
1           Pastor Chris 

     Žiadne obmedzenia 

 Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc... (Kazateľ 3:11). 

 Jedným z tvojich hlavných rozhodnutí v tomto roku by malo byť dosiahnuť všetko, čo Boh vložil 

do tvojho srdca, aby si dosiahol a nič nezanedbal. Vložil do tvojho srdca večnosť; to znamená, že 

neexistuje žiadne obmedzenie pre rozsah tvojej viery; teda ako ďaleko môže tvoja viera ísť a koľko môže 

dosiahnuť. 

 Pán povedal Abrahámovi v 1.Mojžišovej 13:14-15: „Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa 

na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.“ 

 Ako si mal Abrahám prezrieť celú rozlohu zeme a morí z miesta, kde stál? Mal sa postaviť a 

pochodovať peši okolo celého sveta pred tým, než si ho prisvojil? Nie! Abrahám bol otec viery; 

porozumel princípu viery, ktorá vidí očami ducha. A tak si to predstavoval vo viere; svojím duchom 

videl celý svet. Takto dostal vlastnícky list celého sveta! Podľa Biblie Boh odovzdal Abrahámovi celý svet 

zasľúbením. 

 Neexistujú žiadne obmedzenia pre to, čo tvoja viera môže dosiahnuť. Otázka znie: „Čo vidíš?“ V  

2.Kráľov 2 Elizeus povedal Eliášovi: „...Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobok tvojho ducha.“ Všimni si 

Eliášovu odpoveď: „Ťažkú vec si žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, ako budem vzatý od teba, stane sa ti tak, ak nie, 

nestane sa“ (2.Kráľov 2:10). Vidíme, hovoríme a prijímame. Ostatní proroci videli len to, že Eliáš 

jednoducho zmizol. Avšak Elizeus videl očami viery, že ohnivý koč vyzdvihol Eliáša do neba. Takto bol 

povýšený a stal sa hlavou medzi  prorokmi. 

 Máš výnimočnú schopnosť uvažovať, premýšľať, predstaviť si a vidieť nekonečné možnosti. Sú 

veci, po ktorých si túžil a modlil si sa; chop sa ich svojím duchom a budú tvoje! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si vložil do môjho ducha večnosť, takže neexistujú žiadne obmedzenia pre 

to, čo si môžem predstaviť. Ďakujem Ti, že si mi zdarma udelil ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Teba; oči môjho 

porozumenia sú osvietené, aby som poznal nádej, do ktorej si ma povolal a slávu Tvojho dedičstva vo svätých, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Joel 2:28;   1.Korintským 2:11 

1-ročný plán:   Matúš 1;   1.Mojžišova 1-2 

2-ročný plán:   Skutky 5:33-42;   Nehemiáš 3 



2           Pastor Chris 

     Oddeľ pravdu od faktov 

 Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stánku? Kto smie prebývať na Tvojom svätom vrchu? Ten, kto je 

bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca (Žalm 15:1-2). 

 V Jánovi 8:32 Pán Ježiš povedal: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Pravda, o ktorej tu Pán 

hovorí, je pravda v Božej oblasti, ktorá je odlišná od faktu. Existujú fakty a existujú pravdy. Pravda je 

realita, ale nie všetky fakty sú pravda. 

 Fakt môže byť pravdou, ale nemusí byť večnou pravdou. Napríklad lekárske vyšetrenie ukáže, 

že kresťan má tumor alebo infekciu vo svojom tele; táto diagnóza lekára je fakt a nie pravda. Čo je potom 

pravda v tomto kontexte? Pravda je zjavené Božie Slovo týkajúce sa tvojho zdravia ako kresťana. Ten 

výrastok tam môže byť, ale Božie Slovo, ktoré je PRAVDA a realita hovorí, že si uzdravený v Kristovi 

(1.Peter 2:14). Odvráť svoje oči od fyzických faktov a sústreď svoju pozornosť na realitu Božieho Slova, 

ktoré potvrdzuje tvoje božské zdravie. Toto je to, čo robí viera; mení fakty tým, že im odmieta venovať 

pozornosť, uvažovanie alebo právomoc. 

 Všimni si Pánove slová. Nepovedal: „Poznáte fakty a fakty vás vyslobodia“. Povedal: „Poznáte 

pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Pravda Božieho Slova je to, čo ťa vyslobodí od „faktov“ života. Takže 

počítaj len s „pravdou“, hovor len „pravdu“ a to je Božie Slovo. „...Tvoje slovo je pravda“ (Ján 17:17). 

 Náš úvodný verš hovorí o hovorení pravdy vo svojom srdci; ako hovoriť pravdu vo svojom 

srdci? Začína to premýšľaním o pravde vo svojom srdci. Ak nerozmýšľaš pravdu vo svojom srdci, 

nebudeš hovoriť pravdu. Pravda je to, čo Boh povedal o tebe vo svojom Slove. To je všetko, s čím by si 

mal vo svojom živote počítať. To je všetko, čo by malo ovládnuť tvoje myšlienky a tvoje rozprávanie. 

Napríklad ak ti niekto povie: „Nie si tak múdry, nič nie je na tebe také zvláštne“, mal by si to okamžite 

vyvrátiť a povedať si v sebe: „Viem, kto som. Som Boží špeciálny poklad, zdravý, super inteligentný 

a výnimočný!“ 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, za pravdu, ktorou žijem dnes i vždy. Tvoje Slovo mi dáva svetlo 

a porozumenie a posilňuje moju vieru, aby som uchopil všetko, čo si mi dal v Kristovi Ježišovi. Žijem víťazne a 

robím pokrok, keď žijem v Slove a Slovom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 4:14-15;   Jozue 1:8 

1-ročný plán:   Matúš 2;   1.Mojžišova 3-5 

2-ročný plán:   Skutky 6:1-8;   Nehemiáš 4-5 



3           Pastor Anita 

    Život v Jeho dokonalej vôli 

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

10:7). 

 Boh má rád, keď ti pomôže dosiahnuť tvoje sny, ale lepšie je, keď žiješ Jeho sen pre teba. Má 

väčší a lepší sen pre teba, než by si mohol mať pre seba ty sám. Preto keď si stanovuješ ciele pre tento rok, 

tak je múdre byť si istý, že tieto ciele sú v rámci oblasti Jeho túžob. Tvojím cieľom by mal byť vždy 

naplniť Jeho dokonalú vôľu. 

 Žiť Boží sen pre svoj život je najlepšia vec, ktorá sa ti môže stať; týmto spôsobom žiješ vždy vo 

víťazstve bez ohľadu na krízy, stresy a zápasy, ktorým čelíš, pretože si v strede Jeho dokonalej vôle. 

Všetko, čo potrebuješ, je ti dostupné v Ňom. Pán Ježiš povedal v Lukášovi 12:32: „Neboj sa, malé stádočko, 

lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.“ 

 Aby si žil v Jeho dokonalej vôli, to vyžaduje, aby si mal dôverný vzťah s Duchom Svätým. Musíš 

Ho spoznať a poddať sa Mu, dať Mu prednosť vo svojom živote. Možno práve teraz si v situácii, keď nie 

si si istý, či žiješ alebo nežiješ Boží plán pre svoj život a výsledkom toho je, že sa čuduješ: „Ako z tohto 

vyjdem? Ako zmením tieto veci a dostanem sa späť do dokonalej Božej vôle?“ 

 Po prvé uznaj, že On je dosť veľký na to, aby pre teba zmenil veci. Po druhé sa rozhodni, že 

necháš Ducha Svätého, aby ťa viedol a vládol v tvojom živote; nech ho prevezme! Bude ťa viesť, aby si 

bol na Božom mieste, v Božom čase, na Boží účel, aby si Božím spôsobom konal Božie veci! On je Ten, 

ktorý zjavuje tvojmu duchu veci, ktoré Boh chce, aby si robil a ako chce Boh, aby si ich robil. Život 

v oblasti Jeho túžob ti prinesie nebývalú radosť a naplnenie do tvojho života. 

 Nikdy sa nepokúšaj byť niekým iným; teš sa zo svojej jedinečnosti a buď tým, čím Boh chce, aby 

si bol. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za svetlo Tvojho Slova, cez ktoré som objavil Tvoju vôľu a kráčam v Tvojich 

plánoch pre môj život. Úplne sa podriaďujem panstvu, vedeniu a ochrane Tvojho Ducha Svätého, ktorý ma vedie 

v Tvojej dokonalej vôli, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:2;   Kološanom 4:17 

1-ročný plán:   Matúš 3;   1.Mojžišova 6-8 

2-ročný plán:   Skutky 6:9-15;   Nehemiáš 6 



4           Pastor Chris 

     Rozličné úrovne pravdy 

 A Boh urobil dve veľké svetlá; väčšie svetlo, aby vládlo dňu a menšie svetlo, aby vládlo noci a urobil aj 

hviezdy (1.Mojžišova 1:6 angl. preklad). 

  V úvodnom verši čítame, že Boh urobil dve veľké svetlá, „menšie svetlo“, aby vládlo noci a 

„väčšie svetlo“, aby vládlo dňu. „Svetlo“ v Biblii symbolizuje „pravdu“. Tak ako sú rozličné druhy svetla, 

tak sú pre nás v Biblii zjavené rozličné druhy právd a nemajú rovnakú úroveň; sú menšie pravdy a väčšie 

pravdy. 

 Napríklad keď hovoríme: „Boh ťa dnes uzdraví.“ Aj keď je toto pravda, je to menšia pravda. Je 

úžasné vedieť, že bez ohľadu na chorobu môžeš prijať uzdravenie, ale Božie najlepšie pre teba je božské 

zdravie. Keď dozrieš vo veciach Ducha, posunieš sa z oblasti žiadania uzdravenia do oblasti žitia 

v božskom zdraví. 

 Oslobodenie je tiež veľká pravda, ale život v božskej ochrane je väčšia pravda. V celej Ježišovej 

službe vidíme, že nikdy nepotreboval byť „oslobodený“ alebo „zachránený“ od diabla alebo nejakej 

ťažkosti. Existuje niečo väčšie a lepšie než oslobodenie, záchrana; je to vždy byť navrchu a vo víťazstve.  

Uveď vo svojom živote do činnosti Slovo, pretože Slovo je pravé svetlo (Ján 1:9; 17:17). Odmeriavaj svoje 

životné skúsenosti väčšími pravdami Božieho Slova. Je to tvoja zodpovednosť, aby si si privlastnil to, čo 

už bolo uskutočnené pre teba v Ježišovi Kristovi, aby si žil vyšší život, do ktorého si bol povolaný. 

      Vyznanie 

 Prostredníctvom osvietenia a porozumenia, ktoré mi dal skrze Ducha, som v Kristovi dokonalý, aby som 

poznal a žil prostredníctvom väčších právd Božieho Slova. Som presvedčený, že budem stále postupovať a kráčať vo 

víťazstve, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 5:13;   Efezským 4:14;   Skutky 17:30 

1-ročný plán:   Matúš 4;   1.Mojžišova 9-11 

2-ročný plán:   Skutky 7:1-11;   Nehemiáš 7-8 



5           Pastor Chris 

     Účastníci Jeho života 

 Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, 

či nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na 

jednom chlebe (1.Korintským 10:16-17). 

