
1           Pastor Chris 

     Nezávislí od okolností! 

 „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa!“ (Filipským 4:4). 

 Boh chce, aby sme boli vždy radostní a aby bola naša radosť nezávislá od okolností. Toto bolo 

jedno z tajomstiev úspechu apoštola Pavla; v liste Filipským 4:11 povedal: „...lebo ja som sa naučil mať dosť 

na tom, čo mám.“ Naučil sa žiť nezávisle od okolností. Niet divu, že zatiaľ čo bol vo väzení, bol stále plný 

radosti, prekypujúci chválou Pánovi za to, že ho považoval za verného, aby trpel prenasledovanie pre 

Jeho meno. 

 Pripomeňme si, že Pavol bol v tom čase vo väzení, avšak nedovolil, aby jeho zážitok diktoval jeho 

náladu alebo prekážal tomu, aby bola Pánova radosť v jeho srdci. Bol tak nezávislý od okolností, že 

mohol povzbudzovať a nabádať Filipanov, aby sa vždy radovali v Pánovi. Niektorí kresťania dnes ani 

nie sú vo väzení a predsa sú smutní a chcú, aby boli veci inak. Správny postoj pre každé Božie dieťa je 

vidieť problémy a výzvy ako odrazový mostík pre povýšenie; to je spôsob, ako žiť život vždy na vrchole. 

 Jakub 1:2 hovorí: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania.“ 

Dôvodom toho, že ťa Boh napomína, aby si zostával radostný napriek skúškam a zápasom, ktorým 

môžeš čeliť je to, že tento príbeh už bol dopovedaný! Koniec už bol stanovený; tvoje svedectvo 

o víťazstve v tej situácii je isté. List Rimanom 8:28 hovorí: „A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa 

rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Toto by malo utvoriť základ pre tvoju každodennú radosť. Nikdy 

nebudeš v nevýhode! 

 Niekto sa možno spýta: „Je to reálne myslieť si, že skutočne môžeme byť vždy plní radosti? 

Rozhodne áno! Božie Slovo je realita (skutočnosť, pravdivosť); žiaľ pre niektorých kresťanov je „realitou“ 

oblasť ľudských skúseností. Ale pre toho, kto je znovuzrodený, je realitou Kristus. Ak v Ňom žiješ a tvoje 

vedomie je v Ňom, budeš radostný 24 hodín denne! Budeš úspešný v každej veci bez ohľadu na okolnosti  

okolo teba a budeš od nich nezávislý. Toto je realita v Kristovi Ježišovi. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, čo pre mňa vykonal Pán Ježiš – za Jeho víťaznú smrť a triumfálne 

vzkriesenie  - ktoré ma prenieslo do života neobmedzenej radosti, víťazstva a autority v Ňom. Halleluja! S radosťou 

vynášam dobré veci z Tvojho večného pokladu v mojom duchu, keď dnes prejavujem Tvoju spravodlivosť, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 4:6-7 

1-ročný plán:   Matúš 22:15-46;   2.Mojžišova 22-23 

2-ročný plán:   Skutky 14:8-18;   Jób 34-35 



2           Pastor Chris 

    Krv Baránka a slovo nášho svedectva! 

 „Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda 

Jeho Pomazaného, lebo zvrhnutý bol žalobník na nich pred naším Bohom dňom i nocou. Oni však zvíťazili nad ním 

krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti“ (Zjavenie 12:10-11). 

 Aké je to úžasné! Božie deti zvíťazili nad satanom krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva. 

Satan nevyhral, nevyhráva a nikdy nevyhrá! Jeho koniec bol určený a je nám odhalený. Aj keď ešte má 

svoj spôsob práce, ktorým je podvod; my ale tiež máme svoj spôsob práce proti nemu, a to je krv 

Baránkova a Slovo nášho svedectva. Ako použiješ Ježišovu krv proti nepriateľovi? 

 Niektorí povedia, že je to „pokropením krvou“, ale takto to Slovo neučí. Pán Ježiš nám ukázal 

ako použiť krv v Lukášovi 22:19-20: „Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, 

ktoré sa vydáva za vás; to čiňte na moju pamiatku. A podobne (vzal) po večeri kalich a hovoril: Tento kalich je nová 

zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Učí nás, aby sme to robili na Jeho pamiatku. V 1.Korintským 

11:25-26 čítame: „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!“ 

 Keď máš účasť na večeri Pánovej, tak verejne vyhlasuješ krv Jeho smrti. Jeho krv nás zmierila 

s Bohom a dala nám život. Židom 12:24 hovorí: „...k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu 

krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.“ Stoj pevne vo svojej viere v Ježišovu krv. Táto krv hovorí o tvojom 

spasení, oslobodení, pokoji, dokonalosti a večnom víťazstve nad satanom, hriechom a smrťou. Preto keď 

prijímaš večeru Pánovu, tak oslavuješ nadprirodzený život v Kristovi, do ktorého si bol povolaný. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za telo Kristovo, ktoré bolo za mňa zdrvené a za Jeho krv, ktorá mi dala život. 

