať na svoje 

pery Slovo, pretože nadprirodzený život je založený na tvojom jazyku. Tvojmu živou vládne tvoj jazyk. 

Apoštol Pavol pripodobnil jazyk ku kormidlu na veľkej lodi, ktorú používa kapitán na ovládanie lode, 

aby išla tam, kam chce on (Jakub 3:4-5). 

 V Matúšovi 12:36-37 Ježiš povedal: „Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia 

vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň. Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš 

odsúdený.“ Doslovne to znamená, že človek pôjde do neba alebo do pekla kvôli tomu, čo povedal alebo 

nepovedal; kvôli jazyku. Čítaj slová apoštola Pavla o spasení v liste Rimanom 10:8-10: „...Ak ústami 

vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na 

spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“  

 Tvoj život je charakterom tvojich slov. Ak sú slová človeka mätúce, jeho život bude rovnako 

zmätený. Rovnakým spôsobom, ak sú tvoje slová zdravé, správne, tvoj život bude zdravý: dokonalý, 

výborný a inšpirujúci! Príslovie 15:4 hovorí: „Ušľachtilý (zdravý) jazyk je stromom života...“ Ježiš vyučoval, 

že to, čo hovoríš, to aj dostaneš (Marek 11:24). 

 Dávaj pozor na to, čo hovoríš, lebo tvoje vyznania ovládajú tvoju budúcnosť. Príslovie 12:18 

hovorí: „Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči.“ Svojimi slovami sa udržuj 

v zdraví, bezpečí, prosperite a víťazstve. Hovor vieru, úspech a rast! 1.Peter 3:10 hovorí: „Veď kto chce 

milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.“ 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vyučuješ o moci mojich slov. Prostredníctvom Tvojho Slova a Tvojím 

Duchom kultivujem svoj jazyk, aby som hovoril len vierou naplnené slová! Hovorím len slová, ktorá dávajú život, 

ktoré sú v súlade s Tvojím plánom a účelom pre môj život a vyhlasujem, že moja budúcnosť je bezpečná, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 34:12-13;   Príslovia 18:21 

1-ročný plán:   Efežanom 2:11-22;   Hozeáš 3-6 

2-ročný plán:   Ján 1:1-13;   2.Samuelova 23-24 



26           Pastor Chris 

     Čerstvý, nový nákup 

 Ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné vykúpenie (Židom 9:12). 

 Slovo „vykúpenie“ použité v našom úvodnom verši je z gréckeho slova „lutrosis“, čo znamená 

vykúpiť, oslobodiť, zachrániť, alebo vytiahnuť z problému. Pán Ježiš vykúpil človeka z hriechu na kríži 

a Jeho krv sa stala platidlom, ktorým zaplatil za hriechy celého sveta. Potom bol pochovaný a na tretí deň 

Ho Boh vzkriesil z mŕtvych s novým životom. Teraz dáva večný život tým, ktorí v Neho veria. 

 Všimni si, že nové stvorenie nie je vykúpené; je ovocím Kristovho diela vykúpenia na kríži. 

Niektorí ľudia sú zmätení, keď študujú časti z Písma, kde je nové stvorenie opísané ako „vykúpené.“ 

Napríklad v Zjavení 5:9 Biblia hovorí: „a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si 

bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa.“ Slovo „vykúpil“ tu je 

nesprávne preložené; je to grécke slovo „agorazo“, čo znamená ísť na tržnicu a kupovať; kúpiť niečo ako 

dar na darovanie nikomu. Neznamená to vykúpiť späť, ako je to v prípade „lutrosis“, ale je to čerstvý 

nákup. Kristus nás vykúpil svojou krvou a dal nás ako dary Bohu. 

 Niektoré preklady dávajú správnu interpretáciu tohto verša. New International Version hovorí: 

„...svojou krvou si vykúpil Bohu ľudí z každého rodu a jazyka a národa a krajiny.“ „Living Bible“ preklad hovorí: 

„...pretože si bol zabitý a tvoja krv kúpila ľudí z každého národa ako dary pre Boha.“ Ty si dar pre Boha 

prostredníctvom Ježiša; kúpil ťa za cenu. To nie je „lutrosis“; toto je „agorazo“; je to čerstvý, nový nákup. 