 Vyhlásenie v šestnástom verši nášho úvodného verša nie je v skutočnosti otázkou, ale je to 

svojrázny spôsob komunikácie apoštola Pavla o tejto téme, pretože odpoveď je jasná. Po prvé hovorí: „Či 

kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej?" Samozrejme, že je; je to 

spoločenstvo krvi Kristovej. Po druhé:  „A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?" Áno, 

je. To znamená, že máme účasť na kalichu, sme účastníkmi Jeho krvi a Jeho krv reprezentuje Jeho život. 

Sme účastníkmi Jeho života. 

 Ježiš nás priniesol do kráľovstva života. V Jánovi 14:6 povedal: „...Ja som cesta, pravda, život...“ Vo 

svojej láskavosti nás neurobil len účastníkmi Jeho života, ale aj rozširovateľmi, distribútormi tohto života; 

prostredníctvom evanjelia privádzame neobrátených do tohto života! Žijeme, vyžarujeme a rozširujeme 

Boží život, pretože ho máme v plnosti (Ján 10:10). Choroba, zlyhanie alebo iné negatívne veci nemajú 

v nás miesto, pretože sme  priatelia s Bohom na Jeho úrovni. 

 Nech tieto myšlienky napĺňajú tvoju myseľ, keď máš účasť na večeri Pánovej. Ježiš povedal, aby 

sme to robili na Jeho pamiatku; keď prijímame večeru Pánovu, oslavujeme Jeho život v nás 

a pripomíname si, kým sme v Ňom a slávne dobrodenia a požehnania Jeho zástupnej smrti v náš 

prospech. Zomrel, aby sme mohli žiť a teraz sme živí Bohu a On žije v nás. 

 Keď čelíš ťažkostiam alebo náročným situáciám a rozhodneš sa lámať chlieb, je to smelé 

vyhlásenie víťazstva! Hovoríš tým: „Všetko bude v poriadku, pretože Ten, ktorý je vo mne, je väčší ako 

ten, ktorý je vo svete.“ Kristus ti dal autoritu a výhodu v živote; umiestnil ťa na miesto víťazstva a nič ťa 

odtiaľ nemôže dostať. Rozmýšľaj o tomto vždy, keď prijímaš večeru Pánovu. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Kristovo telo, ktoré bolo za mňa vydané, zlomené a za Jeho krv, ktorá bola 

vyliata na moje ospravedlnenie, zdravie a víťazstvo. Dnes sa radujem v Jeho vzkriesení, ktoré mi prinieslo život. Aký 

je On, taký som aj ja v tomto svete! Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   Ján 10:10;   2.Peter 1:4;   1.Ján 5:11-12 

1-ročný plán:   Matúš 5:1-20;   1.Mojžišova 12-14 

2-ročný plán:   Skutky 7:12-21;   Nehemiáš 9 



6           Pastor Anita 

     Zlepši stav zásobárne Slova! 

 Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke srdca. 

Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo (Príslovia 4:20-22). 

 Tvojou najväčšia túžbou by malo byť poznať Boha prostredníctvom Slova stále viac, pretože tam 

spočíva sláva. S Božím Slovom sa môžeš stať čímkoľvek a všetkým čím chceš byť, mať čokoľvek, čo túžiš 

mať a byť schopný urobiť čokoľvek, čo sa v srdci rozhodneš dosiahnuť. Maj vášeň pre Slovo 

a neprestajne zaplavuj svojho ducha poznaním Božieho Slova. 

 Keď Slovo bohato prebýva v tvojom duchu, bude to zjavné v tvojom živote; budeš hovoriť Slovo 

a nie strach, nedostatok, slabosť, chorobu alebo neúspech. Tvoj úžitok zo Slova bude zjavný všetkým 

(1.Timoteovi 4:15). 

 Božie Slovo je to, čo potrebuješ, aby si budoval svoj život, aby ťa vyučovalo, napomínalo, 

korigovalo a inštruovalo v Božom živote. Zaobstaraj si správne kresťanské materiály, ktoré ti pomôžu, 

aby si duchovne rástol. Dostaň ich do svojho ducha. Neustále meditovanie nad Slovom spôsobí, že 

v tvojom duchu povstane viera a dá ti mentalitu víťaza. 

 Niekedy, keď hovoríš Božie Slovo, môžeš doslova cítiť, ako v tvojom duchu silnie úspech, 

víťazstvo a autorita. Je to preto, lebo tieto veci sú prirodzené tvojmu duchu. Keď hovoríš Božie Slovo, 

vystupuješ do oblasti slávy; oblasti nekonečných možností. Odrazu zistíš, že si naozaj premohol všetky 

veci, celý svet sa ti stane malým. Pokračuj v hovorení Slova a Božia sláva bude narastať v tvojom duchu, 

pretože sláva je v Slove. 

 Len cez poznanie a uplatňovanie Božieho Slova môžeš využiť svoj najlepší potenciál. Staneš sa 

záznamom úspechov a víťazstiev a budeš mať absolútnu vládu v živote, ak si vedome oddelíš čas na to, 

aby si zlepšoval svoju zásobáreň Slova tým, že budeš študovať Slovo a meditovať nad ním. 

      Vyznanie 

 Božie Slovo je môj život a keď dnes hovorím Slovo nad mojím životom zakúšam narastanie slávy. 

Vyhlasujem, že rastiem v poznaní Božieho Slova a v zjavení Jeho lásky, zatiaľ čo môj život je svedectvom o Jeho 

milosti a dobrote! Zažívam dnes pokoj, pokrok, nárast, úspech a prosperitu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:22-25;   Jozua 1:8 

1-ročný plán:   Matúš 5:21-48;   1.Mojžišova 15-17 

2-ročný plán:   Skutky 7:22-32;   Nehemiáš 10 



7           Pastor Chris 

    Duchovná dospelosť v Kristovi 

 Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám 

srdce mäsité. Dám svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a 

plnili moje nariadenia (Ezechiel 36:26-27). 

 Pán hovoril v proroctve cez proroka Ezechiela o tomto mimoriadnom požehnaní pre nové 

stvorenie dávno pre tým, než prišiel Ježiš, aby za nás zomrel a dal nám večný život. Povedal: „...Dám 

svojho Ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje 

nariadenia.“ 

 To mi pripomína, čo Boží Duch povedal cez apoštola Pavla v liste Rimanom 8:14: „Lebo všetci, 

ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.“ Toto hovorí o „huios“ (grécky) Božích, o dospelých  synoch 

Božích, tých, ktorí sa stali zrelými. V nich je naplnené Pánovo Slovo. Boh vložil do nich svojho ducha a to 

spôsobuje, že chodia v Jeho zákonoch a zachovávajú Jeho nariadenia, plnia ich. „Dieťa“ v Kristovi, to 

znamená duchovne nedospelý, nepozná Božie "nariadenia". 

 Božie „nariadenia“ predstavujú Jeho myslenie, Jeho myšlienky ohľadom ľudí, vecí alebo udalostí. 

Sú určité veci v živote, o ktorých Písmo priamo nehovorí, aký postoj k nim Boh zaujíma. Avšak cez 

Ducha Svätého si schopný porozumieť a tlmočiť Božie myšlienky ohľadom takýchto záležitostí 

a ustanoviť Jeho spravodlivosť. 

 Židom 5:14 hovorí: „Len dokonalým (dospelým) patrí tvrdý pokrm, tým, čo návykom sú vycvičení 

rozoznávať dobré od zlého.“ „Tvrdý pokrm“ Božieho Slova patrí tým, ktorí prostredníctvom vedenia 

a trénovania Duchom majú vycvičené svoje duchovné zmysly, aby rozoznali a kráčali v dokonalej Božej 

vôli. Mal by si túžiť po tom, aby si oslavoval Krista vo všetkých veciach, keď ustanovuješ Jeho 

spravodlivosť na Zemi a naplňuješ Jeho dokonalú vôľu vo svojom živote. Toto je duchovná dospelosť v 

Kristovi. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma inštruuješ, riadiš, trénuješ a pripravuješ, aby som bol správcom mocí 

veku, ktorý príde a na život víťazstva a autority nad živlami tohto sveta, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 8:19;   Galaťanom 4:1-2 

1-ročný plán:   Matúš 6:1-18;   1.Mojžišova 18-19 

2-ročný plán:   Skutky 7:33-42;   Nehemiáš 11 



8           Pastor Chris 

     Najväčší zážitok 

 Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás... (Skutky 1:8). 

 Najväčším zážitkom, aký ktokoľvek kedy môže mať, je naplnenie Duchom Svätým. Nič na svete 

sa nedá prirovnať k tomu, keď sa Duch Svätý "ubytuje" v tebe a urobí tvoje telo Jeho živou svätyňou 24 

hodín denne, sedem dní v týždni, 52 týždňov v roku, 365 dní v roku a 366 dní v priestupnom roku! 

  V Jánovi 14:23 Ježiš povedal: „...Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude 

milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.“ Toto požehnanie je pre toho, kto miluje Pána 

a dodržiava Jeho Slovo. Ježiš a Otec si urobia svoj príbytok v ňom! Deje sa to prostredníctvom Ducha 

Svätého. Vtedy zažívaš Jeho slávne prejavovanie sa a vedenie vo svojom živote. 

 Keď si prijal Ducha Svätého, nesieš Kráľovstvo v sebe; keď prídeš na nejaké miesto, príde tam  v 

tebe Božie kráľovstvo! Stal si sa nositeľom ako aj rozširovateľom večných právd. Aký úžasný život! 

Modlitba pre teba nie je náboženský monológ, ale čas priateľstva v spoločenstve Božieho druhu. Keď sa 

modlíš, dokonca aj tvoje telo reaguje; prúd božskej moci začne prúdiť cez tvoju bytosť! Pokiaľ si neprijal 

Ducha Svätého, tak sa to nikdy nestalo! Ó keď Duch Svätý povstane v tvojom živote! 

 Pripomeňme si, čo sa stalo apoštolom v deň Letníc: „...boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu povstal 

zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli“ (Skutky 2:1-2). Potom, čo sa stali 

mužmi a ženami, ktorých viedol Duch, kázali evanjelium s mocou, zázrakmi, znameniami a divmi. 

 Cti si Ducha Svätého a ceň si Jeho prítomnosť a službu vo svojom živote; On je Ten, ktorý ti dáva 

moc, aby si žil pre Pána. Tvoje obete a služba Bohu nie sú pre Neho prijateľné, pokiaľ nie sú 

prezentované cez Ducha Svätého (Rimanom 15:16; Židom 9:4). 

     Vyznanie 

 Vo mne žije Duch Svätý; v Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie! Som nástrojom, ktorý nesie Boha, som 

naplnený maximálnou náplňou Boha! Preto som nepremožiteľný a nezdolateľný, pretože Ten, ktorý je vo mne, je 

väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Nech je požehnaný Boh! 

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:18-19;   1.Korintským 3:16 

1-ročný plán:   Matúš 6:19-7:6;   1.Mojžišova 20-22 

2-ročný plán:   Skutky 7:43-53;   Nehemiáš 12 



9           Pastor Anita 

    Nech ťa Jeho láska núti (ženie) 

 Lebo láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli... 