Pripomínam si, čo Kristus urobil a vyhlasujem, že nikdy nebudem zdrvený, zlomený v žiadnej oblasti môjho života, 

pretože On bol vydaný a zdrvený za mňa. Som zmierený s Bohom a mocou krvi som bol očistený od všetkých 

hriechov. Stojím vo viere na tejto pravde, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 10:4 

1-ročný plán:   Matúš 23;   2.Mojžišova 24-25 

2-ročný plán:   Skutky 14:19-28;   Jób 36-37 



3           Pastor Anita 

     Daj Mu svoje všetko 

 Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia (sledujú, pozorujú, zachovávajú) moje cesty! 

(Príslovie 23:26 angl. preklad). 

 Z nášho úvodného verša je jasné, čo Pán chce; chce tvoje srdce, chce, aby tvoje oči pozorovali Jeho 

cesty. Chce, aby si Ho miloval a žil pre Neho. 2.Korintským 5:15 hovorí: „...a za všetkých umrel, aby tí, čo 

žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych.“ Iní ťa môžu volať bláznom kvôli tomu, že 

miluješ Pána a slúžiš Mu svojím životom, ale nikto nikdy nie je bláznom pre vieru. Žiť pre Pána je 

najvyššie povolanie a najväčšia česť! 

 Ten, kto chodí s Pánom, je v živote v pozícii slávy; je ako strom zasadený pri vodách a všetko, čo 

robí, sa podarí (Žalm 1:3). Zažíva v živote maximálne naplnenie a radosť, pretože jeho nadšenie, emócie, 

túžby a priania sú založené na Kristovi. Keď dáš Pánovi všetko a dôveruješ Mu so svojím životom, urobí 

tvoj život príjemným a hodným žitia. 

 Ak si sa niekedy čudoval, prečo Dávid nadmieru prosperoval v bohatstve a múdrosti, bolo to 

preto, lebo dal Pánovi svoje všetko! Rovnako učil svojho syna Šalamúna, aby urobil to isté. V 

2.Samuelovej 24:24 povedal: „...nechcem predsa obetovať Hospodinovi, svojmu Bohu, obete, ktoré som dostal 

zadarmo (ktoré ma nič nestáli).“ Aká úžasná mentalita! Len to najlepšie je dosť dobré pre Boha! 

 Keď dal Boh Izraelitom Zákon, obzvlášť ich varoval pred tým, aby obetovali čokoľvek menej ako 

najlepšie: „Ak však bude mať nejakú vadu, ak bude krivé alebo slepé alebo akokoľvek chybné, nesmieš ho obetovať 

Hospodinovi, svojmu Bohu“ (5.Mojžišova 15:21). Keď Mu dávaš najlepšie zo seba a najlepšie z toho, čo máš, 

On ťa odmení za tvoj skutok viery a dôveru. 

      Vyznanie 

 Požehnaný Boh, môj život je na Tvoju slávu a žijem pre to, aby som Ti vzdal úctu tým, keď Ti slúžim 

s usilovnosťou, výnimočnosťou a celou oddanosťou. Ty si moje všetko a si všetkým, pre čo žijem! Ďakujem Ti za 

možnosť poznať Ťa a slúžiť Ti a prejavovať vo svete Tvoju lásku a spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Kološanom 3:1-4;   Izaiáš 40:31;   5.Mojžišova 6:5 

1-ročný plán:   Matúš 24:1-35;   2.Mojžišova 26-27 

2-ročný plán:   Skutky 15:1-11;   Jób 38-39 



4           Pastor Chris 

    Spokojnosť a šťastie – výsledok radosti! 

 Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, (Galaťanom 5:22). 

 Častokrát, keď ľudia nie sú spokojní a šťastní so svojím životom, je to z jedného jednoduchého 

dôvodu: ignorovali Božie Slovo. Tvoje šťastie a spokojnosť ako kresťana nezávisí od tvojich okolností 

alebo situácie. Šťastie a spokojnosť je jedným z výsledkov radosti a radosť je ovocím tvojho 

znovuobnoveného ducha, ktorý je vyživovaný Božím Slovom. 

