
1     Musíme robiť viac    Pastor Chris 

 Pošli nás do celého sveta so správou o Tvojej zachraňujúcej moci a Tvojom večnom pláne pre všetky 

pokolenia (Žalm 67:2 angl. preklad). 

 Náš dnešný svet je oveľa komplikovanejší, než mnohí predpokladali, že bude. Mnohí sú zmätení 

rozsahom zla a hanebnosti, pretože sa zdá, že svet sa valí hlbšie a hlbšie do bezodných hlbín temnoty. 

Avšak pre nás kresťanov je dôležité si uvedomiť, že dnešné udalosti vo svete sú v skutočnosti naplnením 

Písma. Izaiáš 60:2 (angl. preklad) nám hovorí: „Lebo, hľa, tma pokryje zem a temnota národy, ale nad tebou 

povstane Hospodin a Jeho sláva sa zjaví nad tebou.“ 

 Čím viac temnoty je vo svete, tým väčšia je naša príležitosť svietiť ako svetlo uprostred 

prevrátenej generácie (Filipanom 2:15). A viac ako predtým si teraz musíme uvedomiť naše postavenie 

svetla sveta a zobrať svetlo evanjelia mužom a ženám po celom svete. Je smutné, že viac ako osemdesiat 

percent ľudí z celej Ázie ešte nepočulo o Ježišovi Kristovi. Len osem percent ľudí v Malajzii je kresťanov. 

Rozmýšľaj o rastúcom stupni pohanstva v dnešnej Európe. 

 Zatiaľ čo tieto štatistiky nám dávajú pochmúrny obraz, rovnako nám dávajú poznať, o koľko viac 

vplyvu musíme urobiť s evanjeliom. Nemôžeme si dovoliť byť slabí, vlažní alebo byť ticho. Musíme 

pokračovať v kázaní evanjelia s väčšou ohnivosťou a vášňou, pretože si to žiada naliehavosť situácie. 

Sme správcami tohto evanjelia. Je to naša zodpovednosť kázať evanjelium s múdrosťou a mocou Ducha, 

ako svedkovia všetkým národom (Matúš 24:14). 

 Odovzdaj sa rozširovaniu evanjelia tak, ako keby spočívalo jedine na tebe samom, aby si to 

povedal celému svetu. Stráv viac času prímluvou za stratené duše a modli sa za služobníkov evanjelia po 

celom svete, aby dosahovali väčšie výsledky vo svojom evanjelizačnom snažení. Pamätaj si, že 

evanjelium je jediná Božia zachraňujúca moc, ktorá odhaľuje Jeho večný plán pre ľudstvo a to je hodné 

všetkého tvojho odovzdania. 

      Modlitba 

 Modlím sa dnes za žatvu duší v celej Ázii, Afrike, Oceánii, Európe a Amerike, pretože v týchto oblastiach 

vykonávajú kresťania evanjelizačnú prácu. Idem proti kniežaťu povetria a lámem jeho vládu nad týmito oblasťami 

a modlím sa za nárast činnosti anjelov, aby mnohých priviedli k spaseniu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 24:14;   Marek 16:15-16 

1-ročný plán:   Efezským 6:10-24;   Izaiáš 9-10 

2-ročný plán:   Ján 2:12-25;  1.Kráľov 6 



2           Pastor Chris 

     Používaj meno 

 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, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus 

je Pán (Filipanom 2:9-11). 

 Meno Ježiš je meno nad všetky mená a v tomto mene je delegovaná všetka autorita v nebi, na 

zemi a pod zemou. V tomto mene môžeš zmeniť nepriaznivé ekonomické situácie v svoj prospech 

a spôsobiť pozitívne zmeny v tvojom národe. 

 Boh nadmieru povýšil Ježiša a dal Mu meno, ktoré je nad každé meno, takže prostredníctvom 

Jeho mena môžeš čokoľvek zmeniť a čokoľvek dosiahnuť! Toto meno je účinné už len tým, keď ho 

spomenieš. 

 Keď urobíš vyhlásenie v Jeho mene ohľadom tvojho fyzického tela, financií, rodiny, ekonomickej 

situácie a pod., meno Ježiš to zapečatí. Ak napríklad kresťanovi určili diagnózu rakoviny, nemusí to 

vidieť ako rozsudok smrti. Môže použiť meno Ježiš, aby zničil rakovinu. To, čo musí urobiť, je položiť 

svoju ruku tam, kde je nádor alebo výrastok a povedať: „V mene Ježiš, prikazujem ti rakovina zomri 

a vypadni z môjho tela.“ 

 Použi meno Ježiš smelo a bez pochybnosti. Pamätaj si, že démoni, kniežatstvá a moci temnoty 

nemôžu odolať autorite tohto mena. Keď ťa napáda strach, použi meno a povedz: „V mene Ježiš karhám 

strach, odmietam sa báť!“ 

 Bez ohľadu na problém, ktorému čelíš, nerob paniku ani neplač; povedz: „Prikazujem zmenu 

v mene Ježiš“ a bude to. Ó, akú moc Jeho mena, víťazstvo a autoritu máme v Ňom! Ak si dnes v nejakej 

ťažkosti, použi meno Ježiš ako nástroj. Vyhlás, že v Jeho mene máš múdrosť, aby si konal správne 

v každej situácii. Ži v Jeho mene víťazne každý deň. 

      Vyznanie 

 Žijem dnes autoritou Krista a mocou Ducha a vyhlasujem, že sa mi darí vo všetkých veciach, pretože žijem 

v mene Ježiš: v mene, ktoré je nad každé meno. Žijem víťazne vo všetkých okolnostiach života. Nech je požehnaný 

Boh! 

Rozšírené štúdium:   Filipanom 2:9-11;   Skutky 3:16 

1-ročný plán:   Filipanom 1;   Izaiáš 11-12 

2-ročný plán:   Ján 3:1-8;   1.Kráľov 7 



3           Pastor Chris 

     Chodenie s Duchom 

 Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal (1.Mojžišova 5:24). 

 Židom 11:5 nám ďalej osvetľuje, ako Enoch chodil s Bohom; bolo to vierou: „Vierou bol uchvátený 

Enoch, aby nevidel smrť, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A skôr, ako bol uchvátený, dostalo sa mu 

osvedčenia, že si ho Boh obľúbil. Židom 11:6 jasne hovorí, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. 

Náboženské kresťanstvo učí, že sa musíš snažiť, aby si sa Bohu páčil a kráčal s Ním. Avšak skutočnosť je, 

že sa nemusíš snažiť, aby si sa páčil Bohu, pretože Duch Svätý ti pomáha žiť život viery, ktorý sa Mu 

páči. 

 Keď ľudia zápasia a stále to nevyzerá, že robia zmysluplný pokrok v živote, môžeš povedať, že 

nemajú dosť spoločenstva s Duchom Svätým. Skutočné spoločenstvo s Duchom Svätým je to, na čom 

záleží. Len On ťa urobí múdrym. Bude produkovať cez teba neobyčajné výsledky, budeš mať dokonale 

naplnený život. Som v Ňom absolútne naplnený. Môj život smeruje len jedným smerom – hore 

a dopredu, a to len z jedného jednoduchého dôvodu: chodenie s Duchom Svätým. 

 Čítame, že Enoch chodil s Bohom a bol uchvátený tak, že nevidel smrť. Smrť nie je len zastavenie 

biologického života. Predstavuje chudobu, porážku, chorobu, zlyhanie alebo zničenie, ktoré pôsobí 

v životoch ľudí. Smrť pôsobí v ich mysliach, víziách a snoch! Všetko z toho nebude mať nad tebou moc, 

pretože si bol prenesený mimo „smrť“ – v tvojej práci, financiách, vzdelaní, rodine a službe. 

 Keď do tvojho života prišiel Kristus, bol si prenesený spod autority temnoty do Kráľovstva 

Božieho drahého Syna (Kološanom 1:13); to je to, kde si teraz! Kráčaj s Duchom a užívaj si slávny život 

v Ňom. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za slávny život v Kristovi a moje nerozdeliteľné  spojenie s Tebou. Radujem sa už 

teraz v kráse a sláve Tvojho božského objatia a som si vedomý Tvojej večnej lásky ku mne! Ďakujem Ti, že ma 

prenášaš na vyššiu úroveň slávy, keď mám spoločenstvo s Tvojím Duchom Svätým, ktorý mi ukazuje, kadiaľ by som 

mal ísť a naplňuje môj život veselosťou, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 1:3;   1.Korintským 1:9 

1-ročný plán:   Filipanom 2:1-18;   Izaiáš 13-14 

2-ročný plán:   Ján 3:9-21;   1.Kráľov 8 



4           Pastor Anita 

     Si požehnaný! 

 „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi 

Ježišovi všetkým duchovným požehnaním“ (Efezským 1:3). 

 Biblia hovorí, že Abrahám bol požehnaný vo všetkom, a tak je to aj s tebou, pretože Galatským 

3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Nemusíš sa snažiť 

o požehnanie, bolo ti odkázané ako dedičstvo. Si Boží dedič a spoludedič s Kristom (Rimanom 8:17). 

 Niekto by sa mohol opýtať: „Keď som skutočne tak požehnaný, ako to, že nemám auto, alebo 

dom alebo dosť peňazí na život?“ Rozumej toto: auto, dom, peniaze atď. nie sú požehnaním, ale sú 

výsledkom požehnania. Božie požehnanie na tvojom živote je neviditeľná moc, alebo sila, ktorá 

spôsobuje, že sa dejú dobré veci s tebou, tebe a cez teba. 

 Nielenže si požehnaný, Boh ťa tiež urobil požehnaním. V 1.Mojžišovej 12:2 Boh povedal: „Urobím 

ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.“ V liste Galatským 3:29 

čítame: „...A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Ak si znovuzrodený, tak si 

v Kristovi, preto všetko požehnanie, ktorým Boh obdaril Abraháma, je teraz tvojím súčasným 

vlastníctvom. Stal si sa symbolom Božieho požehnania, kdekoľvek si! 

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

darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“ To, čo potrebuješ, je poznať cez Božie Slovo, čo ti Boh urobil 

dostupným v Kristovi a kráčať v tomto svetle. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že prejavuješ ku mne svoju  dobrotu a láskavosť. Ďakujem ti za 

Ducha Svätého, ktorý vo mne žije a to je najväčšie požehnanie zo všetkého! Kráčam dnes v spravodlivosti, víťazstve, 

zdraví a autorite, vedomý si toho, že som požehnaný na to, aby som bol požehnaním, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 3:21;   Galatským 3:8-9 

1-ročný plán:   Filipanom 2:19-3:1-11;   Izaiáš 15-18 

2-ročný plán:   Ján 3:22-36;   1.Kráľov 9 



5           Pastor Chris 

     Záleží to od teba 

 „Preto vám hovorím: Verte, že dostávate (prijímate) všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať“ 

(Marek 11:24 angl. preklad). 