Teraz patríš Bohu. Nie si človek, ktorý bol „vyslobodený“ od diabla, keď Ježiš zomrel na kríži. Si nové 

stvorenie, nie vyslobodený od diabla, ale narodený ako nadradený nad ním, keď si sa druhýkrát narodil. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si poslal Ježiša, aby za mňa zomrel a vylial svoju vzácnu krv, aby ma 

očistila od všetkej nespravodlivosti. Tak som sa stal novým stvorením, som slobodný, aby som žil správne a slúžil Ti 

s radosťou, teším sa z Tvojej božskej prítomnosti a žijem v Tvojej moci a sláve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:14-16;   1.Korintským 6:20 

1-ročný plán:   Efežanom 3;   Hozeáš 7-10 

2-ročný plán:   Ján 1:14-23;   1.Kráľov 1 



27           Pastor Anita 

    Dáva viac milosti pokorným 

 „Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť (Jakub 4:6). 

 Aby si stále zakúšal vo svojom živote božskú priazeň, musíš byť pokorný. Pokora je kľúčom 

k veľkosti, úspechu a povýšeniu. Boh dáva viac milosti pokorným, ale protiví sa pyšným a nadutým 

(Jakub 4:6); čím viac sa snažia povyšovať a prebíjať sa v živote, tým viac sa ich pýcha nevyhnutne stavia 

voči Božej priazni. 

 Toto je jedným z dôvodov, že niektorí ľudia navzdory ich veľkým schopnostiam nevedia zistiť, 

prečo nerobia viac pokroku vo svojich životoch. Sledujú iných, ktorí zdá sa nemali tak veľa talentu ako 

oni, ako postupujú vpred a sú povýšení, a preto zahorknú voči všetkým ostatným. To, čo si neuvedomujú 

je, že ich stagnácia alebo nedostatok pokroku nie je spôsobené konaním druhých, ale je to výsledok ich 

pýchy. 

 Niektorí ľudia si zamieňajú pokoru za slabosť, ale byť pokorný neznamená, že si slabý. Je to skôr 

sila charakteru. Pán Ježiš bol stelesnením pokory, ale nebol slabý; zároveň nebol arogantný alebo 

namyslený. Biblia hovorí, že sa vzdal hodnosti, pokoril sa a stal sa poslušným na smrť, a to až do smrti na 

kríži (Filipským 2:7-8). Napriek tomu, že bol tak pokorný, nikdy nedovolil, aby Ho niekto porazil! Poznal 

svoju identitu a otvorene hovoril o svojom vzťahu a autorite s Otcom. Vládol nad okolnosťami života. 

Keď bol privedený pred Piláta, aby bol vypočúvaný, mal to všetko pod kontrolou (Ján 19:11), a predsa 

bol veľmi pokorný. 

 Božie povýšenie pre pokorných je zaručené. Preto vytrvalo kráčaj v pokore a zistíš, že si 

vyzdvihnutý o niekoľko stupňov naraz (Žalm 75:6). Pamätaj si, že pýcha zráža človeka dole, ale pokorní 

v duchu budú povýšení (Príslovie 29:23). 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš viac a viac milosti, aby som vynikal vo všetkom svojom snažení, keď 

kráčam v pokore a poddajnosti a vždy prejavujem charakter a Kristovu prirodzenosť vo mne, v mene Pána Ježiša. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 5:5-6;   Príslovia 29:23 

1-ročný plán:   Efežanom 4:1-16;   Hozeáš 11-14 

2-ročný plán:   Ján 1:24-34;   1.Kráľov 2 



28           Pastor Chris 

     Kristus je naše „oslobodenie“ 

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

a vykúpením (1.Korintským 1:30). 

 Slovo „vykúpenie“ v našom úvodnom verši znamená „oslobodenie“. Slovo „oslobodenie“ je 

preložené z gréckeho slova „apolutrosis“, čo znamená byť vytiahnutý z problému. A tak to, že Kristus je 

našim vykúpením, v skutočnosti znamená, že On je naším oslobodením; práve tak, ako napísal v Žalme 

50:15: „...Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa (vyslobodím ťa), a ty ma budeš oslavovať! 