 Tvoja radosť je ako oheň a keď nie je palivo pre oheň, tak zhasne. Podobne tí, ktorí ignorujú 

Slovo, majú krátkodobú radosť. Ak sa niekedy ocitneš v situácii, keď si zmätený, tak to, čo potrebuješ, je 

zotrvávať v Slove. Vysvetli si tú situáciu a reaguj na ňu na základe Božieho Slova. Tvoje šťastie 

a spokojnosť nie je založená na tom, že vecí idú hladko; nezáleží to od toho, že sa dejú okolo teba 

a s tebou dobré veci. Inak by najšťastnejšími ľuďmi boli tí, ktorí žijú v najlepších domoch a majú sa len 

najlepšie. Ale to tak nie je. 

 Sú ľudia, ktorí spáchali samovraždu, zatiaľ čo sa iní čudujú: „Čo by mohlo byť za tým? Všetko 

bolo v poriadku, mal najlepšiu rodinu, najlepšiu prácu, mal dosť peňazí, bol považovaný za 

najrešpektovanejšieho človeka v spoločnosti. Prečo sa zabil?“ To, čo si pravdepodobne títo ľudia 

neuvedomujú je, že šťastie a spokojnosť neprichádza ani z jednej z týchto vecí. Je to jedno z požehnaní, 

ktoré v tebe spôsobuje radosť; radosť, ktorá prichádza len prostredníctvom Slova a Ducha Božieho. 

 Tvoje šťastie a spokojnosť je tvojou zodpovednosťou. Ty musíš seba robiť šťastného a 

spokojného, pretože to ako je tvoj duch šťastný a spokojný, to ovplyvňuje všetko v tvojom živote. Ak sa 

z nejakého dôvodu cítiš zronený alebo skleslý, choď do Slova a rozdúchaj žeravé uhlíky svojej radosti. 

      Vyznanie 

 Moje srdce je  plné nevysloviteľnej radosti, pretože žijem v Slove a žijem Slovom Božím. Som ako strom pri 

potoku, ktorý rodí ovocie v každom čase. Moja spokojnosť a šťastie nepozná hraníc, lebo prebývam v Božom 

Kráľovstve svetla a života, kde vládne len božskosť, úspech, víťazstvo, radosť, pokoj, prosperita a božské zdravie. 

Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Filipským 4:4;   1.Peter 1:8 

1-ročný plán:   Matúš 24:36-51;   2.Mojžišova 28 

2-ročný plán:   Skutky 15:12-21;   Jób 40-41 



5           Pastor Chris 

    Vojaci v Jeho armáde posledných časov 

 Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša (2.Timoteovi 2:3). 

 Žiadny kresťan by nemal byť v živote lenivý, lebo sme vojaci v Božej armáde. A ako od vojaka sa 

od teba očakáva, že budeš silný a húževnatý, aby si splnil úlohu, ktorá je pred tebou. V armáde neexistuje 

absolútne žiadne miesto pre bojazlivosť, ustráchanosť a nerozhodnosť. Pred mnohými rokmi som sa ako 

mladý chlapec zapísal za kadeta do armády. Počas tej doby nám objasnili, že nemáme žiadnu voľbu 

a vykonávali sme len to, čo nám prikázali. Nechceli slabochov. Museli sme vyzerať silní a húževnatí a 

neočakávalo sa od nás, že sa budeme sťažovať alebo prejavovať nejaké známky slabosti. 

 To isté platí pre Božiu armádu. Dobrý vojak Ježiša Krista musí byť vytrénovaný a plne 

vyzbrojený pre boj viery; musí byť silný a vystrojený na to, aby vydržal ťažké časy. Napríklad keď ti 

povedia: „Poďme sa modliť“, nemôžeš sa sťažovať, že sa cítiš unavený, alebo že tvoje ruky sú boľavé, 

keď ti povedia: „Zdvihni svoje ruky v uctievaní k Pánovi“. Nemôžeš povedať, že si príliš unavený, aby si 

išiel evanjelizovať; si vojak; vojaci sa nevyhovárajú. 

 Pán Ježiš je naším dokonalým vzorom toho, aký by mal byť skutočný vojak. Pozrime sa na to, ako 

o Ňom hovoril prorok Izaiáš: „Ale Hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou. Ak položil život (dušu) ako obeť za 

vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin“ (Izaiáš 53:10). My sme 

výsledkom tejto námahy duše, cez ktorú prešiel. Keď videl slávu, ktorá bola pre Ním, pretrpel kríž a 

pohrdol potupou (Židom 12:2); my sme tou slávou. Videl, čím budeme, pokračoval a dal svoj život, aby 

nás zachránil. 