(2.Korintským 5:14-15). 

 Je to dôležité, aby Božia láska bola hnacou silou v tvojom živote. Je to preto, lebo na konci 

všetkých vecí jediná vec, ktorá sa počíta, je tvoja láska pre Pána a to, ako bola táto láska cez teba 

vyjadrená, prejavená. 

 1.Ján 4:8 hovorí: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.“ Podstatou Kristovho života je 

Jeho láska, ktorá sa prejavuje cez teba. Dôkazom tvojej lásky k Pánovi je zachovávanie Jeho Slova. Pán 

Ježiš povedal v Jánovi 14:15: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania.“ Nikdy sa neocitni v situácii, 

kedy by si sa prel so Slovom alebo sa snažil ho zdôvodňovať vo svojej hlave. Keď k tebe príde Slovo, 

nech ťa prinúti urobiť správny a nevyhnutný krok; nech ťa presvedčí ku skutku. Mnohí spievajú: „Nie 

som pohnutý tým, čo vidím, ale som pohnutý len Božím Slovom“, avšak byť pohnutý Slovom znamená 

byť nútený, hnaný Jeho láskou. 

 Apoštol Pavol v našom úvodnom verši jednoznačne zjavuje veľkú motivačnú silu za svojou 

neodolateľnou vášňou pre evanjelium. Bola to Kristova láska! Bol láskou nútený kázať evanjelium a robil 

všetko, aby ho vo svojej dobe propagoval. Ja som hnaný tou istou Kristovou láskou; a čo ty? 

 Odmietni byť hnaný okolnosťami alebo svojimi osobnými túžbami vo všetkom čo robíš; buď 

nútený Jeho láskou. Mysli a rob veci cestou lásky, to znamená cestou Slova. Pamätaj si, že Pán ťa odmení 

za to, čo ťa Jeho láska prinútila urobiť. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, moje oči sú upriamené jedine na Teba a na Tvoje Slovo. Keď dnes meditujem o Tvojej 

dobrote, milosti a múdrosti, moje srdce je úplne premožené Tvojou božskou láskou, ktorá ma ženie a inšpiruje všetky 

moje skutky a celé moje konanie, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 5:5;   1.Ján 5:3 

1-ročný plán:   Matúš 7:7-29;   1.Mojžišova 23-24 

2-ročný plán:   Skutky 7:54-60;   Nehemiáš 13 



10           Pastor Chris 

   Nové stvorenie s nadradeným, dokonalejším duchom! 

 „Ten, ktorý prichádza zhora (neba) je (ďaleko) na všetkými (ostatnými); kto prichádza zo zeme, patrí zemi 

a hovorí jazykom zeme (jeho slová sú z pozemského hľadiska).Ten, ktorý prichádza z neba je (vysoko) nad všetkými 

ostatnými (oveľa dokonalejší v dôležitosti a výnimočnosti)“ (Ján 3:31 angl. rozšírený preklad). 

 Náš úvodný text je krásnym opisom teba ako nového stvorenia. Si z neba a si nadradený všetkým 

ostatným stvoreniam v dôležitosti a dokonalosti. 

 Pochop, že tento prirodzený svet bol podriadený vplyvu satana, a preto existuje vo svete 

choroba, nemoc, smrť, chudoba a všetky druhy zla. Avšak ty nie si z tohto sveta; patríš do iného 

kráľovstva – do Božieho kráľovstva. Si teraz naozaj pravým obyvateľom Siona. 

 Toto ťa odviedlo preč z úrovne obyčajnej bytosti; každý z nás je novým stvorením v Kristovi, 

narodený s nadradeným, výnimočným duchom. 2.Korintským 5:17 hovorí: „...ak je niekto v Kristovi je 

novým stvorením.“ Boh neurobil nové stvorenie, ktoré je podrobené satanovi, chudobe, chorobe, nemoci 

a smrti. Nie! Urobil nové stvorenie, ktoré je víťazné nad svetom; nové stvorenie, ktoré je v jednote 

s Bohom a je spoludedičom s Kristom (1.Korintským 6:17). 

 1.Peter 2:9 hovorí: „Ale vy ste vyvolenou generáciou...“ (angl. preklad). Slovo „generácia“ pochádza 

z koreňa slova „gen“. Gény nesú informáciu, ktorá buduje a zachováva bunky organizmu a odovzdáva 

genetické črty z rodičov na deti. Určujú fyzické, duševné a iné charakteristiky jednotlivca zdedené z jeho 

rodičov. Takže keď ťa Slovo opisuje ako vyvolenú generáciu, opisuje božský genetický materiál, 

z ktorého si bol utvorený; máš takpovediac Božie „DNA“. 

 Niet divu, že Biblia hovorí, že si viac ako premožiteľ, víťaz (Rimanom 8:37). Narodil si sa na to, 

aby si zjavoval milosť, výnimočnosť, krásu, dokonalosť a atmosféru božskosti. Si nositeľom požehnaní, 

preto všade, kam ideš, meníš životy, odnímaš bolesti a prinášaš radosť do sŕdc mnohých. Roznášaj 

a rozširuj Božiu dobrotu tým, ktorí sú okolo teba. 

     Vyznanie 

 Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, som narodený s Božím životom a prirodzenosťou. Zjavujem dnes 

všade Jeho slávu, dokonalosť a milosť. Som obrazom vzkrieseného Krista, spojil som sa s Božím druhom života, som 

narodený na to, aby som zjavoval Jeho spravodlivosť a rozširoval dobrotu a výnimočnosť Toho, ktorý ma povolal do 

svojho predivného svetla. Sláva Bohu! 

Rozšírené štúdium:   1.Peter 1:23;   1.Ján 4:4;   1.Ján 5:4 

1-ročný plán:   Matúš 8:1-27;   1.Mojžišova 25-26 

2-ročný plán:   Skutky 8:1-13;   Ester 1-2 



11           Pastor Chris 

    Môžeš zmeniť ČOKOĽVEK! 

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

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

 Pán Ježiš vysvetlil, že so svojou vierou môžeš dosiahnuť čokoľvek. Môžeš zmeniť smer svojho 

života a okolností. Môžeš zmeniť nepriaznivú situáciu vo svojom dome, svojej práci, svojich financiách 

a vo svojom fyzickom tele. Môžeš dokonca mať vplyv na životy iných ľudí, v tvojej škole, meste, krajine a 

vo svete! 

 Nielenže máme moc zmeniť beznádejné situácie a zvrátiť to, čo urobil satan, ale máme tiež 

autoritu u Boha pozmeniť Božie určenia. Existujú v Biblii opisy mužov a žien, ktorí zmenili Božie určenia. 

Jedným z takých príkladov je Mojžiš, ktorý prímluvou zvíťazil a zabránil Pánovi, aby zničil Izraelitov pre 

ich vzburu a tvrdohlavosť (2.Mojžišova 32:7-14). 

 Iný príklad vidíme v 2.Kráľov 20, kde kráľ Chizkija zmenil smer udalosti, ktorá bola božsky 

nariadená Bohom. Bol chorý až na smrť a jedného dňa k nemu Boh poslal proroka Izaiáša, ktorý vyhlásil: 

„...Takto vraví Hospodin: Daj do poriadku svoj dom, lebo zomrieš a neostaneš nažive“ (2.Kráľov 20:1). Predstav 

si, že toto hovorí Boh človeku! Avšak v nasledujúcom verši čítame, že Chizkija „..sa obrátil tvárou ku stene 

a modlil sa k Hospodinovi...“ (2.Kráľov 20:2). Boh okamžite zrušil svoj rozsudok smrti a pridal mu ďalších 

15 rokov života (2.Kráľov 20:5). 

 Takže akým spôsobom môžeš spôsobiť pozitívne a trvalé zmeny v okolnostiach svojho života? 

Vierou! Ježiš povedal, že ak by si mal vieru ako horčičné zrno, tak čokoľvek povieš sa stane a nič pre teba 

nebude nemožné. Môžeš byť tým, čím chceš byť, môžeš zmeniť to, čo chceš zmeniť a dosiahnuť to, čo 

chceš dosiahnuť! Máš schopnosť spôsobiť zmeny prostredníctvom Ducha, Slovom a modlitbou! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal schopnosť spôsobovať zmeny prostredníctvom Ducha, Slovom 

a modlitbou! Môj život je životom nekonečných možností; môžem robiť všetko cez Krista, ktorý ma posilňuje. Nič 

nie je pre mňa nemožné! Ďakujem Ti, že si ma urobil vlastníkom všetkých vecí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 4;   Jakub 5:16-18 

1-ročný plán:   Matúš 8:28-9:17;   1.Mojžišova 27-28 

2-ročný plán:   Skutky 8:14-25;   Ester 3-4 



12           Pastor Anita 

     Občerstvený Duchom 

 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána 

(Skutky 3:19-20). 

 Aké úžasné je vedieť, že môžeš byť každý deň občerstvený, obnovený, posilnený a povzbudený 

Duchom Svätým! Je to časťou Jeho služby v tvojom živote; Jeho prítomnosť v tebe prináša občerstvenie 

a obnovenie, takže nebudeš zastrašený, ale tvoj vnútorný človek bude presiaknutý mocou na každú 

úlohu. 

 Izaiáš 40:31 hovorí: „Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako 

orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.“ Toto je práca Ducha Svätého v tvojom živote: Jeho láska, 

vernosť a moc sa ťa môže tak dotknúť a pozdvihnúť ťa, že nebudeš v živote nikdy porazený alebo 

nespokojný. Môžeš mať čas občerstvenia každý deň, obzvlášť vtedy, keď sa modlíš alebo študuješ Božie 

Slovo; môžeš byť premožený úžasnou prítomnosťou Ducha Svätého! 

 Ježiš povedal, že prijmete moc – schopnosť spôsobiť zmeny, keď prijmete Ducha Svätého (Skutky 

1:8). Nehovoril o vonkajšej moci, ale o vnútornej moci, to znamená moci, ktorá spočíva vo vnútri v tebe. 

Táto moc, keď je oživená, ťa občerství a budeš produkovať vynikajúce výsledky. Toto je jedna z výhod 

hovorenia v jazykoch. Apoštol Pavol si uvedomil toto veľké požehnanie a výhodu trvalej prítomnosti 

Ducha Svätého vo veriacom, keď povedal: „Kto jazykom hovorí, seba buduje,...“ (1.Korintským 14:4). 

 Keď hovoríš v iných jazykoch, si obživený a občerstvený. Je to Duch Svätý, ktorý to spôsobuje, že 

hovoríš v iných jazykoch. Je veľmi dôležité pre každého kresťana, aby prijal Ducha Svätého. Nikto 

nemôže naplno žiť skutočný kresťanský život bez Ducha Svätého. Prečítaj si Nikodémovo mocné 

vyhlásenie k Ježišovi: „Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké 

Ty činíš, ak len Boh nie je s ním.“ Aká úžasná pravda! 