 Nezáleží na tom, do akého problému si sa dostal, Kristus je tvoje oslobodenie; On ťa zbaví 

problémov. Príslovie 11:8 hovorí: „Spravodlivý bude vytrhnutý z úzkosti... Kristus je tvoje výkupné. Ó, aké je 

to úžasné! Čítaj tieto potešujúce a uisťujúce slová od samotného Pána v Izaiášovi 43:2-5: „Keď pôjdeš cez 

vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo 

ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ...pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a 

miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou!...“ 

 Pán je zaviazaný k tomu, aby ťa zachránil. On ti pomôže z akéhokoľvek bahna nie preto, lebo si 

sa dostatočne silno modlil, ale preto, lebo máš výkupné v Kristovi Ježišovi. On zaplatil náhradu za tvoje 

chyby. Každý omyl, každý hriech, bol pripísaný na Jeho účet. 

 Niekedy sa ľudia obzrú späť na svoje životy a povedia: „No dobre, urobil som hlúposť a preto sa 

mi stalo toto nešťastie.“ „Nie!“ Nemusíš sa viac váľať v ľútosti ohľadom tvojho hriechu, omylov a chýb; 

pochop, že Kristus sa stal tvojím oslobodením. Nemusíš niesť tiaž sebaodsudzovania a viny. V Kristovi 

bolo zaplatené za všetky tvoje hriechy, chyby a omyly. 

 Ježiš sa postaral nielen o tvoje hriechy na Kalvárii, ale tiež sa postaral o každú chybu, ktorú 

urobíš, vrátane tých v práci. Takže ak urobíš chybu alebo sa dostaneš do problému, buď smelý a zavolaj 

na Neho. On sa nezľakne tvojich problémov. Niet divu, že žalmista povedal: „Ale ja ospevovať budem Tvoju 

silu a z rána budem plesať nad Tvojou milosťou, lebo Ty si bol mojím hradom a mojím útočiskom v deň mojej 

úzkosti“ (Žalm 59:17). 

      Vyznanie 

 Nezáleží na tom, do akého problému som sa dostal, jedna vec je istá, že z neho vyjdem. Nezáleží na tom, aké 

vyhlásenie bolo urobené proti mne, nemá účinok, lebo Kristus je moje oslobodenie. On ma zbaví problémov a vytrhne 

moje nohy zo špinavej hliny. 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 2:9;   Kološanom 1:27 

1-ročný plán:   Efežanom 4:17-5:1-2;   Izaiáš 1-2 

2-ročný plán:   Ján 1:35-42;   1.Kráľov 3 



29           Pastor Chris 

      Kráľovstvo prišlo! 

 „A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilei kážuc evanjelium kráľovstva Božieho“ (Marek 1:14). 

 Ježiš prišiel kážuc evanjelium Kráľovstva Božieho. Povedal, že sa naplnil čas a Kráľovstvo Božie 

je tu. Aké je Božie Kráľovstvo? 

 Po prvé Kráľovstvo Božie nie je miesto; je to Božia vláda, kde sa On stane Pánom; kde sa stane 

šéfom a vládne; kde velí a sám sa prejavuje, prejavuje svoju slávu a dobrotu. Preto Ježiš povedal, že keď 

vám povedia: „Kráľovstvo Božie je tu, alebo tam“, neverte tomu, pretože Kráľovstvo Božie neprichádza 

viditeľne, je medzi vami (Lukáš 17:20-21). Boží plán je ustanoviť svoje Kráľovstvo v srdciach ľudí, ale je 

to duchovné kráľovstvo. 

 Spomeň si na to, keď bol Ježiš privedený pre Piláta v Jánovi 18:36-37. Pilát sa Ho pýtal nejaké 

otázky, na ktoré odpovedal: „...Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta...“ (Ján 18:36). Božie Kráľovstvo nie je 

fyzická štruktúra, avšak Ježiš povedal: „...prišlo“, aby bolo ustanovené v srdciach ľudí. Takže evanjelium 

Kráľovstva, ktoré Ježiš kázal, je toto: „Dobrý deň všetkým, Božie Kráľovstvo môže byť ustanovené teraz 

vo vašich srdciach, už prišlo! Prišiel čas, aby Boh ustanovil svoj hlavný stan vo vašom srdci.“ Toto nebolo 

možné v dňoch Abraháma, Mojžiša, Elijáša, Elizea, Dávida, Šalamúna a starých patriarchov, avšak keď 

prišiel Ježiš, priniesol v sebe Kráľovstvo. 