 My sme Jeho semeno predlžujúce Jeho dni prostredníctvom kázania evanjelia. Musíme ho 

zvestovať zo striech domov, z vrcholov kopcov, v údoliach – všade: na severe, juhu, východe a západe 

a tým ustanovovať Jeho Kráľovstvo na zemi a v srdciach ľudí. To je naša práca ako vojakov v Božej 

armáde posledných časov. 

      Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že si ma preniesol do jednoty s Tvojím Synom Ježišom a vložil si do môjho 

ducha vášeň pre evanjelium. Mocou Tvojho Ducha ustanovujem Tvoje Kráľovstvo všade, kam idem, práve tak ako 

naplňujem môj svet poznaním Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 4:5;   2.Timoteovi 2:4-5 

1-ročný plán:   Matúš 25:1-30;   2.Mojžišova 29-30 

2-ročný plán:   Skutky 15:22-31;   Jób 42 



6           Pastor Anita 

     Používaj svoj štít viery 

 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto zlého (Efezským 6:16). 

 1.Ján 3:8 hovorí: „...Syn Boží sa zjavil na to, aby maril (ničil) diablove skutky.“ Toto slovo hovorí 

absolútne jasne o tom, čo prišiel Ježiš urobiť. Prišiel zničiť diablove skutky! Ochromil a paralyzoval 

satana, zničil jeho skutky a urobil satana a jeho démonov úplne bezmocnými. 

 V liste Kološanom 2:15 sa hovorí, že verejne vystavil satana a jeho zástupy v pekle na posmech 

a umiestnil ich pod tvoje nohy. Ale vidíš, že ty máš zodpovednosť, aby si držal satana a jeho démonov 

tam, kde patria; nemalo by im byť dovolené, aby svojou zlobou zasahovali do tvojho života. 

 Pochop to, že hoci je satan porazený nepriateľ, kresťan nie je skrytý pred jeho nástrahami, ľsťami 

a manipuláciami. Preto nás list Efezským 6:10-11 napomína, aby sme si obliekli celú Božiu výzbroj, aby 

sme boli schopní vzdorovať diablovým nástrahám. Je to tvoja zodpovednosť, aby si si obliekol svoju 

výzbroj; Boh to za teba neurobí. 

 Jednou časťou tejto výzbroje je štít viery: „Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť 

všetky ohnivé šípy toho zlého.“ Boh ti dal štít viery, aby si ho používal. To je štít, s ktorým zahasíš všetky 

ohnivé šípy zlého, ktoré na teba vystrelí. Neustále buduj svoju vieru, aby bol silná tým, že sa učíš Slovo 

a konáš podľa neho. Bez ohľadu na to, čo sa deje okolo teba, odmietni sa báť, odmietni sa vzdať, hovor 

Slovo vo viere. 

      Vyznanie 

 Som silný v Pánovi a v moci Jeho sily! Nijaký nástroj utvorený proti mne nebude úspešný. Štítom viery 

zahasím všetky ohnivé šípy nepriateľa, zmarím jeho triky, plány a stratégie a urobím ich neefektívne, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 6:13-17 

1-ročný plán:   Matúš 25:31-46;   2.Mojžišova 31 

2-ročný plán:   Skutky 15:32-41;   Žalm 1-2 



7           Pastor Chris 

     Skutočná, pravá obeť chvál 

 „Skrze Neho (Ježiš Krista)teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho 

meno (Židom 13:15). 

 Práve tak, ako v Starom Zákone kňaz obetoval zápalné obete a kadidlo, tak dnes obetujeme obete 

chvál Bohu ovocím našich úst, keď hovoríme Pánovi slová chvály a ďakovania. Obeť chvál prekračuje len 

také povrchné vyhlásenia ako: „Pane, ďakujem Ti za všetko.“ Na to, aby to bola skutočná obeť chvál 

Bohu, musí to byť zmiešané s podstatou tvojho ducha; musíš mať konkrétne dôvody pre to, aby si Ho 

chválil a potom to povedať nahlas. 

 Ak by som ti povedal: Ďakujem ti, že si tak dobre poupratoval dom“, tak som ťa pochválil. Tým 

istým spôsobom ak chváliš Boha, tak Mu ďakuj za konkrétnu vec. Obete chvál sú vyznania, vyhlásenia, 

žalmy, hymny a duchovné piesne, ktoré Mu dávaš za Jeho lásku, milosť a dobrotu k tebe. Obeťou chvál je 

aj každé vyznávanie a oslava mena Ježiš. Toto sú vyznania Božieho Slova, ktorými Ho oslavujeme. 