 Aby si najlepšie mohol využiť svoje schopnosti a kráčal v nadprirodzene, to je možné len 

prostredníctvom Ducha Svätého. Nemôžeš dokonca bez Neho pochopiť ani Bibliu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma učíš, ako aktivovať moc Ducha Svätého, ktorá je vo mne. Keď počúvam a 

 študujem Slovo a modlím sa v jazykoch, vyhlasujem, že som občerstvený, oživený a obnovený božskou silou a som 

zmocnený na to, aby som dnes splnil každú úlohu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 1:6;   Izaiáš 28:11-12 

1-ročný plán:   Matúš 9:18-38;   1.Mojžišova 29-30 

2-ročný plán:   Skutky 8:26-40;   Ester 5-6 
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     Tvoja odpoveď na Slovo 

 ... 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). 

 Kedykoľvek k tebe príde Božie Slovo, tvoja reakcia je veľmi dôležitá; môže to byť počas tvojho 

osobného štúdia alebo keď počuješ kázanie. Avšak mnohí sa stále potrebujú naučiť, ako reagovať na 

Slovo. Prijatie Slova nestačí. Dôležité je to, čo s tým urobíš. 

 Jakub 1:22 hovorí: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“ 

Neštuduješ alebo nepočúvaš Slovo na to, aby si bol ticho, alebo aby si bol len učenlivý. Nie! Pozri sa na 

Pána Ježiša. Po tom, čo prečítal Písmo v synagóge, povedal tým, ktorí Ho počúvali: „...Dnes sa naplnilo toto 

Písmo vo vašich ušiach“ (Lukáš 4:21). Potom išiel a konal Slovo – uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní 

diablom (Skutky 10:38). 

 Keď počuješ Božie Slovo, musíš konať, reaguj naň. Ako odpovieš na Slovo? Náš úvodný verš 

ukazuje presne, ako to urobiť. Hovorí (angl. preklad): „...Pretože On povedal... tak aj my môžeme smelo 

hovoriť...“ Inými slovami dôvodom toho, prečo Boh povedal (prečo nám dal svoje Slovo) je to, aby sme 

mohli smelo hovoriť to, čo On povedal. Toto je vyznávanie; je to reakcia na Božie Slovo v súlade s Ním – 

hovorenie toho istého v zhode. Tvoje vyznávanie Slova je tvoja reakcia na Slovo. Toto zmení tvoj život 

a okolnosti. 

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

vás, ako ten, čo je vo svete.“ Mal by si reagovať a povedať: „Áno, narodil som sa z Boha a premohol som 

satana, svet a jeho systémy, pretože Ten, ktorý je vo mne, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete.“ Keď robíš 

takéto vyznania Slova o sebe, to ťa prenesie z víťazstva do víťazstva v nadprirodzenom živote. Halleluja! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi ukazuješ spôsob, ako žiť život nepretržitého víťazstva! Nikdy 

nebudem zastrašený, ani nebudem podliehať porušujúcim vplyvom tohto sveta, pretože žijem na vyššej úrovni. 

Prebývam v Kráľovstve svetla, kde víťazne vládnem nad všetkými negatívnymi vecami života, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jakub 1:25;   Rimanom 10:8-10 

1-ročný plán:   Matúš 10:1-23;   1.Mojžišova 31-33 

2-ročný plán:   Skutky 9:1-9;   Ester 7-8 
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   Keď dáš svojej viere hlas, aktivuješ pomazanie 

 Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho 

vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli (1.Samuelova 17:46). 

 Všimni si v úvodnom verši Dávidove inšpirujúce vychvaľovanie v Pánovi, ktoré predniesol 

 Goliášovi z Gátu, filištínskemu bojovníkovi. Mladý chlapec Dávid si bol vedomý Božej zmluvy 

s Izraelom. Jeho viera v živého Boha mu dala smelosť a odvahu konfrontovať Goliáša napriek tomu, že 

bol mládenec. Bol presvedčený, že nemôže byť porazený obyčajným „neobrezaným Filištíncom“. 

 Pred svojím súbojom s Goliášom prijal Dávid pomazanie prostredníctvom proroka Samuela. Keď 

hovoril tie slová viery proti Goliášovi, toto pomazanie bolo aktivované a poháňalo ho, aby nebojácne 

vyšiel  proti obrovi. Biblia hovorí: „Keď Filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a 

vybehol zo šíku proti Filištíncovi.“ 

 Nebojácne zaútočil proti obrovi. Toto sa deje, keď dáš svojej viere hlas; aktivuješ pomazanie. 

A akonáhle pomazanie začne prevládať, tak spozoruješ, že robíš veci, ktoré sú úplne mimo dosahu 

ľudského myslenia. 

 Keďže si Božie dieťa, bol si pomazaný Duchom Svätým. 1.Ján 2:27 hovorí: „...veď pomazanie, ktoré 

ste prijali od Neho, zostáva vo vás...“ Ako kresťania žijeme život viery; Habakuk 2:4 hovorí: „...spravodlivý 

bude žiť vierou." Takže aby si aktivoval pomazanie Božieho Ducha v tebe tak, aby tvoja viera bola účinná, 

musíš sa naučiť dať svojej viere hlas. 

 Dať svojej viere hlas znamená chváliť sa v Pánovi, prehlasovať svoju vieru v Jeho schopnosti a to, 

ako tieto schopnosti v tebe pracujú! Znamená to prehlasovať tvoje vedomie o Jeho veľkosti v tebe – 

poznať a vyznávať, že tvoja dostatočnosť je v Jeho dostatočnosti – vyhlasovať, kým je On, čo urobil 

a kým ťa urobil! 

 Uveď do činnosti Jeho moc, ktorá je v tebe teraz tým, že svedčíš o tom, čo pre teba urobil a čo 

Slovo hovorí o tom, čo môže urobiť cez teba. 

     Vyznanie 

 Vo mne žije Ten väčší; som viac ako víťaz! Jeho moc vo mne dnes pracuje, aby požehnala a zmenila životy. 

Jeho spravodlivosť je vyjadrená v mojich slovách a skutkoch a Jeho veľkou mocou sa menia okolnosti môjho života a 

prispôsobujú sa do súladu s Jeho dokonalou vôľou pre mňa! Som každý deň víťaz! Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Žalm 44:8;   Kološanom 1:29;   2.Korintským 4:7 

1-ročný plán:   Matúš 10:24-42;   1.Mojžišova 34-35 

2-ročný plán:   Skutky 9:10-20;   Ester 9-10 



15           Pastor  Anita 

    Božia vôľa pre teba je dobrý život 

 „Keď bol v ktoromsi meste, ajhľa, bol tam muž, úplne malomocný, a keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil 

Ho: Pane, keby si chcel, mohol by si ma očistiť“ (Lukáš 5:12) 

 Všimni si, že malomocný sa nepýtal na moc Pána Ježiša; vedel, že Pán má moc uzdraviť ho, ale 

nevedel, či „chce“. Smutné je, že niektorí ľudia stále rozmýšľajú týmto spôsobom. Nielenže Boh je 

schopný ti pomôcť, On je viac ako ochotný (viac, než túžiš ty), aby si mal výnimočný život. V Jeremiášovi 

29:11 hovorí: „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a 

nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.“  

 V 3.Jána 1:2 vyjadril Jeho vôľu a túžbu ohľadne tvojej úplnej prosperity - prosperity tvojho ducha, 

duše a tela: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, tak ako prospieva tvoja duša.“ 

Nadprirodzené uzdravenie a zdravie, finančná prosperita a dobrý život: to všetko je tvoje nadprirodzené 

dedičstvo v Kristovi. 

 Túžba, ktorú prejavuješ za dobrými vecami vo svojom živote, je do teba vložená Bohom. 

Filipským 2:13 (angl. preklad) hovorí: „Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili podľa Jeho 

dobrej vôle.“ Inými slovami, túžby v tebe po dobrých veciach odrážajú Božiu túžbu a Jeho vôľu pre teba, 

aby si mal dobrý život. Žiaden dobrý otec nechce, aby jeho deti prechádzali v živote cez utrpenie, alebo 

boli v živote porazené. Náš Pán Ježiš skrze Jeho zástupnú smrť nás na kríži preniesol do života slávy 

a nádhery.  

 On si oveľa viac želá postarať sa o teba, než si ty kedy budeš želať to od Neho prijať. Žalm 68:20 

hovorí, že nás denne zahŕňa dobrodeniami. Miluje ťa a je oveľa vášnivejší ohľadom tvojho úspechu v 

živote, než ty kedy budeš. 

     Vyznanie 

 Drahý Otec, dnes sa radujem z poznania Tvojho Slova a vyznávam, že úspech, prosperita, víťazstvo, 

zdravie a dobrý život sú moje v mene Ježiš. Ďakujem, že ma požehnávaš každým duchovným požehnaním 

v ponebeských oblastiach v Kristovi. Kráčam dnes v mojom nadprirodzenom dedičstve. Haleluja! 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 6:17;   Matúš 7:7-11 

1-ročný plán:   Matúš 11:1-30;   1.Mojžišova 36-37 

2-ročný plán:   Skutky 9:21-31;   Jób 1-2 



16           Pastor  Chris 

     Prečo je meno Ježiš tak mocné 

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

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

 Keď hovoríme o modlitbe v mene Ježiš a používaní Jeho mena ako nástroja, tak mnohí tomu 

v skutočnosti nerozumejú. Prečo je meno Ježiš tak mocné? Čo je vlastne výnimočné na tomto mene? 

 Okrem toho, že pojem "meno" popisuje niekoho osobnosť, tak meno je aj symbolom autority, čo 

znamená, že meno je definované charakterom či autoritou osoby, ktorá je za ním. Preto moc mena Ježiš 

nie je v hláskovaní alebo výslovnosti mena J.e.ž.i.š, pretože po celom svete nik z nás nevyslovuje Jeho 

meno rovnakým spôsobom. Pravou príčinou toho, že toto meno je tak mocné, je Ten, ktorý ho nesie, Ten, 

ktorý v tomto mene reprezentuje všetku autoritu, ktorá mu bola daná na nebi aj na zemi (Matúš 28:18). 

Ježiš Kristus je to meno, ktorým boli stvorené všetky veci. 

 Ján 3:35 hovorí: „Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky.“ Kolosenským 1:15-18 svedčí o Ňom ako 

o dedičovi všetkého: „On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo 

stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, 

všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.  On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.  On je hlavou 

tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom." 

 Boh mu dal prvenstvo - nadradenosť nad všetkým. On bol pred všetkým a Ním všetky veci 

existujú. To je dôvod, prečo je Jeho meno tak mocné; nie je to len tým, ako to meno znie, je to tým, kým 

On je, je najväčší zo všetkého, vysoko vyvýšený nad nebesia a Jeho sláva je nad celou Zemou.  Halleluja! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem, že si ma pokrstil do mena Ježiš; mena, do ktorého bola vložená všetka autorita 

v nebesiach, na zemi aj pod zemou. Žijem v a skrze moc tohto mena dnes a navždy, radujúc sa zo spoločenstva 

s Kristom a slávneho života v Ňom. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Zjavenie 4:11;   Židom 1:2-3 

1-ročný plán:   Matúš 12:1-21;   1.Mojžišova 38-39 

2-ročný plán:   Skutky 9:32-43;   Jób 3-4 



17           Pastor  Chris 

     „Lámanie chleba“ a modlitba 

 „a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás [vydáva]; to čiňte na 

moju pamiatku!  Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, 

kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť 

Pánovu, kým nepríde!“ (1.Korintským 11:24-26). 