 V úvodnom vyhlásení Pána Ježiša sa hovorí, že čas modlitby je chvíľou, keď by si mal veriť 

a prijať. Toto je modlitba viery. Ak túžiš po zmene alebo zázraku v nejakej oblasti života, tak zmena, 

alebo zázrak závisí veľkou mierou od teba. Ježiš povedal, aby si veril, že prijímaš (dostávaš) a budeš to 

mať. Záleží to skutočne od teba. 

 Niektorí ľudia veria, že Boh rozhoduje, kedy pomôže alebo požehná podľa toho, ako chce, ale to 

nie je pravda. On už urobil pre teba všetko potrebné, aby si žil dokonalý život. Dal ti už všetky veci, ktoré 

sú potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3). To, čo máš teraz urobiť, je používať Slovo na vybudovanie 

svojho života a formovať svoju budúcnosť. Čo urobíš so Slovom, to záleží na tebe. 

 Pán odhalil tajomstvo zmeny prostredníctvom Slova, keď v Matúšovi 13:1-8 hovoril podobenstvo 

o rozsievačovi. Keď sa Ho učeníci spýtali, prečo hovorí ľuďom v podobenstvách, Slovo uvádza: „...Lebo 

otupelo srdce tomuto ľudu ... aby vždy nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som 

ich neuzdravil (Matúš 13:15 doslovný angl. preklad). 

 Chcem, aby ste si všimli slová „vždy“, čo znamená, že ak tvoje srdce nie je zatvrdené, tak 

kedykoľvek „vidíš“ Slovo očami svojho srdca, „počuješ“ a „rozumieš“ ho svojím srdcom, ty alebo tvoja 

situácia sa zmení. Inými slovami, nastane zmena. Ako nastane táto zmena? 

 Žalm 19:8 hovorí: „Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu...“ Božie Slovo je menič; je to 

prostriedok premeny! Ak budeš meditovať o Slove, nič nemôže zastaviť, aby sa nestala zmena, po ktorej 

túžiš! Slovo urobí z chudobného človeka prosperujúceho, vyprodukuje uzdravenie a zdravie pre chorého 

a roznieti radosť v skľúčenom srdci. Drž sa Slova a bude ťa premieňať zo slávy do slávy. 

      Vyznanie 

 Rastiem v poznaní Božieho Slova vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení! Som premieňaný zo slávy 

do slávy a nasmerovaný pre neobyčajný život autority, víťazstva, zámeru, moci a hojnosti prostredníctvom Slova, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:12;   Jakub 1:22-25;   1.Timoteovi 4:15-16 

1-ročný plán:   Filipanom 3:12-4:1-3;   Izaiáš 19-22 

2-ročný plán:   Ján 4:1-9;   1.Kráľov 10-11 



6           Pastor Chris 

     Nie je alternatíva k evanjeliu 

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

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

 Každé Božie dieťa by malo niesť to isté svedectvo evanjelia ako Pavol v úvodnom verši. Musíš 

byť presvedčený, že evanjelium je jediná Božia zachraňujúca moc a byť odovzdaný jeho šíreniu po celom 

svete. Nekonajme tak, ako keby existovala alternatíva pre spasenie, pretože nie je žiadna iná možnosť: „A 

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

(Skutky 4:12). Ježiš je jediná cesta: „Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie 

hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, je každý veriaci 

ospravedlnený skrze Neho“ (Skutky 13:38-39). 

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

skrze mňa.“ Niet divu, že Pavol povedal v 1.Korintským 9:16: „Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválou 

pre mňa, to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.“ Toto je postoj, aký by sme mali 

mať ku kázaniu evanjelia. 

 Len cez evanjelium je zjavená Božia spravodlivosť. „Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z 

viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť“ (Rimanom 1:17). Nikto nemôže žiť spravodlivý 

život, pokiaľ neprijme Kristovo evanjelium. Je to tak preto, lebo jedine prostredníctvom Ježiša Krista je 

človek ospravedlnený vierou a tak má pokoj s Bohom. Takže nebuď ticho. Všade káž Slovo. 

 Bolo ti zverené posolstvo evanjelia (1.Timoteovi 1:11). Ty držíš kľúče k spaseniu mnohých po 

celom svete, tak káž ho s týmto presvedčením, vášňou a smelosťou. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá je zjavená na to, aby zachránila, uzdravila, oslobodila, 

pozdvihla a obohatila všetkých tých, ktorí dnes prijmú slávne spasenie, ktoré je v Kristovi Ježišovi, keď je po celom 

svete kázané evanjelium. Ďakujem Ti, že nás všetkých vedieš Duchom, keď dnes kážeme Slovo po celom svete, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 10:8-15 

1-ročný plán:   Filipanom 4:4-23;   Izaiáš 23-24 

2-ročný plán:   Ján 4:10-18;   1.Kráľov 12 



7           Pastor Chris 

    Neomylná príručka pre úspech 

 A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu (schopnosť) vybudovať vás a dať vám 

dedičstvo so všetkými posvätenými (Skutky 20:32). 

 Jozue 1:8 odkrýva odskúšaný a zaručený Boží recept pre nekončiaci úspech: „Nech sa táto kniha 

zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; 

lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ 

 Je viacero kníh a vyučovaní o úspechu, ktoré môžu byť užitočné na dočasnom a svetskom 

základe, ale chýba im duchovný náhľad. Niet divu, že tí, ktorí sa nimi sýtia, skôr či neskôr zlyhajú, lebo 

ich princípy sú založené na ľudskej múdrosti. Len Božie Slovo ťa môže urobiť skutočne úspešným. 

 Potrebuješ Ducha Svätého, samotného autora života, aby ťa previedol cez svoje Slovo a pomohol 

ti, aby si bol v živote úspešný. Žalm 39:5 hovorí: „...Len ako márnosť stojí tu každý človek.“ Ľudská múdrosť 

alebo odbornosť nie je dostatočná na to, aby ťa previedla životom. Chop sa Božej múdrosti. Príslovie 4:7 

(angl. preklad) hovorí: „Múdrosť je základná vec, preto nadobúdaj múdrosť...“; a múdrosť je Božie Slovo. 

 Svetové ekonomiky sú dnes zruinované navzdory ohromnej práci najlepších ekonómov 

a finančných učiteľov vo svete. Všetky ekonomické teórie a predpoklady sa rozpadávajú, ale Božie Slovo 

nám dáva nádej a múdrosť. Boh nám dal svoje Slovo, aby nás naučil, ako žiť radostný, úspešný, 

energický a prosperujúci život. 

 Všetko, čo by si kedy potreboval pre úspešný život, je zahalené v Slove. Neprestajne vkladaj do 

svojho ducha Slovo! Je to spoľahlivá a neomylná príručka pre úspešný, víťazný a prosperujúci život.  

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré ma buduje a vďaka ktorému každý deň žijem vo víťazstve 

a prosperite. Keď dnes meditujem o Tvojom Slove, môj úspech a pokrok sa prejavuje vo všetkých záležitostiach, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 7:24-27;   1.Timoteovi 4:15 

1-ročný plán:   Kolosenským 1:1-23;   Izaiáš 25-26 

2-ročný plán:   Ján 4:19-29;   1.Kráľov 13 



8           Pastor Anita 

     Spoločenstvo s múdrosťou 

 „Múdrosť je základná vec, preto nadobudni múdrosť a za všetko, čo máš, získavaj porozumenie. Povýš ju 

a pozdvihne ťa, prinesie ti česť, keď ju objímeš“ (Príslovie 4:7-8 angl. preklad). 

 Božie Slovo je Božia múdrosť. Spôsob, ako mať spoločenstvo s múdrosťou, je spoločenstvo so 

Slovom. Keď Písmo hovorí, aby si získal múdrosť, tak v skutočnosti si nasmerovaný k Slovu. Múdrosť je 

základná vec, je to to, čo potrebuješ k tomu, aby si bol v živote úspešný. Teraz môžeš lepšie pochopiť, 

prečo si Šalamún zo všetkých veci, ktoré mohol žiadať, keď ho navštívil Boh, vybral múdrosť (2.Kronická 

4:10-12). Vedel, že s múdrosťou dosiahne všetko. 

 Príslovie 4:8-10 výborne opisuje niektoré úžasné výhody zo spoločenstva s múdrosťou. Hovorí sa 

tam: „Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši, dopomôže ti ku cti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a 

obdarí ťa skvostnou korunou... rozmnožia sa roky tvojho života.“ Božia múdrosť ťa vyvýši, prinesie ti česť a dá 

ti v živote rozlišovaciu hranicu. Toto sa stalo so Šalamúnom potom, čo žiadal od Boha múdrosť. Boh mu 

spolu s múdrosťou dal bohatstvo, majetok a česť, akú nemal žiadny kráľ, ktorý kedy žil na zemi 

(2.Kronická 1:12). 

 Tvoj úspech nie je v žiadnej vláde, krajine alebo povolaní. Tvoj úspech v živote je určený tým, 

koľko Božieho Slova poznáš a používaš. Konať podľa Slova znamená pôsobiť v božskej múdrosti. Táto 

múdrosť ťa povedie, aby sa ti darilo vo všetkých veciach a dá ti náhľad do reality. Biblia hovorí, že 

Kristus sa nám stal múdrosťou od Boha (1.Korintským 1:30). Všetko, čo potrebuješ robiť, je mať 

spoločenstvo s múdrosťou. 

      Vyznanie 

 Dnes pôsobí vo mne Božia múdrosť! Je ju počuť v mojom hlase a vidieť v mojom konaní! Poháňa ma, aby 

som konal s božským náhľadom do Božieho plánu a určenia pre mňa, zatiaľ čo výnimočne jednám vo všetkých 

svojich záležitostiach, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 4:5-9 

1-ročný plán:   Kolosenským 1:24-2:1-5;   Izaiáš 27-28 

2-ročný plán:   Ján 4:30-42;   1.Kráľov 14 



9           Pastor Chris 

    Duch Svätý: tajomstvo nášho úspechu 

 A ja budem žiadať Otca a On vám dá iného Tešiteľa (Radcu, Pomocníka, Prímluvcu, Advokáta, 

Posilňovateľa a Toho, ktorý bude stáť pri vás) a On zostane s vami naveky (Ján 14:16 angl. rozšírený preklad). 