 Tieto vyznania (alebo vyhlásenia) sú ovocím a plodmi našich pier, sú to slová z našich úst, ktoré 

dávajú Bohu slávu. Preto keď robíš takéto vyznania, hovor krásne veci o Bohu a vydávaj svedectvá o Jeho 

úžasných skutkoch. Vyhlasuj to, čo Boh povedal o sebe a o tebe: „...takže smelo môžeme vyznávať...“ (Židom 

13:5-6). Keď robíš takého vyznania v mene Ježiš, tak On (Ježiš) ako náš najvyšší kňaz ich predkladá 

Otcovi, ktorý prijíma tvoju chválu a uctievanie ako obeť príjemnej vône. Halleluja! 

      Modlitba 

 Požehnaný Otec, aký si slávny a veľký! Si jediný múdry a pravý Boh, ktorý vládne a kraľuje v ľudských 

záležitostiach. Tebe, ó Pane, patrí všetka sláva, česť, majestát, autorita a chvála! Ďakujem Ti za to, že robíš môj život 

krásnym a naplňuješ ma slávou, spravodlivosťou a pokojom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Hozeáš 14:2;   Židom 13:5-6;   1.Timoteovi 6:15-16 

1-ročný plán:   Matúš 26:1-30;   2.Mojžišova 32-33 

2-ročný plán:   Skutky 16:1-10;   Žalm 3-4 



8           Pastor Chris 

    Drž svoj pohľad stále na Ňom 

 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.  Myslite na 

to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi (Kološanom 3:1-2). 

 Niektorí kresťania sa nesprávne domnievajú, že môžu dosiahnuť dokonalosť svojimi skutkami; 

ale kresťanská dokonalosť nie je v dokonalosti našich skutkov, ale vo videní Krista; musíš sa pozerať na 

Neho. 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.“ 

 Božie Slovo je Božie zrkadlo a Ježiš je Slovo, ktoré sa stalo telom. Keď hľadíš na Neho v Slove cez 

štúdium a meditáciu, si premieňaný zo slávy do slávy. Napríklad v liste Kološanom 3:9-10 sa hovorí: 

„Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku 

pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa.“ Všimni si, že dôvodom  toho, že by si nemal klamať nie je 

prikázanie „neoklameš“, ale to, že si obliekol nového človeka, ktorý je obnovený podľa obrazu Krista; 

toto je to, na čo máš upriamiť svoj pohľad. 

 Spôsob, ako máš upriamiť svoj pohľad na Neho nie je to, že si dáš obrázok na stenu, ale 

prostredníctvom Jeho Slova vo svojom srdci udržuješ svoju pozornosť na obraz a víziu toho, kým si 

v Ňom a čo pre teba urobil. Toto je meditácia; keď hľadíš alebo medituješ (rozmýšľaš) o Božej sláve, 

premieňaš sa. Porozumieš tomu, čo to znamená, že si v Ňom a On je v tebe. Keď spoznávaš 

a uvedomuješ si, že si v Ňom a On je v tebe, tak všetko napätie a snaha o dokonalosť skončia. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré prijímam do svojho srdca s poddajnosťou a vierou. 

Keď meditujem o Slove, rastiem v milosti a poznaní môjho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rimanom 12:2 

1-ročný plán:   Matúš 26:31-56;   2.Mojžišova 34-35 

2-ročný plán:   Skutky 16:11-18;   Žalm 5-6 



9           Pastor Anita 

    Jeho Slovo je na to dostatočné! 

 „...Choď a staň sa ti, ako si uveril! I ozdravel mu sluha v tú hodinu“ (Matúš 8:13). 

 Istý stotník, ktorého sluha bol chorý a zomieral, počul o Ježišovi a poslal k nemu starších zo 

Židov, aby ho poprosili, aby prišiel a uzdravil sluhu. Pán súhlasil a nasledoval ich. Ale vzápätí stotník 

poslal Ježišovi odkaz: „Pane, neunúvaj sa, nie som hoden, aby si prišiel pod moju strechu; ani ja nie som 

hoden, aby som prišiel k tebe, ale daj len slovo a môj služobník bude uzdravený“ (Lukáš 7:2-7). Preložené 

do dnešného jazyka stotník povedal: „Pane, Tvoje Slovo je na to dostatočné!“ 

 Keď Ježiš počul slová stotníka, začudoval sa jeho viere, obrátil sa k tým, ktorí Ho nasledovali 

a povedal: „Ani v Izraeli nenašiel som takej viery.“ A keď sa poslovia vrátili späť do stotníkovho domu, 

našli dovtedy chorého sluhu dokonale uzdraveného (Lukáš 7:9-10). Stotník mal vieru, že všetko, čo 

potrebuje, je slovo od Pána. 