 Večera Pánova je v cirkvi dôležitou sviatosťou. Niet divu, že Ježiš dôrazne hovorí: „...toto robte na 

moju pamiatku...“ V ranej cirkvi robili presne to, čo Ježiš povedal. Učeníci „...zotrvávali v apoštolskom učení a 

v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách“ (Skutky 2:42). 

 Všimni si, že učeníci Pána Ježiša stále pokračovali v apoštolskom učení; počúvali, prijímali, 

akceptovali a kráčali vo svetle tohto Slova, tak ako boli učení apoštolmi. Navyše sa často stretávali, aby 

mali spoločenstvo a zúčastňovali sa Večere Pánovej. Aj v našej službe máme globálne spoločenstvo každú 

prvú nedeľu v mesiaci a táto slávna služba prebieha súčasne po celej zemi - od pobrežia k pobrežiu. Tiež 

sa tento deň postíme a modlíme. Tak ako učeníci ranej cirkvi aj my sa pravidelne spoločne stretávame k 

spoločenstvu, lámaniu chleba a k modlitbe.  

 Musíš porozumieť význam lámania chleba; je to pripomenutie smrti Pána Ježiša v tvoj prospech. 

Je to oslava života slávy, ktorý nám priniesla Jeho zástupná smrť. Jeho telo bolo zlomené za tvoje zdravie, 

posvätenie a dokonalosť. A čo viac, pohár znamená Novú Zmluvu v Jeho krvi. Ježiš prelial svoju krv za 

odpustenie našich hriechov, takže hriech by už nemal vládnuť nad nami. Sme teraz potomkovia a dediči 

tejto Novej Zmluvy, ktorá bola podpísaná Jeho krvou. Aká nádherná správa! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za nespočetné požehnania Večere Pánovej - sviatosti, ktorá pripomína zástupnú smrť 

Pána Ježiša za mňa. Ďakujem za požehnanú príležitosť spoločenstva a možnosť dôverne sa s Tebou rozprávať 

v modlitbe. Radujem sa za slávny vplyv a zmeny, ktoré sa dejú v mojom duchu zakaždým, keď sa modlím, v mene 

Ježiš. Amen. Haleluja! 

Rozšírené štúdium:   Efezským 5:19-21 

1-ročný plán:   Matúš 12:22-50;   1.Mojžišova 40-41 

2-ročný plán:   Skutky 10:1-8;   Jób 5-6 



18           Pastor  Anita 

      Zisk zo Slova 

 „O toto sa staraj, tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie (angl. profitovanie) všetkým zjavné“ (1.Timoteovi 

4:15). 

 Sú tu dve slová, ktoré by sme si mali všimnúť z dnešného slova. Najprv je to slovo „napredovať, 

profitovať“, ktoré znamená zisk, prospech, rast, postup, pokrok a prosperita. Druhým je slovo „zjavné“, 

ktoré je preložené z gréckeho slova „phaneros“, a to znamená rozširovať sa. Keď medituješ nad Písmom, 

tak tvoje napredovanie, rast, postup, pokrok a prosperita sa budú rozširovať a stanú sa široko - ďaleko 

známe, bude to všetkým očividné.  

 Božie Slovo je zárukou na to, aby sa tvoj život zlepšil a aby si bol prenesený z jednej úrovne slávy 

do ďalšej. Avšak mnohí vo svojich životoch nezískajú plný úžitok zo Slova Božieho, lebo nepremiešali 

Slovo s vierou. Židom 4:2 hovorí: „Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im 

neosožilo, keďže nezrástlo mocou viery s tými, čo ho počuli.“ Keď počuješ Slovo Božie, prijmi ho a konaj podľa 

neho, inak nebudeš mať z neho žiaden prospech. 

 Ďalší dôvod, prečo Božie Slovo neprináša zjavný úžitok v osobnom živote, sú ľudské tradície, 

domnienky a teórie. Tí, ktorí vyvýšia svoje ľudské tradície, domnienky a teórie nad Božie Slovo, urobia 

Slovo vo svojich životoch neefektívnym. V Markovi 7:13 hovorí Pán Ježiš o takýchto ľuďoch: „takto rušíte 

slovo Božie svojím podaním, ktoré ďalej podávate; a mnoho tomu podobné robíte." Niektorí iní posmešne žartujú 

o Slove, hovoria prázdne, neúčinné slová, z ktorých nie je žiaden úžitok. 

 Vypestuj si osobnú kultúru štúdia a vzťahu s Božím Slovom. Božou túžbou ohľadne teba je, aby 

si sa stal špecialistom na Jeho Slovo, tým, kto je schopný správne rozlišovať Slovo pravdy. Cez štúdium 

a meditáciu porozumieš a správne zanalyzuješ Slovo Božie, si schopný použiť ho vo svojom osobnom 

živote na to, aby vyprodukovalo to, o čom hovorí.  

 Miera pozornosti, ktorú dávaš Slovu, bude rozhodovať o rozsahu tvojho rastu v živote. Ak dávaš 

málo pozornosti Slovu, budeš pôsobiť v menšom stupni poznania a porozumenia, čo bude mať za 

následok malý, alebo žiaden rast. Avšak skrze nepretržitú meditáciu nad Slovom spôsobíš, že tvoj život 

bude prosperujúci a že budeš jednať múdro v životných záležitostiach.     

      Vyznanie 

 Drahý Pán a Otec, Tvoje Slovo je mojím svetlom a životom. Je výživou môjho ducha, jedlom pre moju dušu 

a zdravím pre moje telo! Dnes žijem Slovom a vyznávam, že vo mne mocne pracuje, tak ako o ňom rozmýšľam 

a pozorne robím to, čo Slovo hovorí. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 2:15;   Jozua 1:8 

1-ročný plán:   Matúš 13:1-23;   1.Mojžišova 42-43 

2-ročný plán:   Skutky 10:9-20;   Jób 7-8 



19           Pastor  Chris 

     Zbavuj sa negativizmu  

 „Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.“ (Matúš 12:37). 

 Príslovie 18:21 hovorí: „Smrť a život sú v moci jazyka...“ Toto nás učí o moci a tvorivej sile slov. 

Slová sú tak mocné; môžu buď tvoriť alebo ničiť; sú kompasom, ktorým naviguješ kurz svojho života. 

Preto je veľmi dôležité, aby si nerozprával spôsobom, ktorý popiera Slovo Božie v tvojom živote.  

 Napríklad nezáleží na tom, aká úloha je pred tebou, nikdy nehovor: "To nezvládnem“. Uvedom si, 

že si dostatočný v Božej dostatočnosti a výsledok je, že dokážeš všetko. Žijeme vo svete, ktorý je plný 

negativizmu a ľudia bežne rozprávajú o strachu, nedostatku, porážke a zlyhaní. Ale ty nie si z tohto 

sveta, preto tvoj jazyk musí byť odlišný. Keď kresťania rozprávajú negatívne, vysúša to ich ducha 

a popiera to Slovo Božie v ich životoch, a to má vplyv na božskú prirodzenosť ich ducha.  

  To je dôvod, prečo niektorí kresťania síce vyhlasujú, že poznajú Slovo viery, ale sa nezdá, že by 

v ich životoch produkovalo výsledky. Dôvodom je zvyčajne to, že ich duch je preplnený negativizmom, 

ktorý musí byť odstránený cez poznanie Božieho Slova.  

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

Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“ Ak študuješ a medituješ nad Slovom, okolnosti tvojho 

života sú zmenené do zhody s realitou Božieho Slova. Čím viac nasávaš Slovo, tým viac si premieňaný od 

slávy k sláve a Slovom buduješ v sebe pozitívnu mentalitu.  

 V liste Filipským 4:13 Pavol hovorí: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Toto je tá 

správne mentalita pre nové stvorenie v Kristovi. Nie je nič, čo nedokážeš urobiť, preto odstráň všetky 

formy negativizmu a pesimizmu zo svojho slovníka. Trénuj sa Slovom Božím, aby si videl len 

neobmedzené možnosti a mal mentalitu „ja to dokážem.“  

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za slávu Tvojho Slova v mojom živote! Pane, Tvoje Slovo je sviecou mojím nohám 

a svetlom môjmu chodníku, cez ktoré vidím a vnímam vyššie úrovne slávy, ktoré si pre mňa predurčil, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 12:22;   Korintským 3:5 

1-ročný plán:   Matúš 13:24-43;   1.Mojžišova 44-45 

2-ročný plán:   Skutky 10:21-33;   Jób 9-10 



20           Pastor Chris 

     Milosť Ježiša Krista 

 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli 

Jeho chudobou (2.Korintským 8:9). 

 Bez ohľadu na situáciu alebo ťažkosti, v ktorých sa dnes nachádzaš, ak správne využiješ milosť 

nášho Pána Ježiša Krista, vyjdeš z tejto situácie víťazne. Apoštol Pavol povedal Timoteovi: „Ty teda, syn 

môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi“ (2.Timoteovi 2:1). Inými slovami, využívaj milosť, ktorá 

je v Kristovi Ježišovi. 

 Ako vidíme v našom úvodnom verši, táto milosť nás vovádza do života prosperity a finančnej 

hojnosti. Túto istú milosť môžeš aplikovať na svoje uzdravenie a povedať: „Poznám milosť nášho Pána 

Ježiša Krista, ktorý sa stal chorým mojou chorobou a zobral moju bolesť na seba." Matúš 8:17 nám hovorí, 

že Ježiš: „...vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci.“ Vzal nám choroby a nemoci; a ak to urobil, potom 

to znamená, že by sme už viacej nemali byť chorí. Jeho milosť nám priniesla uzdravenie a zdravie.  

 Existujú ľudia, ktorí z neznalosti hovoria, že Boh robí ľudí chorými a týmto ich môže kázniť 

a robiť pokornými; toto absolútne nie je pravda!!! On nepoužíva diablove nástroje ku „kázneniu“ svojich 

detí; On používa Slovo. Skutky 10:38 hovoria: „Ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša 

Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s Ním.“ Všimni 

si, že to bol Boh, ktorý poslal Ježiša Krista, aby chodil robiac dobré a uzdravoval všetkých, ktorý boli 

utláčaní diablom. 

 To nám dáva poznať, že to bola Božia vôľa, aby ich uzdravil; tiež to objasňuje to, kto ich robí 

chorými a utláčanými – satan. Ale vďaka Bohu, Jeho milosť, ktorá prináša spasenie, božské uzdravenie 

a zdravie, spravodlivosť, slávu a autoritu, sa skrze Krista Ježiša zjavila všetkým ľuďom. On má moc 

k tomu, aby ti bolo dobre, aby si žil vynikajúci život, kde vládneš Jeho milosťou skrze spravodlivosť. 

Využívaj Jeho milosť k životu vo finančnej hojnosti a božskom zdraví! 

     Vyznanie 

 Ježiš niesol moje slabosti a moje trápenia. Bol prebodnutý pre moje prestúpenia a prekliaty pre moje 

neprávosti; trest, ktorý mi priniesol pokoj, prosperitu a dobrotu, bol položený na Neho a teraz žijem slávny život. 