 Úžasné zázraky, znamenia a divy zaznamenané v našej cirkvi a neobyčajný vplyv, ktorý 

spôsobujeme po celom svete s evanjeliom vôbec nie je spôsobený ľudským úsilím. Je to dielo Božieho 

Ducha. Napríklad naša Rapsódia reality denne požehnáva životy v 189 jazykoch a v 223 krajinách po 

celom svete! Toto je možné len prostredníctvom Ducha Svätého. 

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

naveky.“ Všimni si, že povedal "iného Radcu“; je to preto, lebo On bol Radca (Tešiteľ). Avšak vedel, že po 

svojej smrti, pochovaní a vzkriesení vystúpi do neba, a tak povedal učeníkom: „Neopustím vás ako siroty, 

prídem k vám“ (Ján 14:18). Grécke slovo pre „siroty“ je „orphanos“. Rozšírená verzia Biblie to priamo 

vyjadruje: „Neopustím vás ako siroty (bez útechy, opustených, olúpených, bezprizorných, bezradných), prídem 

(späť) k vám.“ 

 Nie si bez pomoci. Duch Svätý ťa urobí úspešným vo všetkých veciach, ak sa Mu poddáš a budeš 

Mu dôverovať so svojím životom. Urobí ťa efektívnym svedkom evanjelia. Pán inštruoval učeníkov, aby 

čakali v Jeruzaleme, až pokiaľ nebudú naplnení Duchom Svätým (Lukáš 24:49), pretože vedel, že 

potrebujú božské zmocnenie, aby úspešne vykonali úlohu a robili učeníkov vo všetkých národoch (Matúš 

28:19). Preto potom, ako prijali Ducha Svätého, stali sa efektívnymi svedkami a kázali evanjelium so 

zázrakmi, znameniami a divmi. 

 V Skutkoch 19 čítame o tom, ako apoštol Pavol zasiahol s evanjeliom mesto Efez. Výsledkom toho 

bolo, že Slovo Božie mocne rástlo a víťazilo v oblasti, ktorá bola až dovtedy ovládaná modlárstvom (čítaj 

Skutky 19:11-20). 

 Staneš sa mužom alebo ženou veľkého vplyvu, keď sa naučíš žiť Duchom a prostredníctvom 

Ducha. On je tvojím tajomstvom úspechu. S Ním istotne spôsobíš trvalý vplyv v službe, podnikaní, 

štúdiu alebo v akejkoľvek oblasti tvojho života. 

      Modlitba 

 Drahý Duch Svätý, poznávam Ťa ako Toho, ktorý Ma vedie po ceste úspechu a víťazstva. Ty si môj Tešiteľ, 

Radca, Pomocník, Prímluvca, Advokát, Ten, ktorý ma posilňuje a Ten, ktorý je stále pri mne. Som presvedčený, že 

následkom Tvojej prítomnosti vo mne a služby v mojom živote budem nepretržite robiť pokrok a trvalý vplyv vo 

všetkom mojom snažení, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 14:26;   Zachariáš 4:6 

1-ročný plán:   Kolosenským 2:6-23;   Izaiáš 29-30 

2-ročný plán:   Ján 4:43-54;   1.Kráľov 15 



10           Pastor Chris 

     Vzrušujúci život 

 Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom (Rimanom 

14:17). 

 Čím viac študuješ Slovo, tým viac budeš presvedčený, že kresťanstvo nie je vôbec náboženstvo, 

ale živé, vzrušujúce a neobyčajné chodenie v nadprirodzene. Urobil som tento objav v živote ešte ako 

mladý chlapec. Čím viac som študoval Božie Slovo, tým viac som bol nadšený Ježišom. Zistil som, že 

kresťanstvo funguje. Objavil som, že Slovo je živé a účinné. Zistil som, že zázraky v Biblii nie sú len 

obyčajné historky a že Duch Svätý je viac než len nejaký „vplyv“.  

 Pozrime sa v Biblii na niektoré vzrušujúce príklady niektorých z tých, v životoch ktorých prejavil 

Duch Svätý svoju neobyčajnú moc. Kniha Sudcov 15:16 nám hovorí o tom, ako Samson premohol tisíc 

trénovaných vojakov čeľusťou z osla. V 1.Samuelovej 17:34-35 svedčil Dávid o tom, ako zabil leva a 

medveďa svojimi vlastnými rukami. Uvažuj o Mojžišovi: raz bol on a Izraeliti uzavretí medzi Červeným 

morom a bojujúcimi egyptskými vojskami. Biblia nám hovorí, že Mojžiš natiahol svoju ruku nad more, a 

to sa naširoko roztvorilo pre Izraelcov, aby prešli cez neho po suchu.  

 Aké je to vzrušujúce a inšpirujúce vedieť, že ten istý Duch, ktorý pôsobil s týmito a inými 

osobami v Biblii, rovnako ako s Pánom Ježišom a apoštolmi, je ten istý Duch, ktorý pôsobí dnes v nás. 

2.Korintským 4:7 hovorí: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna 

moc je z Boha, a nie z nás.“ Naše je dokonca lepšie, pretože podobne ako Pán Ježiš máme plnosť Ducha (Ján 

1:16; Kološanom 2:9-10). 

 Ten istý Duch, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych, žije dnes v nás v svojej plnosti (Rimanom 8:11), 

preto môžeš chodiť v spoločenstve s Bohom tak, ako to robili proroci, Pán Ježiš a apoštoli. Môžeš žiť 

vzrušujúci život víťazstva, úspechu a výnimočnosti prostredníctvom toho istého Ducha. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré spôsobilo, že vo mne zasvietila realita Božského života. Žijem 

radostný, vzrušujúci a slávny život v absolútnej slobode a nadvláde nad satanom a všetkými okolnosťami, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:11 

1-ročný plán:   Kolosenským 3:1-4:1;   Izaiáš 31-32 

2-ročný plán:   Ján 5:1-9;   1.Kráľov 16 



11           Pastor Chris 

     Jeho perla veľkej hodnoty 

 Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, 

predá, čo má, a kúpi to pole (Matúš 13:44). 

 Pán Ježiš prirovnal Kráľovstvo nebeské k pokladu, ktorý našiel človek na poli a predal všetko, 

aby to pole kúpil, Všimni si, že Ježiš nepovedal, že ten človek kúpil poklad, ale že kúpil pole, ktoré 

obsahovalo ten poklad. Poklad je cirkev, a keď sledujeme Ježišov výklad v podobenstve o rozsievačovi, 

tak pole je svet (Matúš 13:38). Biblia hovorí v 1.Korintským 6:20 a 1.Korintským 7:23, že sme boli kúpení 

za cenu. My sme tým pokladom na poli, ktoré Pán kúpil. 

 Pán tiež pripodobnil Kráľovstvo ku kupcovi, ktorý hľadá vzácnu perlu veľkej hodnoty: „Ďalej 

podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, 

čo mal, a kúpil ju. (Matúš 13:45-46). My (cirkev) sme tá perla veľkej hodnoty, sme Jeho kúpený 

mimoriadny majetok: „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ktorý kúpil (Boh), 

zvláštny ľud, aby ste zvestovali úžasné skutky a zjavovali moc, cnosti  a dokonalosť Toho, ktorý vás povolal z tmy do 

svojho predivného svetla" (1.Peter 2:9 rozšírený angl. preklad). 

 Naša hodnota pre Neho je zjavená v cene, ktorú zaplatil za naše spasenie: „Veď viete, že zo svojho 

márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale 

drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista“ (1.Peter 1:18-19). Existujú ľudia, ktorí nám často 

hovoria, že nie sme veľmi zvláštni. Dokonca niekedy v cirkvi sú takí, ktorí keď svedčia o niečom veľkom, 

čo Pán urobil v ich životoch, povedia: „Boh pre mňa urobil to a to, ale nie je to preto, že som nejaký 

špeciálny...“ Myslia si, že sú pokorní, keď tak hovoria, ale v skutočnosti sú ignorantský. My sme 

špeciálni. Rozmýšľaj o tom: boli sme vykúpení krvou Ježiša Krista. 

 Si hodný krvi Ježiša Krista. Pozeraj sa na seba tak. Každý deň ži s vedomím, že si pre Boha 

špeciálny! Toto uvedomenie si ťa bude inšpirovať k väčšej smelosti a dôvere v tvojom duchu. Zrazu si 

uvedomíš, že skutočne nie je nič pre teba nemožné, nedosiahnuteľné alebo príliš dobré. Rozmýšľaj, hovor 

a ži ako ten, kto pozná svoju skutočnú cenu a hodnotu pre Boha. Si Jeho perla veľkej hodnoty. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma stvoril na Tvoj obraz a Tvoju podobu, na krásu a slávu! Poznávam sa 

ako Tvoj zvláštny poklad a perla veľkej hodnoty, utvorený na dobré skutky a ukazujem dnes Tvoje úžasné činy 

a prejavujem Tvoju moc a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 135:4;   Efezským 2:10;   5.Mojžišova 14:2;   Titovi 2:13-14 

1-ročný plán:   Kolosenským 4:2-18;   Izaiáš 33-34 

2-ročný plán:   Ján 5:10-18;   1.Kráľov 17-18 



12           Pastor Anita 

    Neuspokoj sa s priemerným životom 

 A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše,  či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či 

smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží (1.Korintským 3:21-23). 

 Boh ťa nestvoril na to, aby si v živote trpel a zápasil. Niektorí ľudia trpia a uspokoja sa v živote 

s málom, pretože nie sú si vedomí svojich práv, privilégií a dedičstva v Kristovi. Niektorí si myslia, že je 

zlé žiť dobre a vyzerať dobre. Niektorí majú takú predstavu, že je lepšie žiť v chudobe a ísť do neba. Žiť 

v chudobe, chorobe a porážke nemá nič spoločné s tým, či ideš do neba. V skutočnosti to protirečí 

evanjeliu. Avšak život v zdraví, autorite a Božom zaopatrení je pre teba Božia vôľa. 

 Boh pre teba nenaplánoval úbohý život. Jeho Slovo okrem toho, že ukazuje Jeho vôľu pre tvoj 

život, takisto zjavuje tvoje dedičstvo v Kristovi. 2.Korintským 8:9 prehlasuje: „Veď poznáte milosť nášho 

Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“ Ježiš sa stal 

chudobným, aby sme sa mohli stať bohatými. To, čo musíš urobiť pre to, aby si sa tešil zo života 

prosperity, do ktorého ťa priviedol, je žiť v Jeho Slove! 