 Toto je druh detskej viery v Božie Slovo, ktorá sa od teba vyžaduje, aby si ju prejavil. Aká je tvoja 

túžba? V ktorej oblasti potrebuješ zmenu alebo zázrak? Stotník bol veľmi jednoznačný v tom, čo chcel pre 

svojho služobníka a bol presvedčený, že Pánove slová sú dostatočne mocné na to, aby vytvorili zázrak. 

 Božia odpoveď na akýkoľvek problém, ktorému môže ktokoľvek čeliť, je Jeho Slovo! Nezáleží na 

tom, aký je to problém; či je to choroba, bankrot, manželský problém a pod. Akonáhle máš Božie Slovo 

v tejto oblasti, máš odpoveď. Ak otvoríš svojho ducha službe Slova, budeš robiť pokrok zo slávy do 

slávy. 

 Si vo vzdialenosti „jedného Slova“ od tvojho zázraku a nasledujúcej úrovne slávy a to Slovo už 

bolo dané. V Jánovi 16:23-24 Pán povedal: „...A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám 

hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. 

Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ Už teraz môžeš konať podľa Slova; pros, čokoľvek chceš 

vediac, že Pán, ktorý ťa pozval, aby si to tak robil, je zaviazaný svojím Slovom. Nikdy nesklame. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje vzácne Slovo, ktoré si vážim viac ako fyzickú potravu! Tvoje Slovo je 

božskou potravou pre môjho ducha a prostredníctvom Tvojho Slova sa mi každý deň darí, robím pokrok, vynikám 

a víťazím nad všetkými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 107:17-20;   Skutky 20:32;   Marek 7:25-30 

1-ročný plán:   Matúš 26:57-75;   2.Mojžišova 36-37 

2-ročný plán:   Skutky 16:19-28;   Žalm 7-8 



10           Pastor Chris 

     Jeho meno predstavuje autoritu 

 „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“ (Filipským 2:10-11). 

 Anjeli, démoni a všetko stvorenstvo je zaviazané k tomu, aby poslúchalo každú inštrukciu 

vydanú v mene Ježiš, pretože toto meno predstavuje autoritu; všetku autoritu na nebi a na zemi. Keď 

použiješ meno Ježiš, nikdy nerozmýšľaj takto: „Bude to fungovať alebo to nebude fungovať?“; tu by 

nemalo byť žiadne miesto pre pochybnosť! Vyučovanie o viere spôsobilo, že mnoho kresťanov v tejto 

oblasti narazilo. Pravda je taká, že v skutočnosti nepotrebuješ zhromažďovať vieru na to, aby si použil 

meno Ježiš. 

 Keď prosíš Otca o čokoľvek v mene Ježiš, On nezvažuje, či máš alebo nemáš vieru, pretože ti už 

dal mieru viery (Rimanom 12:3). Preto keď príde k tomu, aby si použil Jeho meno, je to záležitosť 

autority. Ježiš povedal ohľadom veriacich: „...v mojom mene budú vyháňať démonov“ (Marek 16:17). Každý 

veriaci môže vyháňať démonov v dôsledku Kristovej autority. 

 Toto je podobné policajtovi, ktorý stojí na ceste a kontroluje premávku. Nepotrebuje vieru. Keď 

zdvihne ruku na signál „stop“, musíš to akceptovať. Autoritu, ktorú získal tým, že ho tam postavili je 

všetko, čo potrebuje. Tým istým spôsobom v deň, keď si sa znovuzrodil, ti bola daná autorita nad 

satanom a každým démonom temnosti. 

 Na vrchu premenenia Boh z neba povedal ohľadom Ježiša: „...Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa 

mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte“ (Matúš 17:5). Všetko vo vesmíre, živé alebo neživé, všetko má „inteligenciu“ 

a všetkému bolo prikázané počúvať a poslúchať Ježiša. Boh vydal také isté nariadenie ohľadom teba, keď 

si vyznal Ježiša ako svojho Pána nad svojím životom, aby si sa znovuzrodil. 

 Všetkému stvorenstvu bolo prikázané, aby počúvalo a poslúchalo, keď robíš nariadenia v mene 

Ježiš. Stojíš na Jeho mieste; v Jeho mene máš autoritu pokoriť svet a podmaniť si prírodu! 