Haleluja! 

Rozšírené štúdium:   Židom 4:15-16;   1.Petra 2:24 

1-ročný plán:   Matúš 13:44-14:12;   1.Mojžišova 46-48 

2-ročný plán:   Skutky 10:34-43;   Jób 11-12 



21           Pastor Anita 

     Žiť bez stresu! 

 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše 

žiadosti Bohu. (Filipským 4:6). 

 V 3.Jána 1:2 apoštol Ján píše: „Milovaný, prajem ti (angl. preklad: nadovšetko si prajem), aby si vo 

všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša.“ Toto naozaj znamená, že Pán chce, aby si žil život 

bez stresu a nie taký, ktorý je spútaný trápením a starosťami tohto sveta. 

 Náš úvodný verš nám hovorí, aby sme sa o nič nestarostili. To je preto, lebo v Kristovi už máš 

všetko, čo potrebuješ pre mimoriadny nadprirodzený život (2.Petra 1:3). Avšak kvôli neznalosti Slova 

mnohí dnes trpia depresiami zo stresu. Niektorí sú tak depresívni, že sa museli uchýliť k užívaniu 

piluliek každý deň, namiesto toho, aby jednali podľa Slova. 

 Apoštol Jakub prisudzuje stres, konflikty a boje v životoch niektorých kresťanov ku živočíšnym 

žiadostiam, ktoré sú v nich skryté: „Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ zrážky? Či nie odtiaľ - z vašich žiadostí, 

ktoré bojujú vo vašich údoch?“ (Jakub 4:1). Chop sa Pánovho pozvania k životu bez stresu. V Matúšovi 11:28 

povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie.“ 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma preniesol na miesto môjho odpočinku, úspechu, víťazstva a panstva 

v Kristovi Ježišovi, kde v tomto živote panujem a vládnem ako kráľ. Som stále v dokonalom pokoji, keď neustále 

hľadím na Tvoje večné Slovo, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 11:28;   Matúš 6:25-32 

1-ročný plán:   Matúš 14:13-36;   1.Mojžišova 49-50 

2-ročný plán:   Skutky 10:44-11:3;   Jób 13-14 



22           Pastor Chris 

    Jedinečnosť Jeho nanebovstúpenia 

 A nikto nevstúpil hore do neba, iba ten, ktorý zostúpil z neba - Syn človeka, ktorý je v nebi (Ján 3:13). 

 Niektorí ľudia argumentujú tým, že aj Enoch a Eliáš „vystúpili“ do neba; prečo teda Ježiš 

povedal, že nik okrem Neho nevystúpil do neba. Pravda je, že Enoch a Eliáš nevystúpili do neba. Keď 

študuješ Písmo, je dôležité, aby si dával pozor na niektoré slová v pôvodnom jazyku, ktoré sú preložené 

do slovenčiny, pretože niektoré preklady môžu interpretovať slová voľnejšie, a tým odviesť od skutočnej 

pravdy. 

 Napríklad v prípade Enocha Biblia hovorí: „A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh“ 

(1.Mojžišova 5:24). Všimni si, že nehovorí: „Enoch chodil s Bohom a  vystúpil“; ale skôr, že bol vzatý preč; 

vytrhnutý, alebo prenesený zo zeme, tak, aby nezažil smrť. Židom 11:5 nám hovorí, že: „Vierou bol Enoch 

prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh.“ To nebolo „vystúpenie“. 

 Potom sa dostávame k príkladu Eliáša. Keď on a Elizeus prešli cez rieku Jordán, Elizeus ho 

požiadal: „Nech je, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha na mne.“ Eliáš odpovedal: „...ak ma budeš vidieť, ako 

budem vzatý od teba, stane sa ti tak....“ (2.Kráľov 2:10). Ďalší verš ukazuje, že ako išli ďalej a zhovárali sa: 

„...hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelili jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo víchrici hore do neba“ (2. 

Kráľov 2:11). Opäť platí, že toto nie je „vystúpenie“. 

 Napríklad počas vytrhnutia cirkvi nebudeme „vystupovať“ do neba; budeme „vytrhnutí, 

vychvátení“ alebo „prenesení“ do neba. Vystúpiť znamená vzniesť sa do neba, ísť do neba svojou 

vlastnou silou a schopnosťou. Iba Ježiš to urobil. V Skutkoch 1:9 zatiaľ čo hovoril so svojimi učeníkmi, 

„vzniesol sa im pred očami do výšin; a oblak vzal im Ho spred očí.“ Pre slovo „vzniesol“ je tu použité grécke 

„epairo“, čo znamená vzniesť sa, alebo zdvihnúť samého seba. Ježiš odomkol moc v Jeho vnútri a vznášal 

sa priamo do neba, sám od seba, nie nejakou vonkajšou silou. Nikto iný to nikdy nedokázal. Sláva Jeho 

menu navždy! 

     Modlitba 

 Bol som posadený s Kristom v nebeských oblastiach, vysoko nad každé kniežatstvo, moc, silu, panstvo 

a každé meno, ktoré bolo menované – a to nie len v tomto svete, ale aj v tom, čo má prísť. Kristus slávne žije a vládne 

skrze mňa. Haleluja! 

Rozšírené štúdium:   Skutky 1:9;   Efezským 2:5-6 

1-ročný plán:   Matúš 15:1-28;   2.Mojžišova 1-2 

2-ročný plán:   Skutky 11:4-14;   Jób 15-16 



23           Pastor Chris 

    Aktivácia Jeho moci cez uctievanie 

 A keď sa poradil s ľudom, postavil spevákov Hospodinovi, a to aby chválili okrasu svätosti idúc pred 

ozbrojencami a aby hovorili: Oslavujte Hospodina, lebo jeho milosť trvá na veky! (2. Kronická 20:20-21). 

 Nás kresťanov Boh počúva a odpovedá, keď sa modlíme, ale mnohí z nás nevedia, ako dosiahnuť 

to, aby Jeho moc, ktorá je uvoľnená v náš prospech, pracovala pre nás. Jeden zo spôsobov, ako aktivovať 

túto moc, je cez chválu. V celom Písme nachádzame úžasné a inšpirujúce opisy, ako Boh vyslobodil svoj 

ľud z hroziacej skazy a zúfalých situácií, keď ľudia aktivovali Jeho moc cez chválu. 

 Dobrým príkladom je to, čo čítame v našom úvodnom verši. Tri národy – Ammonci, Moábci 

a obyvatelia pohoria Seír vyšli proti Júdejcom, aby ich napadli. Avšak kráľ Jozafat bol múdry. 

Zhromaždil všetok judský ľud, aby spoločne hľadali Pána v modlitbe a pôste. Keď sa modlili, Boh im 

zjavil presné miesto tábora nepriateľov a dal im stratégiu, ako ich poraziť. 

 2.Kronická 20:22 hovorí: „Len čo začali plesať a spievať chválospevy, nastavil Hospodin zálohy proti 

Ammóncom, Moábcom a obyvateľom Seírskeho pohoria, ktorí pritiahli proti Judsku, takže boli porazení.“ Nečakaj 

na to, kým budeš mať chuť spievať, aby si začal tvoriť melódie v svojom srdci a spievať chvály Pánovi. Či 

už to cítiš alebo nie, či si v pohode alebo nie, chvál Ho tak či tak. 

 Pavol a Sílas zažili nadprirodzený útek z väzenia tým, že priniesli takúto neobyčajnú chválu. Za 

hlásanie evanjelia boli mučení a uväznení v rímskej väznici s maximálnou ostrahou. Napriek tomu sa 

Pavol a Sílas o polnoci modlili a spievali chvály Bohu. Ako to robili, bola aktivovaná Božia moc a boli 

nadprirodzene oslobodení (Skutky 25-26). Toto zázračná udalosť viedla k záchrane väzenského dozorcu 

aj celej jeho rodiny. 

 Aj dnes môžeš stáť pred ťažkou situáciou, za ktorú si sa modlil a vyznával, že všetko pracuje pre 

tvoje dobro, a predsa sa zdá, že nič sa nezmenilo. Nevzdávaj sa! Je na čase, aby si ponúkol Bohu 

neobvyklú chválu. Hovor a spievaj radostným jazykom chválu a vďakyvzdania a keď to robíš, Božia moc 

sa začne pohybovať v tvoj prospech a dostaneš veľký zázrak. 

     Modlitba 

 Drahý Pane, radujem sa v Tebe, pretože si jediný pravdivý a múdry Boh; požehnaný a jediný Vládca, Kráľ 

kráľov a Pán pánov. Ďakujem Ti za to, že robíš môj život nádherným a že ma korunuješ víťazstvom a úspechom po 

všetky dni môjho života. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 2:12;   Židom 13:15 

1-ročný plán:   Matúš 15:29-16:12;   2.Mojžišova 3-5 

2-ročný plán:   Skutky 11:15-30;   Jób 17 



24           Pastor Anita 

     Povolaný získavať duše 

 „A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia“ 

(2.Korinťanom 5:18).   

 Keďže si kresťan, tvojou prvoradou zodpovednosťou vo svete je ustanoviť Božiu spravodlivosť 

tu na zemi; to je dôvodom, prečo ťa nevzal rovno do neba po tom, čo si dal svoje srdce Kristovi. On chce, 

aby sa skrze teba zrodilo viac zborov, misií a služieb, ktorými zasiahneš svoje mesto, štát, krajinu a 

národy sveta. Si Jeho partnerom pri získavaní duší a činení učeníkov. Zveril ti službu zmierenia, ktorá 

robí hriešnikov a stratených vo svete spravodlivými (2. Korinťanom 5:18).  

 V Bohu je hĺbka, ktorú nikdy nespoznáš, ak nebudeš tým, kto získava duše. V Božom kráľovstve 

existuje moc, ktorá ti nebude uvoľnená, až kým nezačneš zdieľať Slovo o Ježišovi. Keď získavaš duše, 

budeš pôsobiť v takej neobyčajnej múdrosti, ktorej nik nebude môcť odporovať alebo odolať. Získavanie 

duší a činenie učeníkov je to, do čoho ťa Boh povolal, aby si to robil: to je v skutočnosti povolanie 

každého veriaceho. 

 Niektorí kresťania hovoria: „Neviem, či som Bohom povolaný do služby“; nepotrebuješ žiadne 

iné “povolanie“! Bol si povolaný do služby vtedy, keď Ježiš povedal: “...Choďte po celom svete, kážte 

evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Môžeš povedať: „Ó, myslel som si, že to adresoval Petrovi, 

Jakubovi, Jánovi a ďalším učeníkom“; nie, On to hovoril tebe a mne. 

 Keď urobíš získavanie duší svojim životným záväzkom, Božia prítomnosť bude manifestovaná v 

tebe a skrze teba veľmi špeciálnym spôsobom – omnoho viac, než by si si vedel predstaviť. Boh zjaví sám 

seba živého v tebe a skrze teba nezvyčajným spôsobom. 

 Nečakaj na žiadne zjavenie alebo posolstvo z neba. Boh ťa už vyslal a pomazal ťa kázať 

evanjelium: “Ale prijmete 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).    