 V Izaiášovi 1:19 Boh povedal: „Ak ste ochotní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny.“ Iný preklad Biblie 

(Living Bible) hovorí takto: „Ak mi len dovolíte pomôcť vám, ak budete len poslúchať, urobím vás bohatými.“ 

Tvoje poddanie sa Božiemu Slovu ako konečnej autorite v tvojom živote je kľúč k tomu, aby si žil vo 

svojom dedičstve v Kristovi a užíval si v plnosti život. Boh ti už dal všetko na užívanie, tak sa neuspokoj 

s priemerným životom. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za bohatý a krásny život, do ktorého si ma priviedol v Kristovi. Ďakujem 

Ti, že ma privádzaš na moje miesta dedičstva v Kristovi Ježišovi, kde si pre mňa urobil dostupnými všetky veci 

zdarma na užívanie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 6:17;   Kazateľ 5:18 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 1-2:16;   Izaiáš 35-37 

2-ročný plán:   Ján 5:19-27;   1.Kráľov 19 



13           Pastor Chris 

     Svetlo cez tmu 

 Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.  Lebo, hľa, 

tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu 

k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou (Izaiáš 60:1-3). 

 Čudoval si sa niekedy, prečo existujú ľudia, ktorí sú neuveriteľne zlí a zaobchádzajú s inými 

s takou krutosťou? Podobne ako sa to stalo pre niekoľkými rokmi v Sierra Leone, kde mali mnohí 

amputované končatiny vrátane detí. Pripomenul som si to, keď som pozeral dokument, kde niektorí 

z obetí rozprávali o svojom utrpení. Páchatelia, a niektorí z nich boli deti, ktoré odviedli do vojska, aby 

takto pustošili, nemali žiadne zábrany. Konali s neľudskou krutosťou a zlobou. 

 Takéto nebezpečné a príšerné skutky neľudskosti sa nestanú sami od seba. Sú riadené 

démonickými silami, nad ktorými máme autoritu v mene Ježiš. Preto ako Božie dieťa musíš neustále 

uplatňovať svoju autoritu v mene Ježiš proti démonickým silám, ktoré zvádzajú ľudí do takýchto 

skutkov zloby, aby si zlomil ich vplyv nad ľuďmi. 

 V Markovi 16:17 Ježiš povedal ohľadom veriacich: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto 

znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov...“ Potom v Matúšovi 5:14 povedal: „Vy ste svetlo sveta...“ 

Temné miesta zeme síce sú zaplnené obydliami krutosti, ale my s tým môžeme niečo urobiť. Tak nebuď 

ticho. My sme svetlo v tmavom svete. Nemusíš byť fyzicky usídlený v týchto nepokojných oblastiach, ale 

môžeš urobiť zmenu stadiaľ kde si, a to prostredníctvom autoritatívnych modlitieb v mene Ježiš. 

 Máš moc prekaziť plány toho zlého a nástojiť na tom, aby Boží pokoj vládol národom a zavládol 

v ľudských srdciach. Modli sa dnes špeciálne za tých, ktorí sú vo vojnových oblastiach, zvlášť za deti, 

ktoré boli premiestnené kvôli týmto nezmyselným skutkom násilia. Modli sa, aby mohli nájsť útechu 

a pokoj v Pánovi a prostredníctvom pôsobenia Ducha a aktivít anjelov mohli byť mnohí privedení 

k prijatiu spasenia. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, v mene Pána Ježiša Krista prichádzam proti zlým úskokom a plánom diabla, ktorými 

pôsobí chaos a anarchiu po celom svete. Hovorím pokoj a prehlasujem, že služba evanjelia sa nezadržateľne rozširuje 

do všetkých národov, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 10:19;   Filipanom 2:9-10 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 2:17-3:1-13;   Izaiáš 38-39 

2-ročný plán:   Ján 5:28-32;   1.Kráľov 20 



14           Pastor Chris 

     Dal nám všetko! 

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

 Aký úžasný je Pán! Neodopiera nám žiadnu dobrú vec. Pravdou je, že nám dal všetko. Efezským 

1:3 hovorí: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi 

Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.“ On nás už požehnal. Nedá nám už nič viac okrem toho, čo nám 

už dal v Kristovi. 

 Rozmýšľaj o tom: dal ti Ducha bez miery; a nemôže byť nič lepšie než to! Ján 3:34 hovorí: „Lebo 

koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti.“ Potom v Jánovi 20:21 Pán Ježiš 

povedal učeníkom pred tým, ako vystúpil do neba: „...Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Ján 20:21). 

To znamená, že Ježiš nás vyslal rovnakým spôsobom, ako Jeho poslal Otec a dal nám tiež Ducha v plnosti 

(Skutky 2:4). Toto je úžasné. Nemusíš viac túžobne vyzerať po „viac“ požehnaní od Boha, lebo si už prijal 

plnosť Ducha. Všetko máš v Ňom. 

 Keď hovoríme o chodení v plnosti Jeho požehnania, to nehovorí o tom, že Boh ti má dať viac, 

pretože On ti už dal všetko. Avšak keď nasleduješ princípy Božieho Slova, vstupuješ do vyšších úrovní 

toho, čo už pre teba urobil dostupným; nie že Boh bude musieť ešte urobiť, aby ti dal ešte niečo ďalšie. 

 Dal ti už všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť: „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). Všimni si, 

že hovorí: „v poznaní (grécky: epignosis) Toho“, čo znamená úplné a správne, presné poznanie Boha. 

Čím viac Ho poznáme, tým viac sa môžeme tešiť z toho, čo o Ňom vieme. Je dôležité, aby si Ho spoznal 

prostredníctvom Slova a dozvedel sa všetko, čo už pre teba urobil dostupným v Kristovi, aby si sa z toho 

tešil a užíval si to. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi v Kristovi dal všetko. Ďakujem Ti, že si mi dal v Kristovi Ježišovi život 

spravodlivosti, slávy, milosti a autority. Ďakujem Ti, že si mi dal zdarma všetky veci na užívanie a na to, aby si ma 

urobil symbolom Tvojho požehnania, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 6:17;   Skutky 20:32 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 4;   Izaiáš 40-41 

2-ročný plán:   Ján 5:33-47;   1.Kráľov 21 



15           Pastor Chris 

     Nechaj sa viesť Duchom 

 Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať aj 

mysľou (1.Korintským 14:15). 

 Jednou z mnohých výhod modlitby v jazykoch je skutočnosť, že ťa to dostáva do súladu s Božou 

vôľou, Božím zámerom a Božím načasovaním. Tí, ktorí neporozumeli tejto úžasnej výhode z modlitby 

v jazykoch, radšej používajú prázdne opakovania slov. Používajú mnoho slov, a tak sa pokúšajú modliť sa 

k Bohu. Pán Ježiš už poukázal na neplodnosť takejto modlitby: „A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, 

ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní“(Matúš 6:7). 

 Čo chceš povedať Bohu, ktorý aj tak vie všetko? On nám dal schopnosť modliť sa inými jazykmi. 

Keď sa modlíš v jazykoch, tvoj duch je roznecovaný tak, aby poznal Božiu myseľ. V 1.Korintským 14:15 

apoštol Pavol hovorí: „Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou...“ Dal tu prednosť 

modleniu v iných jazykoch, pretože keď sa modlíš týmto spôsobom, tak Duch roznecuje tvoje srdce a vedie 

ťa, aby si sa modlil Otcovu vôľu. 

 Niekedy si niektorí kresťania nevedomky pýtajú od Otca veci, ktoré ich môžu zničiť. To by sa 

nestalo vtedy, keby sa horlivo modlili v iných jazykoch. Boli by vedení Duchom, čo si majú pýtať a ako! 

Duch pomáha naším obmedzeniam v modlitbe a pozdvihuje nás v našich slabostiach. Dáva nám správne 

duchovné vyjadrovanie v našom spoločenstve s Otcom: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo 

my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným“ 

(Rímskym 8:26). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné požehnania a vplyv Tvojho Slova a službu Ducha v mojom živote. Môj 

duch je naplnený energiou a citlivý, aby poznal Tvoju vôľu, účel a vedenie pre mňa, a tak kráčam po ceste 

nadprirodzeného určenia, aby som naplnil Tvoju dokonalú vôľu pre mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Korintským 14:14-15;   1.Korintským 14:39;   Júdov 1:20 

1-ročný plán:   1.Tesalonickým 5;   Izaiáš 42-43 

2-ročný plán:   Ján 6:1-14;   1.Kráľov 22 



16           Pastor Anita  

     Zmocnení svedkovia 

 „A keď sa takto modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a 

smelo hovorili slovo Božie... Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť 

spočinula na nich na všetkých;“ (Skutky 4:31, 33). 

 Pán Ježiš pred svojim nanebovstúpením povedal: „...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). To znamená, že máš samočinne sa vytvárajúcu moc na to, aby si spôsobil zmeny a bol užitočným 

svedkom Pána Ježiša. Táto moc pracuje v tebe ako dynamo a je to cez účinkovanie Ducha Svätého.  

 Pán tiež opisuje pôsobenie moci Ducha Svätého v kresťanoch ako „...rieky živej vody“ (Ján 7:38). Je 

niečo v nás, čo „prebubláva“ a poháňa nás slúžiť Slovom Božím v moci a rozširovať Jeho dobrotu. 

Prítomnosť Ducha Svätého nie len s nami, ale aj v nás, nás robí efektívnymi svedkami vzkriesenia. My 

nemôžeme mlčať o evanjeliu, je to ako oheň zovretý v našich  kostiach ( Jeremiáš 20:9).  

 Cirkev Ježiša Krista nie je slabá ani bezmocná, ako by nás diabol chcel presvedčiť, aby sme tomu 

verili; my sme zmocnení svedkovia. Sme pomazaní kázať evanjelium „nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž 

nebol zbavený významu“(1.Korintským 1:17), ale dokazovaním Ducha a moci (1.Korintským 2:4). Kristov kríž 

by nebol dnes účinný, ak by naše kázanie pozostávalo len zo slov. Kresťanstvo je nadprirodzeným životom, 

v našich životoch musí byť prejavovaná moc Božia a my musíme s rovnakou mocou ovplyvniť svet. 

Čokoľvek menej ako toto nie je pravé kresťanstvo.  

 Zachovávaj chodenie vo svetle Božieho Slova a buď si vedomý reality Ducha Svätého, ktorý v tebe 

žije a vystrojil ťa mocou, aby si bol efektívnym svedkom. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za pomazanie Duchom Svätým a mocou, aby som  spôsoboval zmeny a bol efektívnym 

svedkom vzkriesenia. Tvoja moc je dnes vo mne aktivovaná, keď slúžim evanjeliom a rozširujem Tvoju dobrotu do 

môjho okolia za tým účelom, aby boli mnohí privedení k  poznaniu Tvojej milosti a lásky, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Marek 16:15;   1.Korintským 2:1-5 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 1;   Izaiáš 44-45 

2-ročný plán:   Ján 6:15-21;   2.Kráľov 1-2 



17           Pastor Chris 

     Smelo hovor, čo povedal Boh... 

 ... veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať: Pán je mojím 

pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? (Židom 13:5-6). 

 Keď ideš vyznávať Božie Slovo, musíš byť neoblomný; buď smelý hovoriť to, čo povedal o tebe Boh.  

Slovo v tvojich ústach je Božie hovorenie a má prirodzenú moc vyprodukovať to, čo hovorí. Keď hovoríš 

Slovo so smelosťou Ducha, veci sa menia.  

 Biblia nám hovorí v Skutkoch 4:31, že apoštoli boli plní Ducha Svätého a hovorili Slovo s odvahou. 

Ako je možné, že to, čo povedali, bolo neskôr považované za Božie Slovo? V tomto kontexte čokoľvek, čo 

povedali o sebe na základe toho, čo hovorí Boh, je Slovo Božie. Tiež to zahŕňa kázanie; to znamená byť smelý 

vo vyhlasovaní evanjelia. Napríklad apoštol Peter na sviatok Letníc vyhlasoval Slovo Božie s takou 

smelosťou, že tri tisíc duší bolo zachránených po tom, čo ho počuli kázať. Petrove slová boli tak nasiaknuté 

nadprirodzenou energiou, že to zasiahlo srdcia jeho poslucháčov: „Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali 

Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia?" (Skutky 2:37). 

 Nikdy nebuď bojazlivý ohľadne Slova, ale vyhlasuj ho smelo v každom čase. Buď smelý vo 

vyhlasovaní toho, kto si, čo máš a čo Boh uskutočnil pre teba v Kristovi. Napríklad 2.Korintským 5:21 

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

(2.Korintským 5:21). Preto buď smelý, keď vyznávaš, že si bol urobený spravodlivým. Ty si dôkazom Jeho 

dobroty a spravodlivosti. Hovor smelo v súlade so Slovom, oznamuj každému, že si spravodlivosťou Božou 

v Kristovi Ježišovi.  

 Už teraz smelo vyznávaj Slovo týkajúce sa teba. Vyhlasuj, že si v Kristovi, v Ňom žiješ, hýbeš sa 

a máš svoje bytie! V Ňom vládneš v oblastiach slávy; si víťaz a tvoj život je na Božiu slávu! 

     Vyznanie 

 Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Žijem život slávy a dokonalosti cez moc Božieho 

Ducha. Vládnem v živote ako kráľ, keď som prijal hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Halleluja.  

Rozšírené štúdium:   Efezským 6:19;   Židom 4:12 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 2;   Izaiáš 46-47 

2-ročný plán:   Ján 6:22-29;   2.Kráľov 3 



18           Pastor Chris 

     Palivo tvojej vášne pre evanjelium! 

 Nikdy nezaostávaj v horlivosti a v úprimnej snahe; buď horlivý a zapálený v Duchu, slúžiaci Pánovi 

(Rimanom 12:11 rozšírený angl. preklad). 

 Evanjelium Ježiša Krista je pre svet jedinou zachraňujúcou správou a ty si správcom tejto život 

meniacej správy. Je to posolstvo moci, ktorou Boh zachraňuje, uzdravuje, ochraňuje, oslobodzuje, 

zachováva a dáva prosperovať. V liste Rimanom 1:16-17 apoštol Pavol povedal: „Lebo sa nehanbím za 

evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. lebo 

spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané: Ale spravodlivý bude žiť z viery.“ 

 Pozorne si všimni tieto nádherné Duchom inšpirované slová; hovorí sa tu, že evanjelium je 

mocou na spasenie každému, kto verí. Evanjelium nie je jedna z potrieb, ani časť Božej moci na spasenie, 

nie! Táto pravda, ktorú Duch Svätý napísal skrze Pavla, bola absolútna. Evanjelium je JEDINÁ Božia moc 

na záchranu človeka. Musíš byť o tom presvedčený a stať sa vo svojom duchu vášnivým pre evanjelium. 

 Keď si vášnivý pre evanjelium, bude to mať vplyv na ľudí okolo teba. Vášeň je ako oheň, ktorý 

musí mať palivo, inak vyhasne. Preto musíš dopĺňať svoju vášeň pre evanjelium. Kristovo evanjelium 

musí horieť v tvojom srdci. Dopĺňaj svoju vášeň pre evanjelium tým, že ho znova a znova hovoríš 

a zdieľaš sa s ním! Hovor evanjelium a diskutuj o ňom. Diskutuj o ňom s ľuďmi, ktorí majú tú istú vášeň, 

ktorých duch je rovnako zapálený pre evanjelium. 

 Netráv čas nad zlými informáciami, ktoré by mohli rozptyľovať tvoju horlivosť; netráv čas 

s tými, ktorý nemajú vášeň pre Pána a pre evanjelium. Tráv čas v evanjeliu! Neprestávaj hovoriť Slovo a 

hovoriť o svojej láske ku Kristovi a Jeho Kráľovstvu. Čím viac hovoríš o Jeho láskavosti, dobrote, láske k 

svetu a Jeho posolstve spásy, tým viac ohňa Jeho lásky bude horieť vo vnútri tvojho srdca! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma robíš správcom evanjelia Ježiša Krista; jedinej správy, ktorá môže zachrániť 

hriešnikov a priniesť ich z tmy do slávneho života spravodlivosti! Ďakujem Ti, že ma považuješ za verného 

a hodného byť služobníkom zmierenia; dnes slúžim evanjeliom s mocou tým, ktorí sú okolo mňa nespasení, 

v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 1:16;   1.Korintským 1:18 

1-ročný plán:   2.Tesalonickým 3;   Izaiáš 48-49 

2-ročný plán:   Ján 6:30-40;   2.Kráľov 4 



19           Pastor Chris 

     Môžeš „urobiť“ niečo z ničoho! 

 Vierou rozumieme, že svety boli sformované slovom Božím, takže veci, ktoré sú viditeľné, neboli stvorené 

z toho, čo je viditeľné (Židom 11:3 angl. preklad). 

 Náš úvodný verš z Písma nám ukazuje silu viery. Hovorí, že cez vieru chápeme, že svety boli 

sformované Slovom Božím, takže veci, ktoré sú viditeľné, neboli stvorené z vecí, ktoré sú zjavné. To 

znamená, že cez vieru môžeš vytvoriť niečo z ničoho. Ako získaš vieru? Rimanom 10:17 hovorí: „Tak teda 

viera z počutia a počutie skrze slovo Božie.“ To znamená, že ak nemáš dostatok viery, tak preto, aby prišla 

k tebe, môžeš spraviť to, že budeš počúvať Slovo. Viera k tebe prichádza v Slove a s touto vierou môžeš 

spôsobiť, aby sa veci stali. 

 Toto úplne odhalí mentalitu tých, ktorý nečinne sedia a čakajú „že sa im stane niečo dobré“. 

Nikdy nečakaj, že sa veci stanú samé od seba. Vierou môžeš vytvoriť niečo z ničoho. 2.Korintským 4:6 

odhaľuje v tomto procese dôležitý princíp; hovorí: „Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - 

zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.“ 

 Všimni si, že Boh nečakal, kým sa tma obráti na svetlo; rozkázal svetlu, aby zažiarilo v tme! 

Existuje rozdiel medzi osvietením tmavého miesta a zažiarením svetla z tmy. Toto druhé je Božia viera, 

ktorú Ježiš opísal v Marekovi 11:22. 

 Všimni si, že sme stvorení na obraz a podobu Boha; to znamená, že vyzeráme ako On a 

môžeme pôsobiť ako On. Takže keď sa život zdá temný a veci vyzerajú mätúco, môžeš z tejto zdanlivo 

nepríjemne vyzerajúcej situácie vytvoriť Slovami viery v tvojich ústach niečo dobré. Môžeš prikázať 

svetlu, aby zažiarilo z tmy. To, čo potrebuješ, je Slovo Božie; keď k tebe Slovo prichádza, zapáli iskru 

v tvojom duchu, aby si videl nekonečné možnosti. Uveď tú vieru do činnosti prostredníctvom slov a 

„vytvor niečo z ničoho.“ 

     Vyznanie 

 Boh, ktorý prikázal svetlu zažiariť z tmy, zažiaril v mojom srdci! Preto som dostal rovnakú schopnosť 

viery, povolávať tie veci, ktoré chcem vidieť v mojom živote. Každý deň prejavujem radosť, prosperitu a víťazstvo, 

v mene Ježišovom. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Mojžišova 1:1-3;   Marek 11:22-23 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 1;   Izaiáš 50-51 

2-ročný plán:   Ján 6:41-51;   2.Kráľov 5 



20           Pastor Anita 

     Prosperita – schopnosť 

 Milovaný, nadovšetko si prajem, aby si prosperoval a bol zdravý, tak ako prosperuje tvoja duša (3.Ján 1:2 

angl. preklad). 

 Mnohí rozmýšľajú o prosperite iba v súvislosti s peniazmi alebo rozmnožovaním hmotných 

statkov, ale prosperita je predovšetkým schopnosť. Hmotný majetok alebo financie sú často najčastejšími 

spoločnými symbolmi alebo prejavmi prosperity, čo je dôvodom toho, prečo mnohí spájajú prosperitu s 

peniazmi; ale prosperita je viac, než len peniaze. 

Pozrime sa napríklad na Jozefa v 1.Mojžišovej 39:2; Biblia ho opisuje ako prosperujúceho muža: „A Pán 

bol s Jozefom a bol prosperujúcim mužom; a bol v dome svojho Egyptského pána“ (angl. preklad). Bolo nám 

povedané, že Jozef urobil svojho pána Putifara prosperujúcim do tej miery, že Putifar spravil Jozefa 

dozorcom nad všetkým, čo mal: „...požehnal Hospodin dom Egypťana pre Jozefa, a požehnanie Hospodinovo bolo 

na všetkom, čo mal v dome i na poli. A tak zanechal všetko, čo mal, v ruke Jozefovej...“ (1.Mojžišova 39:5-6). 

 Dokonca aj potom, čo bol falošne obvinený a poslaný do väzenia, Biblia hovorí, že stále 

prosperoval. Mal zodpovednosť za väzňov a Pán ho robil úspešným vo všetkom, čo robil (1.Mojžišova 

39:22-23). Môžeš byť „vo väznici“ a prosperovať. Môžeš pracovať pre niekoho alebo nejakú organizáciu 

a byť dôvodom ich prosperity. Uvažuj o Jákobovi: Biblia hovorí, že on spôsobil to, že Lában prosperoval. 