 Ak si znovuzrodený, tak to kráľovstvo je teraz v tvojom srdci. Krása, sláva, milosť a Boží život 

bol ustanovený v tvojom srdci! Boh je teraz v tebe doma. Ó, aký život nám priniesol a priviedol nás do 

neho! Chce, aby sme povedali celému svetu túto slávnu správu, chce, aby bola oznámená v každej 

dedine, meste a národe, aby každý, kto uverí, mohol mať teraz Kráľovstvo Božie ustanovené vo svojom 

srdci! Aké úžasné evanjelium. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že v mojom srdci bolo ustanovené Kráľovstvo Božie, a tak priviedlo do mňa život 

slávy. Prehlasujem, že môj život je na Tvoju slávu a zjavuje Tvoju moc, dokonalosť, bezchybnosť a krásu, v mene 

Ježiš. Amen! 

Rozšírené štúdium:   Kološanom 1:27;   2.Korintským 4:6-7 

1-ročný plán:   Efežanom 5:3-21;   Izaiáš 3-5 

2-ročný plán:   Ján 1:43-51;   1.Kráľov 4 



30           Pastor Anita 

     Zohrávaj svoju rolu – úlohu lásky! 

 Ale ja vám hovorím: 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]; (Matúš 5:44). 

 Z úvodného verša je zrejmé, že vždy budú takí ľudia, ktorí nás môžu nenávidieť, prenasledovať 

a opovrhovať nami, ale nám je dovolené odpovedať im len v láske. Skutky alebo postoje takýchto ľudí by 

nás nemali nikdy vyprovokovať ku kompromisu. Život je scenár a ty si v jeho centre; musíš sa rozhodnúť 

hrať svoju úlohu - úlohu lásky. 

 Každý, kto príde s tebou na tvojej ceste viery do nejakého vzťahu, ja tam umiestnený Bohom, na 

tvoje dobré; či už ti pomáhajú alebo sú proti tebe, na tom nezáleží! To nezastaví Boží plán na tvoje 

povýšenie. Ak sú láskaví, milujúci a nápomocní, váž si ich a chvál za nich Boha. Ak sú inakší, miluj ich 

všetkých rovnako. 

 Ak ťa napríklad niekto falošne obviní, nerozčuľuj sa a neskúšaj odôvodňovať svoju nevinu až do 

bodu, že budeš konať spôsobom, ktorý je pre kresťana nevhodný. Nechaj to Pánovi; On je správny sudca 

a istotne ťa obháji. Len neprestaň milovať, to je tvoja rola v scenári. Narodil si sa z Boha, Jeho láska bola 

vyliata v tvojom srdci cez Ducha Svätého, ktorý v tebe žije (Rimanom 5:5). To znamená, že máš 

schopnosť milovať tak, ako On. 

 Ježiš povedal: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“ (Ján 

13:35). Aká úžasné je to, čo nás odlišuje od sveta!  Naše chodenie v láske je hlavným dôkazom toho, že 

milujeme Pána a prešli sme zo smrti do života. Naša schopnosť mať stále milujúci úsmev, keď sa po nás 

iní kruto vozia, sypú na nás nadávky alebo nás prenasledujú ukazuje, že naozaj prebývame v Ňom, 

chodíme vo svetle tak, ako je On vo svetle. 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, dal si mi schopnosť milovať tak, ako miluješ Ty a som tak vďačný! Dal si mi porozumenie 

výnimočných rozmerov Tvojej lásky a táto láska cezo mňa hojne vyžaruje k iným! Ďakujem Ti za to, že si ma urobil 

šíriteľom Tvojej dobroty, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 6:27-35 

1-ročný plán:   Efežanom 5:22-6:9;   Izaiáš 6-8 

2-ročný plán:   Ján 2:1-11;   1.Kráľov 5 