      Modlitba 

 Ďakujem Ti, vzácny Otče, že Tvoje pomazanie, ktoré je na mne, je účinné v tom, aby som získaval duše. 

Evanjelium dnes zasahuje životy skrze mňa, keď ho prehlasujem s mocou Ducha a múdrosťou, ktorej žiaden človek 

nemôže odolať alebo odporovať, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2. Korinťanom 5:18;   Príslovia 11:30;   Daniel 12:3 

1-ročný plán:   Matúš 16:13-17:13;   2.Mojžišova 6-7 

2-ročný plán:   Skutky 12:1-10;   Jób 18-19 



25           Pastor Chris 

     On tvorí nové osudy 

 „Ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému 

uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo“ (Rimanom 4:17). 

 Pred pár rokmi mi Pán povedal niečo, čo je pre mňa jednou z najväčších právd, ktoré ma kedy 

naučil. Povedal: „Ja tvorím nové osudy“; a ako som rozjímal nad tým, čo tým myslel, veľmi rýchlo mi to 

vysvetlil. Povedal: „Môžem mať osud, určenie pre človeka, ale nie som limitovaný týmto osudom. Hoci 

som stvoril osud pre neho, rezervujem si právo a schopnosť stvoriť iný osud pre toho istého človeka.“ 

Toto je nezvyčajné; to vedie do úžasu! 

 To znamená, že neexistuje žiadne obmedzenie pre to, kým môžeš byť! Tvoj nebeský Otec má 

schopnosť, autoritu a právo zmeniť tvoj osud; On môže v okamihu pre teba stvoriť nový osud a 

budúcnosť. Možno už určil pre teba budúcnosť a osud, ktorý je taký veľký a úžasný, avšak vo svojej 

suverenite a milosti si môže zvoliť, že ti dá oveľa úžasnejší osud. Je rozdiel medzi tým, keď zmeníš 

niekoho smer a tým, keď dáš človeku  úplne nový osud, nové určenie.  

 Toto je dôvod, prečo nikdy nepotrebuješ žiarliť alebo závidieť nikomu, alebo sa zapliesť do 

nezdravej súťaživosti akéhokoľvek druhu; nik ti nemôže zabrať tvoje miesto. Ak dôveruješ tomu 

Jedinému, ktorý tvorí nové osudy, potom by si nemal byť znepokojený faktom, že niekto iný sa pokúša 

“zabrať tvoje miesto“. Boh môže stvoriť nové miesto práve pre teba. Neexistuje žiadne znevýhodnenie 

teba ako Božieho dieťaťa. Rimanom 8:28 hovorí: „... A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na 

dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia (zámeru)“. 

 Ži v spoľahlivej istote, vediac, že Tvoj nebeský Otec je schopný obrátiť akúkoľvek situáciu v tvoj 

prospech. On je Boh, ktorý dáva život mŕtvym (Rimanom 4:17). Ak si možno urobil nejaké chyby a si 

obviňovaný za veci, ktoré nedopadli dobre, dôveruj tomu Jedinému, ktorý tvorí nové osudy! On zmení 

veci a dá ti nový štart!  

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za neobmedzenú milosť, ktorú mi preukazuješ. Žijem na mieste odpočinku a 

pokoja, vediac, že Ten, ktorý žije vo mne, je väčší, než problémy tohto života. Radujem sa, pretože všetky veci spolu 

pracujú pre moje dobro, na chválu Tvojho svätého mena. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 32:17 

1-ročný plán:   Matúš 17:14-18:14;   2.Mojžišova 8-9 

2-ročný plán:   Skutky 12:11-19;   Jób 20-21 



26           Pastor Chris 

     Ži smerom “zvnútra von“! 

 „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ (Príslovia 4:23). 

 V Matúšovi 12:33-35 Pán Ježiš využíva alegóriu stromu, ktorou vyučuje, že je to charakter 

ľudského ducha, na ktorom záleží; to, čo máš vo svojom duchu, je to, čo sa počíta! Povedal: „Alebo 

vypestujte dobrý strom, i jeho ovocie bude dobré; alebo vypestujte planý strom, i jeho ovocie bude plané; lebo strom 

poznať po ovocí.  Vreteničie plemeno, ako môžete hovoriť dobré, keď sami ste zlí? Lebo z plnosti srdca hovoria ústa.  

Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu." 

 Charakter tvojho ducha je charakterom tvojho života. Toto je dôvod, prečo akákoľvek zmena, 

ktorú chceš vidieť navonok, musí byť iniciovaná z tvojho ducha; musíš pracovať zvnútra von. Na 

začiatku roka, ako je to práve teraz, robia mnohí “novoročné predsavzatia“, sľubujúc sami sebe, že začnú 

robiť isté dobré veci, alebo odstránia určité nezdravé návyky. Pre niektorých je cieľom zdokonaľovať 

samých seba duchovne; chcú byť viac výkonnejší, dať viac pozornosti usilovnému štúdiu Slova a 

modlitbe. Iní chcú zase postupovať v svojej kariére, vzdelaní alebo životnom štýle.  

 Nech je to akokoľvek, mnohí sú na tejto ceste frustrovaní, pretože len tri mesiace od začiatku 

roku sú späť tam, kde boli predtým; neschopní urobiť akúkoľvek významnú alebo trvalú zmenu. Dôvod 

je jednoduchý: pokúšali sa pracovať “zvonka – do vnútra“, namiesto aby pracovali “zvnútra – von“. Veci, 

ktoré sa dejú v tvojom živote, prichádzajú z tvojho ducha a nie z toho, čo ťa obklopuje. Človek je duch, a 

preto je dôležité učiť sa žiť zo svojho ducha a vynášať dobré veci von z dobrých pokladov svojho srdca. 

 Skutočný úspech pochádza z ľudského ducha. Pravý úspech ti bude unikať dovtedy, až kým tvoj 

duch nezačne byť zosúladený so smerom, ktorý udáva Slovo a Boží Duch. Druhá Korinťanom 4:7 hovorí: 

“...Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách...“; tvoj duch je zásobníkom dobrých vecí. Práve preto 

venuj pozornosť kultivácií svojho ducha učením sa a meditovaním nad Božím Slovom. Keď dovolíš, aby 

Božie Slovo v tebe bohato prebývalo, začneš plodiť úspech, božské zdravie, prosperitu, pokrok, víťazstvo 

a povýšenie, ktoré sú v tebe. 

      Modlitba. 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že mi denne preukazuješ nadprirodzené dobrodenia, a že mi dávaš výhodu v 

živote. Som obnovený, občerstvený a nasmerovaný pre slávny život skrze Slovo a moc Tvojho Ducha, ktorý vo mne 

dnes pracuje, v mene Ježiš. Amen.    

Rozšírené štúdium:   Príslovia 4:20-22   Matúš 12:35 

1-ročný plán:   Matúš 18:15-35;   2.Mojžišova 10-12 

2-ročný plán:   Skutky 12:20-25;   Jób 22-23 



27           Pastor Anita 

     Rozvíjanie tvojho Ducha 

 ...telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj 

budúci život (1.Timoteovi 4:8). 

 Všetky školy a univerzity sveta poskytujú len vedomosti a informácie týkajúce sa rozvoja mysle 

a zmyslov, ktoré v najlepšom prípade z teba urobia rozumového obra. Mnohí sú schopní 

prostredníctvom určitých foriem fyzického tréningu tiež rozvinúť svoje fyzické telo, aby sa udržovalo 

v kondícii a aby zvýšili svoju celkovú telesnú úroveň. Avšak nie je veľa škôl, ktoré učia o rozvíjaní 

ľudského ducha. Mimochodom toto je najdôležitejšie. Mal by si dať prvenstvo rozvíjaniu svojho ducha, 

lebo to si skutočný „ty“. 

 V 1.Tesalonickým 5:23 apoštol Pavol cez Ducha napísal krásnu modlitbu pre svätých: „...nech 

(Boh) zachová vášho neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.“ Všimni si poradie: najprv duch, potom duša 

pred telom. Žiaľ mnohí sa zaujímajú len o to, čo deje v ich fyzickom tele, alebo o to, ako funguje ich 

myseľ a strácajú pohľad na to najdôležitejšie – na ducha. 

 Tvoj duch je to, kde majú korene „prúdy života“ – prosperita, zdravie, požehnanie, víťazstvo 

a radosť. Vzdelávanie sa v tom, aby si bol intelektuálny obor, je v poriadku. Podobne aj trénovanie tvojho 

tela, aby nadobudlo fyzickú silu, pohyblivosť a vitalitu, je chvályhodné. Avšak všetko fyzické a duševné 

cvičenie, ktoré by si mohol dostať, bude užitočné len pre tvoje telo a zmysly. Na druhej strane 

vzdelávanie tvojho ducha je užitočné a hodnotné vo všetkom a v každom smere, pretože obsahuje 

zasľúbenie pre terajší i budúci život. 

 Pokračuj v trénovaní svojho ducha prostredníctvom štúdia Slova a meditovaním nad ním, 

pôstom a modlitbou, obzvlášť modlitbou v iných jazykoch. Ďalšie duchovné cvičenia, ktoré posilňujú 

tvojho ducha, zahŕňajú spoločenstvo s inými veriacimi, získavanie duší a pohotové konanie podľa 

duchovných inštrukcií; to znamená konať rýchlo podľa Slova. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré prijímam každý deň, ktoré buduje môjho ducha a premieňa 

ma zo slávy do slávy. Žijem v zdraví, pokoji a prosperite a konám múdro vo všetkých záležitostiach života, pretože 

neustále meditujem o Tvojom Slove. A preto som naprogramovaný pre výnimočný život autority a vládnem nad 

okolnosťami zvnútra, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Timoteovi 4:8;   Jozua 1:8;   Ján 7:38 

1-ročný plán:   Matúš 19:1-15;   2.Mojžišova 13-14 

2-ročný plán:   Skutky 13:1-12;   Jób 24-25 



28           Pastor Chris 

     Jednota Trojice 

 V pravde veľkým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil 

sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu (1.Timoteovi 3:16). 

 Niekto sa raz spýtal: „Nehovoril Ježiš znova a znova, že Boh je Jeho otec a že On (Ježiš)  nie je 

Boh; ako to, že mnohí kresťania stále zmieňujú Ježiša ako Boha?  V poriadku, Ježiš nikdy nepovedal, že 

nie je Boh, ale hovoril, že má Otca! Hovoril o svojom nebeskom Otcovi. V Jánovi 16:10 napríklad povedal: 

„...idem k môjmu Otcovi...“ tiež v Jánovi 14:28 povedal: „...Keby ste ma milovali, tešili by ste sa, že idem 

k Otcovi...“ Avšak je dôležité, aby si porozumel tajomstvo jednoty Trojice: Otca, Syna a Ducha Svätého. 

 Biblia hovorí, že: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo“ (Ján 1:1). Ježiš je sám 

Boh. V Ňom prebýva plnosť božstva telesne. Keď vidíš Ježiša, nepotrebuješ sa pozerať na Ducha Svätého 

alebo Otca; On je úplným stelesnením božstva. Keď sa Ho Filip spýtal: „Pane, ukáž nám Otca“ (Ján 14:8), 

Jeho odpoveď bola jednoznačná. Povedal: „Kto mňa videl, videl Otca“ (Ján 14:8). 