V 1.Mojžišovej 30:27 Lában svedčil o tom Jákobovi a povedal: „...skúsenosťou som spoznal, že ma PÁN cez 

teba požehnal“ (angl. preklad). 

 Prosperita je oveľa viac, ako obstarávanie hmotného majetku, je to schopnosť pomáhať ostatným, 

aby prosperovali! Je to schopnosť robiť to, čo ty chceš robiť, ísť tam, kde ty chceš isť a byť tým, čím chceš 

byť na slávu Kristovu! Je to schopnosť páčiť sa Bohu, chodiť s Duchom a mať Jeho slávu prejavujúcu sa 

vo svojom živote. Je to pôsobenie Ducha zvrchovanosti, nadvlády v tvojom živote ako Božieho dieťaťa. 

 Si Bohom zmocnený prosperovať nielen duchovne, duševne, fyzicky a materiálne, ale tiež 

spôsobovať, aby prosperovali aj ostatní. 

     Vyznanie 

 Rastiem v milosti a v poznaní Pána Ježiša Krista. Slovo panuje v mojom živote a spôsobuje, že prosperujem 

vo svojom tele, financiách a v každej oblasti môjho života. Bol som zmocnený priniesť prosperitu ostatným, v 

Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   5.Mojžišova 8:18;   2.Korintským 8:9 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 2;   Izaiáš 52-53 

2-ročný plán:   Ján 6:52-60;   2.Kráľov 6 



21           Pastor Chris 

     Ospravedlnený, aby si vládol 

 Lebo ak pádom, prehrešením sa, toho jedného kraľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí 

dostávajú (prijímajú) hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista 

(Rimanom 5:17). 

 Spravodlivosť, ktorá je bez zákona; to je spravodlivosť, ktorá je cez vieru Ježiša Krista (Rimanom 

3:21, 22). Táto spravodlivosť ti bola ako Božiemu dieťaťu pripísaná na tvoj účet. Toto nemá nič spoločné 

s tvojimi skutkami: čo si urobil, alebo neurobil; je to Božia milosť! Efezským 2:9 hovorí: „nie zo skutkov, aby 

sa niekto nechválil.“ Je teda zbytočné snažiť sa zapôsobiť na Boha svojou „prácou“. 

 Skutky 13:39 nám hovoria: „a od všetkého, od čoho ste v zákone Mojžišovom nemohli byť ospravedlnení, 

v ňom (Ježišovi Kristovi) sa ospravedlňuje každý, kto verí.“ To znamená, že ak veríš v Ježiša, si považovaný za 

spravodlivého a si prehlásený za nevinného: to, čo nemohlo byť dosiahnuté dodržiavaním zákona s jeho 

nariadeniami, bolo teraz zdokonalené vierou v Krista. Rimanom 4:24-25 hovorí: „ale aj pre nás, ktorým sa 

má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a 

vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.“ Jedná sa o právne alebo oficiálne vyhlásenie neviny. Ježiš bol 

vydaný na smrť pre tvoje priestupky a vzkriesený späť k životu pre tvoje oslobodenie spod obžaloby; bol 

si oficiálne vyhlásený za nevinného. Boh ťa neobviňuje z ničoho zlého, pretože pre Neho si taký, ako 

keby si nikdy nezhrešil. Ako je to možné? 

 Dôvod je ten, že tým, že si sa znovu narodil, si nový človek s životom a prirodzenosťou Boha, 

ktorý nemá minulosť. 2 Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa 

pominuli, a hľa, nastali nové.“ Máš nový život v Kristovi; vzkriesený život (Rimanom 6:4); bol si 

ospravedlnený vierou, aby si v živote vládol a kraľoval: „...tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru 

spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista“ (Rimanom 5:17). 

     Vyznanie 

 Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, narodený so vzkrieseným životom! Prijal som spravodlivosť, ktorá 

je skrze vieru Ježiša Krista, prostredníctvom ktorej som oprávnený kraľovať a vládnuť v živote. Chodím vo svetle 

môjho nového života v Kristovi, vedomý si mojej pravej pozície u Boha, keď som prijal hojnosť milosti a dar 

spravodlivosti. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:1;   Rimanom 3:20-24 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 3;   Izaiáš 54-56 

2-ročný plán:   Ján 6:61-71;   2.Kráľov 7-8 



22           Pastor Chris 

     Si živý Bohu! 

 Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi (Rimanom 6:11). 

 Ak si znovuzrodený, si živý Bohu. Neplatí to tak pre tých, ktorí nie sú znovuzrodení, tí sú 

duchovne mŕtvi, sú úplne odcudzení od Božieho života. Sú to tí, o ktorých Pán hovoril v Matúšovi 8:22 

a Lukášovi 9:60, keď povedal: „...nech mŕtvi pochovajú svojich mŕtvych.“ „Duchovne mŕtvi“ nie sú živí 

Bohu, nie sú prebudení k Božiemu Otcovstvu a k realite oblasti Ducha. Ak si sa nikdy neznovuzrodil, tak 

ťa povzbudzujem, aby si dal svoj život Kristovi ešte teraz. Len povedz: „Pán Ježiš, príď do môjho srdca 

a buď Pánom môjho života.“ 

 Keď si znovuzrodený, Duch Svätý sa stane pre teba reálnym a si prebudený k pôsobeniu Božieho 

Slova. Odrazu spoznáš Ježiša Krista nielen ako Pána svojho života, ale aj ako Toho, s ktorým máš bohaté 

osobné spoločenstvo! Budeš prebudený do Božej oblasti života, do oblasti, ktorá je mimo tohto sveta. Niet 

divu, že Ježiš povedal, že nie si z tohto sveta (Ján 15:19). 

 Keď si živý Bohu, Jeho svetlo svieti v tvojom duchu, Jeho Slovo koná v tebe, staneš sa živým pre 

Jeho uzdravujúcu moc, Jeho spravodlivosť, prosperitu a múdrosť! Je ľahké pre Pána dávať ti pokyny 

a viesť ťa zvnútra, pretože si sa Mu odovzdal. 

 Pre zvyšok dňa, hlavne keď máš príležitosť byť sám, hovor si opakovane: „Som živý Bohu.“ 

Budeš ohromený, čo sa stane v tvojom duchu! V tvojom živote začne narastať uvedomovanie si Kristovho 

víťazstva, Jeho moci, lásky a milosti! V svojom živote budeš viac oboznámený s autoritou Ducha Svätého. 

Nech je požehnaný Boh! 

      Vyznanie 

 Som živý Bohu tým, že som bol prinesený do spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom. Patrím do Kráľovstva 

Božieho drahého Syna, kde vládnem a kraľujem mocou Ducha! Ďakujem Ti Otec za to, že si ma priniesol na také 

krásne miesto slávy, krásy, cti a prosperity, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:1;   Židom 12:22 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 4;   Izaiáš 57-58 

2-ročný plán:   Ján 7:1-10;   2.Kráľov 9 



23           Pastor Chris 

     Dedičia prosperity 

 A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29). 

 Nikdy sa nemusíš modliť: „Ó, Pane, daj aby som prosperoval“, pretože v Kristovi Ježišovi si 

dedič prosperity. Keď sa modlíš k Pánovi, aby si prosperoval, tak Ho žiadaš, aby ťa urobil tým, čím už si! 

Tak isto ako bola vložená do tvojho ducha spravodlivosť, tak isto bola do tvojho ducha vložená aj 

veľkosť. Narodil si sa ako dedič Najvyššieho. 

 2.Korintským 8:9 hovorí: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel 

pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“ 

 V rovnakom zmysle ako zomrel, aby si mohol žiť a stal sa hriechom (to znamená hriešnou 

obeťou), aby si mohol byť urobený spravodlivosťou, tak isto sa stal chudobným, aby si mohol byť 

dedičom prosperity: „Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi...“ (Rimanom 

8:17). A tak všetko, čo vlastní On, patrí tebe;  On utvoril a vlastní celý svet. V Hageovi 2:8 povedal: „Moje 

je striebro, moje je zlato - znie výrok Hospodina mocností.“ Je to na tebe, aby si použil Jeho meno a odmietol 

chudobu, chorobu a všetko, čo nie je od Boha v tvojom živote a žil po všetky dni radostne a v prosperite. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje úžasné dedičstvo, ktoré si mi zanechal v Kristovi! Dal si mi 

neporušiteľné dedičstvo a slávny život v Tebe! Naplňujem Tvoju túžbu pre mňa tým, že chodím v prosperite, zdraví 

a úspechu, na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 1:11;   Kolosenským 1:12 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 5;   Izaiáš 59-60 

2-ročný plán:   Ján 7:11-19;   2.Kráľov 10 



24           Pastor Anita 

      V Ňom si v bezpečí!  

 „Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi, Ten, ktorý zachránil Daniela z moci 

levov“ (Daniel 6:28) 

 Pán je osloboditeľ a záchranca, oslobodzuje spravodlivého z ťažkostí a zachraňuje ho zo záhuby. 

Žalm 59:17 hovorí: „Ale ja ospevovať budem Tvoju silu a z rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo Ty si bol 

mojím hradom a mojím útočišťom v deň mojej úzkosti.“ On je bezpečným miestom. Ak si znovuzrodený, tak si 

v Ňom, tvoj život je skrytý s Kristom v Bohu (Kološanom 3:3). Kristus je tvojou istotou, tvojou obranou a 

tvojou pevnosťou. Niet divu, že nás v Slove veľakrát vyzýva „nebáť sa“. 

 Nezáleží na tom, kto alebo čo vyjde proti tebe, Pán hovorí: „Neboj sa." Nenechaj sa vystrašiť 

nepriateľom alebo vydesiť tým, čo ti hovorí. Buď silný v Pánovi a v sile Jeho vlády ( Efežanom 6:10 ). Nie 

si osamotený. Židom 12:22 hovorí: „Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému 

Jeruzalemu a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu.“ Si obklopený anjelmi, ktorým podľa 

Biblie bola daná úloha, aby ťa strážili, to znamená, že ťa chránia na všetkých tvojich cestách ( Žalm 91:11). 

 1.Ján 4:4 hovorí: „Vy, dietky, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako 

ten, čo je vo svete.“ Už si zvíťazil nad nepriateľom. Nevšímaj si informáciu, ktorú ti protivník dáva, aby sa 

ti zdal, že je mocný. Takýmto spôsobom strach narastá a premáha ťa. Namiesto toho posilni svojho ducha 

slovom viery. Znovu a znovu počúvaj vierou naplnené slová až dovtedy, kým bude pre teba nemožným 

myslieť alebo hovoriť o strachu. 