      Modlitba 

 Pane, ďakujem Ti za autoritu, ktorú si mi dal, aby som používal Tvoje meno a tak vyháňal démonov, 

uzdravoval chorých a vládol tomuto svetu. Okolnosti života sú mi podriadené, keď každý deň uplatňujem Bohom 

danú autoritu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 28:18-19;   Lukáš 10:19 

1-ročný plán:   Matúš 27:1-26;   2.Mojžišova 38-39 

2-ročný plán:   Skutky 16:29-40;   Žalm 9-10 



11           Pastor Chris 

     Viera: výsledok poznania 

 „...lebo viera je z počutia a počutie skrze Božie Slovo“ (Rimanom 10:17). 

 Náš úvodný verš nám dáva porozumieť vzťahu medzi vierou a poznaním. Viera prichádza 

počúvaním alebo poznávaním Božieho Slova. Viera je výsledkom tvojho poznania Božieho Slova; je 

výsledkom tvojho uvedomenia si Jeho (Božej) osobnosti a zjaveného poznania o Ňom. Toto poznanie 

alebo uvedomenie si ti dáva mentalitu; pretože spoznáš a uznáš Jeho veľkosť, to spôsobí, že Ho uctievaš 

špeciálnym spôsobom. 

 Prvou zreteľnou charakteristickou črtou každého skutočného kresťana je veľký hlad po Božom 

Slove; nenásytná túžba poznať Pána viac a mať s Ním spoločenstvo. Čím viac Ho spoznávaš cez Božie 

Slovo, tým viac sa buduje tvoja viera Jeho osobnosťou, myšlienkami a charakterom zjavenými cez teba. 

Mojžišov príbeh je inšpirujúcim príkladom. Prvé svoje veľké stretnutie s Pánom mal na vrchu Horeb 

(2.Mojžišova 3:2). Boh k nemu prehovoril z horiaceho kra, ktorý nezhorel a poveril ho, aby vyslobodil 

Izraelitov spod otroctva faraóna, egyptského kráľa. Vyslal ho so zasľúbením, že On, Jahve, bude s ním 

(2.Mojžišova 3:12). 

 To bolo všetko, čo Mojžiš potreboval; poznanie, že Boh bude s ním. Na základe tohto poznania 

postupoval s neobyčajnou smelosťou, aby čelil faraónovi, ktorý bol v tom čase obávaným zvrchovaným 

vládcom. Mojžišova odvážna viera bola inšpirovaná jeho vedomím, že s ním je Ten Väčší ako je faraón. 

Toto poznanie povzbudzovalo jeho vieru a posmeľovalo jeho presvedčenie vidieť faraóna len ako 

obyčajného smrteľníka, ktorý mu nemôže nijako ublížiť. 

 Toto je to, čo dnes potrebuješ; bohaté poznanie Boha prostredníctvom Jeho Slova! Toto je pre teba 

nepostrádateľné, ak máš žiť a naplniť Božiu vôľu a zámer pre svoj život. Cez tvoje poznanie Jeho veľkosti 

a moci si odvážny vo viere a si schopný čeliť a víťaziť nad výzvami života. 

     Modlitba 

 Nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a jeho moc v mojom živote. Moja viera je živá a pracuje, pretože 

rozpoznávam a uznávam Tvoju úžasnú a slávnu prítomnosť vo mne. Si slávou môjho života; si mojou silou, mojím 

víťazstvom a mojou piesňou. Milujem Ťa celým svojím srdcom a vážim si Tvoju milosť a pokoj, ktoré sa 

rozmnožujú v mojom živote prostredníctvom poznania Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Peter 1:2-3 

1-ročný plán:   Matúš 27:27-44;   2.Mojžišova 40 

2-ročný plán:   Skutky 17:1-9;   Žalm 11-13 



12           Pastor Anita 

     Žiť Jeho Boží plán 

 „Lebo sme Božie (vlastné) osobné dielo (Jeho majstrovský kus), obnovení v Kristovi Ježišovi, (narodení 

znova), aby sme smeli robiť tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás (idúc po cestách, ktoré 

pripravil pre nás predtým), aby sme kráčali po nich (žijúc dobrý život, ktorý predpripravil  a prichystal pre nás, aby 

sme ho žili)“ (Efezským 2:10 rozšírený angl. preklad). 

 Je tvojou zodpovednosťou, aby si našiel svoje miesto v Božom pláne a naplnil Božie určenie pre 

teba. Musíš sa starať o to, aby si kráčal po ceste, ktorú Boh vopred pre teba pripravil. Kološanom 4:17 

hovorí: „...Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi.“ Tu je to povedané jasne: nie je to Pánova 

zodpovednosť, ale tvoja, aby si naplnil Jeho povolanie a určenie pre tvoj život. 