 Ježiš je vonkajším vyjadrením alebo obrazom neviditeľného alebo nevideného Boha. Duch Svätý 

je Ten, ktorý pochádza z Boha; je Ten, ktorý koná, tvorí, robí Božie skutky, ktoré robí v mene Ježiš. 

Spomeň si, že v Jánovi 14:16 nazval Ježiš Ducha Svätého „Allos Parakletos“ (grécky), čo znamená "iný 

rovnakého druhu"; „iný, presne taký istý ako ja“. A čo viac, kniha Zjavenia nám ukazuje, že je to Ježiš, 

ktorý je na veľkom Božom tróne. Takže možno sa chceš teraz opýtať: „Prečo potom nazýva „Boha“ 

svojím Otcom“? 

 Dôvodom je to, že Ježiš je Otcovo Slovo, ktoré sa stalo telom. Nemôžeš oddeliť človeka od jeho 

slova; človek a jeho slovo sú jedno, pretože jeho slovo pochádza z neho. Podobne nemôžeš oddeliť Boha 

od Jeho slova a to je dôvodom toho, prečo Ježiš povedal: „Ja a môj Otec sme jedno“ (Ján 10:30); zdôrazňujúc 

jednotu Božstva. Ježiš stojí na mieste Otca a na mieste Ducha Svätého! Je to tajomstvo pre normálnu 

myseľ, ale je to jasne pochopiteľné duchovným porozumením. 

     Modlitba 

 Drahý Pane Ježišu, uctievam Ťa, lebo v Tebe prebýva všetka božská plnosť – zjednotenie všetkej božskej 

dokonalosti, moci a vlastností božskosti. Si večný Kráľ, milostivý, milujúci a láskavý! Milujem Ťa z celého svojho 

srdca! Nech je požehnané Tvoje meno na veky! 

Rozšírené štúdium:   Zjavenie 1:8;   Ján 1:1-3 

1-ročný plán:   Matúš 19:16-20:16;   2.Mojžišova 15 

2-ročný plán:   Skutky 13:13-25;   Jób 26-27 



29           Pastor Chris 

     Pozdvihovanie našich rúk... 

 „Nech je moja modlitba kadidlom pred Tebou a dvíhanie rúk podvečernou obeťou“ (Žalm 141:2). 

 Dávid bol veľmi dobre oboznámený s kňazskou službou v Starom Zákone. Ako Boží prorok mal 

zjavenie o novom rozdelení moci, ktoré malo nasledovať po smrti a vzkriesení Pána Ježiš Krista. V našom 

úvodnom verši prorocky prehovoril a prirovnal podvečernú obeť k pozdvihovaniu rúk pri uctievaní. 

 Keď sú tvoje ruky pri uctievaní pozdvihnuté, vyhlasuješ, že si prijal rozsudok Baránka Božieho, 

Ježiša Krista, za tvoje hriechy a poddal si sa Mu! Súhlasíš s tým, že zákona Ducha života v Kristovi 

Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Keď sú tvoje ruky pozdvihnuté, je to čas, keď uctievaš 

Pána a predkladáš obeť radosti, ktorá vyteká zo srdca plného lásky a vďakyvzdania. To nie je čas na 

žobranie a volanie v bolesti a smútku. 

 Kedykoľvek si v zhromaždení a služobník povie: „Pozdvihni svoje ruky v uctievaní k Pánovi“, 

neunav sa hneď, aby si rýchlo zložil dole svoje ruky. Drž ich hore, lebo vieš, že napĺňaš svoju kňazskú 

službu Pánovi. Mojžiš zistil niečo mocné ohľadom tohto, keď Izraelci bojovali proti Amalekovi. Áron 

a Chúr pri tej príležitosti spozorovali, že kedykoľvek Mojžiš pozdvihol svoje ruky, Izraelci víťazili. Avšak 

len čo jeho ruky spadli, Izraelci začali prehrávať. Preto obaja muži zobrali kameň, posadili naň Mojžiša 

a držali obe jeho ruky. Pokiaľ boli Mojžišove ruky zdvihnuté, Izraelci víťazili (2.Mojžišova 17:9-14). 

V pozdvihovaní tvojich rúk je víťazstvo. 

 Pavol tiež porozumel dôležitosti pozdvihovania našich rúk pri uctievaní, keď inšpirovaný 

Duchom povedal: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a 

bez pochybovania“ (1.Timoteovi 2:8). Ak zažívaš protivenstvá alebo ťažkosti vo svojom živote a zdá sa, že 

neodchádzajú preč, možno toto je to, čo si ešte neurobil. Keď sa modlíš s pozdvihnutými rukami, je to 

signál víťazstva v oblasti ducha; zvíťazil si nad situáciou a máš nadvládu! 

     Modlitba 

 Milostivý nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš taký úžasný život; dal si mi všetko, čo môžem chcieť pre 

výnimočný život slávy, krásy, spravodlivosti a autority. Preto Ťa chválim celým mojím srdcom a s pozdvihnutými 

rukami na počesť Tvojho majestátu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 63:4;   Žalm 134:1-2 

1-ročný plán:   Matúš 20:17-34;   2.Mojžišova 16-17 

2-ročný plán:   Skutky 13:26-41;   Jób 28-29 



30           Pastor Anita 

     Musíme to robiť teraz! 

 „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). 

 Spasenie je len v mene Ježiš. Niektoré svetové náboženstvá učia, že keď tvoje dobré skutky 

prevážia tvoje zlé skutky, si prijatý Bohom, ale to nie je pravda. Dobrá práca alebo skutok nikdy nespasia 

žiadneho človeka. Takéto chybné presvedčenie je jedným z dôvodov, prečo zasahujeme svet kázaním 

evanjelia prostredníctvom každej platformy, v každom národe, ku všetkým ľuďom. Efezským 2:8-9 

hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto 

nechválil.“ 

 Náboženstvá sveta môžu sľubovať život po smrti, pokoj atď., ale to je falošný sľub, pretože 

nemôžu dať to, čo nemajú. Jedine Ježiš Kristus má život a nesmrteľnosť pre každého, kto v Neho verí 

(2.Timoteovi 1:12). On jediný zomrel a zaplatil trest za hriech človeka a preto má právo dať večný život. 

V Jánovi 10:10 povedal: „...ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ 

 Evanjelium je Božou mocou na spasenie (Rimanom 1:16). Preto je dôležité, aby si rozširoval 

evanjelium s nadšením a naliehavosťou, akú si zaslúži. Pán Ježiš v Matúšovi 7:13-14 zdôrazňuje dôvod, 

prečo musíme zostať zapálení, vášniví a naliehaví, čo sa týka evanjelia: „...lebo priestranná brána a široká 

cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí 

ju nachádzajú.“ 

 Mnohí sú dnes stále v tme a kráčajú podľa zlého vedenia; po širokej ceste, ktorá vedie k záhube. 

To je dôvod, prečo Pán poslal nás, aby sme zobrali posolstvo o záchrane do všetkých končín zeme. 

Musíme sa ponáhľať, aby sme zasiahli národy sveta s evanjeliom; je to naša zodpovednosť!  Musíme 

kázať evanjelium, musíme to robiť teraz, je to naliehavé, je to povolanie. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, Tvoje Slovo spasenia je ako oheň zovretý  v mojich kostiach. Oznamujem ho všade a vyvádzam 

ľudí z temnoty do Tvojho slávneho svetla, aby sa stali účastníkmi dedičstva svätých vo svetle, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Jeremiáš 20:9;   2.Timoteovi 4:2;   2.Peter 3:9 

1-ročný plán:   Matúš 21:1-32;   2.Mojžišova 18-19 

2-ročný plán:   Skutky 13:42-52;   Jób 30-31 



31           Pastor Chris 

     Pokoj Ježiša Krista 

 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti 

srdce a nestrachuje! (Ján 14:27). 

 Tieto úvodné Ježišove slová sú tak potešujúce! Vysvetľuje, že pri žiadnej situácii by si nemal 

dovoliť, aby sa tvoje srdce sužovalo, pretože Pán naplnil tvoj život svojím pokojom. Grécke slovo 

preložené ako „pokoj“ je „eirene“, čo je podobné hebrejskému slovu „shalom“. Ježiš tu nehovorí len 

o pokoji v zmysle mať pokoj od zmätkov, nepokojov a negatívnych vecí, ale hovorí o druhu pokoja bez 

nervozity, ktorý je plný odpočinku a prosperity. Všimni si, že nepovedal: „...svoj pokoj vám dám...“, nie! 

Povedal: „...svoj pokoj vám dávam...“, teraz máš Jeho pokoj. 

 Keď o Kristovi študuješ v Jeho Slove, tak zistíš, že Jeho život, pokiaľ chodil po zemi, bol 

prejavom autority a odpočinku! Nikdy nebol rozrušený alebo podráždený z ničoho! Keď ľudia 

potrebovali viac vína na svadbe v Káne, premenil vodu na víno (Ján 2:1-11). Keď sa zdvihol búrlivý 

vietor proti lodi, pokiaľ sa plavil s učeníkmi, okamžite umlčal víchricu, keď povedal: „Umĺkni, buď 

pokoj“ (Marek 4:35-40). Keď sa potreboval preplaviť cez more do Betsaidy a nebol tam čln, nezačal 

panikáriť. Jednoducho vykročil na vodu, ako keby to bola suchá zem (Marek 6:45-46). Kdekoľvek, 

ktorýkoľvek deň a v každej situácii bol vždy v pokoji a vo vedení.  

 A toto očakáva, aby si dnes žil; so smelosťou a spoľahlivou istotou, že Ten Väčší žije v tebe, preto 

si premohol zlého, svet a jeho systémy. Si viac ako víťaz. V Jánovi 16:33 povedal: „Toto som vám povedal, 

aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ V Ňom máš pokoj – nie 

prchavý pokoj, ale večný pokoj s prosperitou. 

 Nielenže ti dal svoj pokoj, ale ťa priniesol do pokoja s Bohom. „A tak ospravedlnení z viery máme 

pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista“ (Rimanom 5:1). Priniesol ťa do jednoty s Bohom; preto viac 

neexistuje nepriateľstvo medzi nami a Bohom. „Lebo On je náš pokoj, On, ktorý oboch spojil v jedno a zboril 

priehradný múr, nepriateľstvo, keď na svojom tele pozbavil platnosti zákon s jeho nariadeniami, aby tak z dvoch 

stvoril v sebe jedného, nového človeka, nastolil pokoj...“ (Efezským 2:14). 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že ma privádzaš do života pokoja a neobmedzenej prosperity v Kristovi 

Ježišovi. Pokoj Boží, ktorý presahuje ľudské porozumenie, dnes naplňuje moje srdce a vo všetkých veciach nesmierne 

prosperujem, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:33;   Filipským 4:6-7 

1-ročný plán:   Matúš 21:33-22:14;   2.Mojžišova 20-21 

2-ročný plán:   Skutky 14:1-7;   Jób 32-33 

 