 Prijmi dnes do seba Božie Slovo, smelo vyhlasuj, že Kristus je tvojím útočišťom a silou! V Ňom 

žiješ, hýbeš sa a existuješ, preto ťa nemôže žiadny diabol poraziť! Žalm 91:7 hovorí: „Nech ich padne tisíc 

po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži.“ Prebývaš v Ňom, práve preto si božsky 

chránený a strážený pred ťažkosťami, porážkou, zlyhaním a smrťou. „Nočného postrachu nemusíš sa báť, 

ani strely, ktorá lieta vo dne“( Žalm 91:5 ). 

      Vyznanie 

 Vyhlasujem moje víťazstvo a moju slávu v Ježišovi Kristovi. Kráčam dnes v Jeho múdrosti a nadvláde 

Ducha. Ten, ktorý je vo mne, je väčší, než ten, ktorý je vo svete. Som viac než dobyvateľ. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 32:7;   Žalm 91:1-16 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 6;   Izaiáš 61-63 

2-ročný plán:   Ján 7:20-31;   2.Kráľov 11-12 



25           Pastor Chris 

     Jeho úžasné meno 

 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi 

učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek 

som vám prikázal... (Matúš 28:18-20). 

 Ak si znovuzrodený, bolo nad tebou vyslovené meno Ježiš. Toto je najväčšie meno, ktoré kedy 

bolo odhalené človeku, pretože je to meno, ktorým Boh všetko stvoril. Boh vložil všetku autoritu do 

úžasného a jedinečného mena Ježiš Kristus. 

 Biblia oznamuje, že Ježiš udelil svoju autoritu nám a poveril nás, aby sme v Jeho mene robili 

učeníkov vo všetkých národoch. Povedal: „...krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Použil 

jednotné číslo slova „meno“, čo poukazuje na to, že meno Otca, Syna a Ducha Svätého je Ježiš. Keď 

študuješ Knihu skutkov, tak zistíš, že pri uskutočňovaní Pánových inštrukcií apoštolovia krstili v meno 

Ježiš (Skutky 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, 22:16). Porozumeli Ježišovmu vyhláseniu bez akejkoľvek nejasnosti. 

Vedeli, že meno „Ježiš“ je meno božstva! Keď povieš: „V mene Ježiš“, vzťahuje sa to na Božstvo. 

 Kološanom 1:19 hovorí: „Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom (v Ježišovi) prebývala všetka plnosť.“ 

Plnosť Božstva telesne prebýva v Ježišovi – v mene nad každé meno. Buď nadšený z mena Ježiš! 

Filipanom 2:10 hovorí: „...aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod 

zemou.“ Všetko a všetci, ktorí existujú v nebi, na zemi alebo pod zemou, sú podriadení Ježišovi. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal autoritu, aby som pôsobil v mene Ježiš! Dnes žijem mocou tohto mena 

v autorite, víťazstve a spravodlivosti. Vždy zažívam pokoj, pokrok, nárast, úspech a prosperitu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 10:19;   Filipanom 2:9-11 

1-ročný plán:   1.Timoteovi 1;   Izaiáš 64-66 

2-ročný plán:   Ján 7:32-44;   2.Kráľov 13-14 



26           Pastor Chris 

    Vyznania založené na zjavení 

 Preto svätí bratia a účastníci nebeského povolania, pozorujte Apoštola a Veľkňaza nášho vyznania, Ježiša 

Krista (Židom 3:1 angl. preklad). 

 Keď hovoríme o „vyznávaní“ alebo hovorení v zhode s Božím Slovom, nie je to obyčajné 

„pozitívne hovorenie“ alebo nejaká formula na to, aby Boh niečo urobil. Takto to Slovo neučí. Slovo 

„vyznanie“ pochádza z gréckeho slova „homologia“, čo znamená hovoriť rovnaké veci v zhode alebo 

súhlase. Znamená to otvorene prehlasovať svoje hlboké presvedčenie založené na tom, čo povedal Boh. 

 Židom 13:5-6 hovorí: „...Veď On sám povedal... takže smelo môžeme vyznávať“ Preto vyznávanie 

znamená vyhlásenie toho, čo Boh povedal: prehlasovanie slov, ktoré sú v súlade s Jeho ustanoveniami, 

plánmi a cieľmi. Tvoje vyznania musia byť založené na Božom Slove. To nie je to isté, ako keď niekto, kto 

napríklad cíti v žalúdku bolesť, povie: „Nebolí ma žalúdok...“; to nie je vyznávanie. Motívom vyznávanie 

nie je to, že popieraš fakty, alebo že povieš: „Som uzdravený“ a tak budeš uzdravený. Nie. Ale keď 

povieš: „Som uzdravený“, je to založené na pravde, ktorú poznáš z Božieho Slova, že máš v sebe Boží 

život! Máš v sebe živé vedomie toho, že ten Duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, prebýva v tebe 

a oživuje tvoje smrteľné telo; preto hovoríš na základe tohto zjavenia. 

 Toto vysvetľuje, prečo niektorí ľudia nedostanú správny výsledok, a to aj napriek tomu, že sa 

zdá, že robili „pozitívne vyznanie“. Nevyznávame Slovo, aby sa niečo stalo; hovoríme pravdu. Hovoríme 

to, pretože to hovorí Slovo; prehlasuješ to, čo ti už Kristovi patrí a nie to, čo sa snažíš získať. Hneď teraz 

prehlasuj Božie Slovo ohľadom tvojho života, rodiny, financií a služby. 

     Vyznanie 

 Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Vládnem v živote prostredníctvom Ježiša Krista, 

robím pokrok a idem dopredu; hromadím úspech za úspechom. Nie som z tohto sveta, preto som odolný voči zlým 

veciam a rozmarom prirodzeného sveta. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 4:13;   Rimanom 10:10 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 2;   Micheáš 1-3 

2-ročný plán:   Ján 7:45-53;   2.Kráľov 15-16 



27           Pastor Chris 

     Príprava na Pánov príchod 

 ... A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa 

nich hovoriac:...Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba 

(Skutky 1:10-11). 

 Zatiaľ čo  učeníci stáli hľadiac v úžase na to, ako Ježiš vystupuje do neba, zjavili sa im dvaja anjeli 

a povedali: „Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba“ (Skutky 

1:11). Toto je tak dôležité! Ježiš príde znova. To je dôvod, prečo kážeme evanjelium po celom svete; celý 

svet potrebuje vedieť, že Pán príde skoro. 

 Ježiš povedal v Jánovi 14:3: „...zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?  Je 

to tvoja zodpovednosť, aby si sa pripravil ne Jeho príchod. Ak si znovuzrodený, máš istotu, že pri Jeho 

príchode ťa prijme k sebe. Avšak ľudia bez Krista budú čeliť večnému odsúdeniu. Ak toto dnes čítaš 

a neurobil si ešte Ježiš Pánom svojho života, urob to hneď! Povedz: „Pane Ježišu, prosím Ťa, aby si prišiel 

do môjho srdca a buď Pánom môjho života odteraz až naveky.“ 

 Apoštol Peter sa zmieňoval o Pánovom dni a o udalostiach, ktoré budú predchádzať takto: „Príde 

Pánov deň ako zlodej, keď sa nebesá rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. 

Keď sa všetko takto rozplynie, akí musíte byť v svätom konaní a zbožnosti vy“ (2.Peter 3:10-11). 

 Vo všetkom, čo robíš, nestrácaj pohľad na ten deň; ži každý deň ako človek, ktorý očakáva Pána; 

maj toto vedomie vždy vo svojom srdci. Zatiaľ čo sa pripravuješ, máš pomáhať iným okolo seba, aby sa 

nachystali a boli pripravení na Pánov príchod rovnako ako ty. 

      Vyznanie 

 Kristus sa mi stal múdrosťou a táto múdrosť spôsobuje, že chodím v Božej vôli a naplňujem svoje určenie 

v Kristovi. Chodím hodný Pána a páčim sa Mu vo všetkom, keď radostne očakávam Jeho skorý návrat. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesalonickým 4:16;   Zjavenie 22:20 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 3;   Micheáš 4-5 

2-ročný plán:   Ján 8:1-11;   2.Kráľov 17-18 



28           Pastor Anita 

      Čo chceš? 

 A čokoľvek budete prosiť (žiadať) v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď teda 

budete prosiť (žiadať) o niečo v mojom mene, ja to učiním (Ján 14:13-14 angl. preklad). 

 Len niekto s neobmedzenou mocou mohol povedať niečo také, aké je uvedené v úvodnom verši. 

Ježiš povedal, že ak budete o niečo prosiť v Jeho mene, On to urobí; bez ohľadu na to, čo to je! Pokiaľ 

existuje niečo, čo je dobré pre teba a dobré pre Boha, môžeš prosiť a bude ti to dané. V Jeremiášovi 32:27 

Pán povedal: „Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?“ On je „Veľký šéf“; 

vlastní všetko a dnes ti hovorí: „Požiadaj, o čo chceš a bude ti to dané.“ 

 Niektorí ľudia hovoria: „Nemali by sme žiadať Boha o veci, ktoré chceme my; Boh naplňuje len 

naše potreby, nie naše žiadosti.“ Ale Pán povedal: „...ak budete prosiť čokoľvek.“ Toto určite nehovorí 

o prosení za „tvoje potreby.“ V skutočnosti sa nepredpokladá, že budeš prosiť za svoje potreby, lebo už 

boli pre teba zabezpečené tvojím nebeským Otcom. Biblia hovorí, že On je Ten, ktorý sa stará o vrabcov 

a ľalie na poli. Ak sa stará o vtákov a kvety, o čo viac sa stará o teba, svoje milované dieťa ( čítaj Matúš 

6:31-32). 

 Náboženstvo mnohých podviedlo a zmiatlo, aby si mysleli, že by mali prosiť za svoje potreby! 

Pavol povedal: „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša“ 

(Filipanom 4:19). Pavol nedával cirkvi zasľúbenie kvôli Bohu; prišiel, aby poznala Božie spôsoby robenia 

vecí. Boh napĺňa nielen niektoré, ale všetky naše potreby! Preto keď sa objaví nejaká potreba, nemusíš sa 

modliť: „Ó, Pane, potrebujem to a to“; jednoducho prehlás, že to máš v mene Ježiš. 

 Ako Abrahámove semeno si zaslúžiš, aby mal v živote najlepšie veci; neexistuje žiadny dôvod 

pre to, aby si ma nedostatok, alebo závidel druhým, čo majú. Môžeš mať všetko, čo chceš. Nič nie je pre 

teba príliš dobré. Buď smelý, aby si v Jeho mene žiadal to, čo chceš a prijmi to, aby tvoja radosť mohla 

byť plná (Ján 16:24). 

      Vyznanie 

 Pán je môj pastier, preto nebudem mať nedostatok. Kráčam vo svetle mojej prosperity, lebo som 

Abrahámove semeno. Mám prístup k nesmiernemu bohatstvu; som si vedomý toho, že som zaopatrený! Všetky moje 

potreby mám naplnené, pretože som napojený na Boží nekonečný zdroj. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 9:8;   Žalm 23:1 

1-ročný plán:   2.Timoteovi 4;   Micheáš 6-7 

2-ročný plán:   Ján 8:12-21;   2.Kráľov 19-20 



29           Pastor Chris 

   Buď nadchnutý pre to, aby si sa modlil za druhých 

 „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,“ 

(1.Timoteovi 2:1). 

 Existuje v tebe dosť moci na to, aby si obrátil akúkoľvek situáciu okolo seba v svoj prospech; 

prostredníctvom modlitby môžeš zmeniť čokoľvek, pretože božská moc nevyhnutná na spôsobenie 

zmeny je už v tvojom vnútri (Skutky 1:8). 

 Pamätám si na jedno svedectvo mladej slečny, ktorá bola retardovaná a pripútaná na lôžko kvôli       

juvenilnej artritíde. Mohla sa pohybovať len na vozíčku a jediná časť jej tela, ktorou mohla hýbať, bol krk, 

pretože choroba znehybnila celé jej telo. 

 Bola privedená na zhromaždenie zázrakov a počas toho, ako sedela na zhromaždení, plakala 

a volal na Pána, aby jej pomohol. Niektorí iní ju videli a začali sa za ňu modliť tiež. Ako sa za ňu 

prihovárali, poprosila pani, ktorá bola vedľa nej, aby jej pomohla vstať. Hoci jej ruky a nohy cítili námahu 

a bolesť, snažila sa postaviť. Ako sa ostatní za ňu modlili, pani vedľa nej ju povzbudzovala a povedala: 

„Netrápte sa, pokračujte a hýbte svojimi rukami a nohami. Pán vás uzdravil.“ 

 Hoci bolo pre ňu ťažké hýbať sa, bola povzbudená vierou tých, ktorí sa za ňu modlili a začala 

robiť prvé kroky. Všetci prepukli v chválu Pánovi, keď urobila ďalší krok a potom ďalší a ďalší a priamo 

pred ich očami začala bežať po miestnosti! Stalo sa to len preto, lebo veriaci okolo nej boli pohnutí 

ľútosťou, aby sa za ňu modlili. 

 Je tak veľa toho, čo môžeme urobiť a zmeniť v životoch druhých, ak sa budeme za nich 

prihovárať. Je veľa tých, ktorí prechádzajú cez mnoho zranení, za ktorých sa máme modliť. Biblia hovorí 

o Pánovi Ježišovi, že cíti s našimi slabosťami, je nimi dotknutý (Židom 4:15). Buď pohnutý stavom 

a podmienkami hriešnikov a iných, ktorí trpia okolo teba. Nech biedny stav chudobných, chorých 

a pošliapaných vzbudí v tebe zľutovanie, aby si sa za nich prihováral a spôsobil dnes zmenu v ich 

životoch. 

      Modlitba 

 Modlím sa dnes za všetkých, ktorí trpia, obzvlášť za deti, ktoré sú choré, vyhnané, utlačené alebo zažívajú 

akúkoľvek formu bolesti, aby prostredníctvom Tvojho Ducha a služby anjelov k nim prišla pomoc, útecha 

a potešenie. Modlím sa, aby viera, odvaha a sila, ktorú potrebujú, aby víťazne prešli cez tieto situácie, im bola 

udelená v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 2:1-4 

1-ročný plán:   Titovi 1-2;   Náhum 

2-ročný plán:   Ján 8:22-32;   2.Kráľov 21-22 



30           Pastor Chris 

    Žiť radostne... každý deň 

 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy (Jakub 5:13). 

 Existujú mnohí, ktorí namiesto toho, aby si každý deň vychutnávali svoj život, tak sú ustarostení 

a obťažení starosťami tohto života. Pán Ježiš nám v Matúšovi 6:25 prikazuje, aby sme nežili takýto druh 

života: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete 

odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev?“ 

 Duch Boží  cez apoštola Pavla znova zopakoval podobnú myšlienku v liste Filipanom 4:6: „O nič 

nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a 

prosbách.“ Musíš sa rozhodnúť žiť každý deň radostne a šťastne; je to rozhodnutie, ktoré musíš urobiť. 

Nikdy sa neocitni v takom stave, aby si bol smutný, zdeprimovaný alebo odradený bez ohľadu na to, čo 

sa deje okolo teba. 

 Boh nemá zodpovednosť za to, aby ťa urobil radostným alebo šťastným. Urobil to, že do tvojho 

ducha vložil radosť. Radosť je charakteristickým ovocím tvojho obnoveného ľudského ducha  

(Galaťanom 5:22), ale je to na tebe, aby si žil radostne. Nikto iný na celom svete okrem teba nie je 

zodpovedný za to, aby ťa urobil radostným. 

 Radostný život nemá nič do činenia s tým, čo sa deje tebe alebo okolo teba, alebo čo ti ostatní 

hovoria alebo robia. Taktiež to nemá nič do činenia s tvojimi skúsenosťami; môžeš byť radostný 

uprostred ťažkostí. Jakub 1:2 hovorí, aby si považoval za veľkú radosť to, keď prídu na teba rozličné 

ťažkosti. Inak povedané nenechaj sa pohnúť nepriaznivými okolnosťami; zostaň vďačný a prekypuj 

radosťou, keďže vieš, že si viac ako víťaz. 

 Vedome prejavuj svoju radosť. Nemôžeš povedať, že si radostný bez toho, aby si to nejako 

neprejavil. Smiech, spievanie piesní chvál a ďakovania, vytváranie melódií vo svojom srdci pre Pána, to 

všetko sú prejavy radosti. Pripomeňme si náš úvodný verš: "Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy." Uč sa 

každý deň prejavovať svoju radosť cez Žalmy, hymny a duchovné piesne! Dokonca aj teraz spievaj a 

vytváraj vo svojom srdci melódie pre Pána! 

      Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za pretekajúce studnice radosti, čo prúdia z najhlbších častí môjho vnútra. Bez 

ohľadu na situácie a okolnosti sa radujem nevysloviteľnou radosťou plnou slávy vediac, že všetky veci pracujú spolu 

pre moje dobro! Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 14:17;   Žalm 5:11;   Filemonovi 1:3 

1-ročný plán:   Titovi 3;   Habakuk 

2-ročný plán:   Ján 8:33-43;   2.Kráľov 23 



31           Pastor Chris 

    Buď neprestajne naplňovaný Duchom 

 A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom (Efežanom 5:18).  

 Náš úvodný verš v pôvodnej gréckej interpretácii je vyjadrený v prítomnom priebehovom čase. 

To znamená, že na to, aby si bol efektívnym vo svojom kresťanskom živote a žil nadprirodzený život 

v Kristovi naplno, musíš byť neprestajne naplnený Duchom – nie len na jeden deň – ale stále. Modlitba 

v jazykoch je z tohto pohľadu veľmi užitočná. Môžeš sa modliť v jazykoch kedykoľvek chceš a byť 

naplňovaný Duchom. Nie je to vôbec ťažké byť neprestajne plnený Duchom. 

 Božie Slovo nám v nasledujúcich veršoch ukazuje hneď po našom úvodnom verši, ako zažívať 

toto neustále naplňovanie Duchom Svätým. Je to: „Hovor sám sebe v žalmoch, hymnách a duchovných 

piesňach, spievajúc a vytvárajúc melódie v srdci Pánovi“ (Efežanom 5:19 angl. preklad). Všimni si, že sa tam 

nehovorí: „...hovorte si jeden druhému...“; ale keď hovorí: „hovor sám sebe...“, to znamená, že každý z nás 

hovorí sebe samému. 

 Napríklad keď hovoríš: „Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatku; Pán je silou môjho života, 

koho sa budem báť? Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete!“, tak to znamená, že hovoríš 

sám sebe, vzdelávaš sám seba Božím Slovom. Hovorenie Slova samému sebe týmto spôsobom je jedna 

z ciest, ako byť neprestajne naplňovaný Duchom. 

 Po druhé sa tam ďalej hovorí: „...spievajúc a vytvárajúc melódie v srdci Pánovi...“ Toto odkazuje na 

spievanie v duchu, vytváranie melódií vo svojom srdci Pánovi. Pre niekoho iného to nemusí znieť 

melodicky, ty jednoducho len spievaš v duchu sám sebe. A potom sa ďalej hovorí: „Dávajúc vďaku vždy za 

všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista (angl. preklad). To znamená, že vzdávaš Bohu vďaku 

za všetko, čo pre teba urobil; svedčíš o Jeho úžasných skutkoch v tvojom živote, ďakuješ Mu za Jeho 

lásku, dobrotu a slávu vo svojom živote! Môžeš tiež slúžiť druhým, ako je to napísané v liste Kološanom 

3:16: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, 

duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu!“ 

 Vedome rob tieto veci a neprestajne sa nechaj napĺňať Duchom pre život vo víťazstve a autorite 

po celý deň, 365 dní v roku, a to cez Ducha Svätého. 

     Modlitba 

 Požehnaný nebeský Otec, vyvyšujem Ťa a uctievam za Tvoju veľkú lásku, milosť a moc v mojom živote! 

Ďakujem Ti za to, že si ma priviedol do života pokoja a radosti v Duchu Svätom! Nech Ti je sláva a vláda naveky, v 

mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 4:31;   1.Korintským 14:2 

1-ročný plán:   Filemonovi;   Sofoniáš 

2-ročný plán:   Ján 8:44-59;   2.Kráľov 24-25 



October 2013 Cover scripture 

„Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej tak, ako vody napĺňajú moria.“ Habakuk 2:14 

 

October 2013 Testimony 

Dal som Rapsódiu reality môjmu spolupracovníkovi v práci a až na konci mesiaca som sa dozvedel, že 

plánoval spáchať samovraždu, pretože jeho žena požiadala o rozvod. Počas toho, ako študoval toto 

denné čítanie, naučil sa, ako aplikovať Božie Slovo pre svoje manželstvo. Dnes žije šťastne so svojou 

manželkou a má všetky dôvody na to, aby žil a oslavoval Boha. 

 