 Aby si žil Božie určenie pre seba, musíš mať najskôr náležité poznanie a porozumenie Slova. 

Božie Slovo je Jeho múdrosť a svetlo (Príslovie 1:20, 23; Žalm 119:130). Keď študuješ Slovo a medituješ 

nad ním, prijímaš náhľad, smer a božskú radu; si vedený, aby si poznal a pôsobil v Božej dokonalej vôli 

pre svoj život. 

 A navyše sa musíš neprestajne poddávať Duchu Svätému. On je Ten, ktorý ti odkrýva tajomstvá 

a skryté Božie veci a pomáha ti objaviť Boží sen pre teba. Ježiš ho nazval Duchom pravdy, to znamená 

Duch skutočnosti, reality; odkrýva ti skutočnosti života (Ján 16:13) a povedie ťa, aby si naplnil Otcovu 

vôľu pre teba. Kedykoľvek ťa zvnútra vyzve, aby si niečo urobil, neargumentuj, nenamietaj; choď a urob 

to. Čím viac si Mu poddaný, tým sa viac môže cez teba uskutočniť Jeho zámer. 

     Vyznanie 

 Rastiem v milosti a poznaní Božieho Slova, aby som poznal Jeho božský plán a dokonalú vôľu pre môj život! 

Som vedený Duchom a poháňaný božskou múdrosťou v smere Božieho určenia pre mňa. Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   Kološanom 2:6-7;   Jeremiáš 7:23 

1-ročný plán:   Matúš 27:45-66;   3.Mojžišova 1-3 

2-ročný plán:   Skutky 17:10-21;   Žalm 14-16 
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     Je to ten istý Duch... 

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

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

 Ak si znovuzrodený, buď rád, že Duch Svätý je nielen s tebou, ale aj v tebe. Je to stále prebývajúci 

Tešiteľ, Radca, Pomocník, Prímluvca, Obhajca, Ten, ktorý ťa posilňuje a Ten, ktorý je vždy po tvojom 

boku. S Ním je zaručený úspech v tvojom živote po celý čas. On je Ten, ktorý prináša do tvojho života 

Božiu moc, aby si bol efektívny vo svojom kresťanskom živote. Tak isto ťa vyučuje Slovu, aby si poznal 

dokonalú Božiu vôľu pre svoj život a žil v nej. 

 Nikto, kto prijal Ducha Svätého, by nemal žiť obyčajný život. Premýšľaj o tom: Duch Svätý, 

ktorého si prijal, je ten istý, ktorý pôsobil s Dávidom, keď sa ocitol tvárou v tvár levovi a medveďovi 

a v oboch prípadoch obe zvieratá zabil holými rukami (1.Samuelova 17:34-35). Duch ho uschopnil ako 

mládenca, aby porazil a sťal veľkého goliáša z Gátu, šampióna Filištíncov. 

 Ešte raz, ten istý Duch Svätý, ktorý v tebe dnes žije je ten istý, ktorý pôsobil s Mojžišom, Józuom, 

Elijášom, Elizeom, Šalamúnom a napokon so samotným Ježišom Kristom. Mocné skutky, ktoré urobil 

prostredníctvom starých prorokov, nie sú len historky; boli zaznamenané pre naše poučenie a inšpiráciu. 

Dávajú ti poznať, čo môže Duch Svätý rovnako urobiť v tvojom živote, keď sa mu poddáš. Proroci starej 

doby nemali Ducha v plnosti, pretože neboli znovuzrodení. Toto by ti malo dať vedieť, o čo viac by mal 

byť tvoj život nadprirodzený, keď Duch Svätý žije v tebe! 

 Ten, ktorý v tebe prebýva, je väčší a mocnejší než všetky sily na svete! Neprišiel na to, aby v tebe 

potichu nečinne odpočíval. 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.“ Zapoj dnes Jeho moc do práce. 

     Vyznanie 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal Ducha Svätého, aby vo mne žil v plnosti a napĺňal ma 

dynamickou schopnosťou spôsobovať pozitívne zmeny v mojom svete. Som víťaz v Kristovi Ježišovi, žijem 

neobyčajný život dokonalosti, ktorý si pre mňa pripravil. Halleluja! 

Rozšírené štúdium:   Ján 14:17;   1.Ján 2:27 

1-ročný plán:   Matúš 28;   3.Mojžišova 4-5 

2-ročný plán:   Skutky 17:22-34;   Žalm 17-18 
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     Kraľovanie v živote 

 „...Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať (angl. 

vládnuť) v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rimanom 5:17). 

 Ako Božie deti sme boli povolaní, aby sme v živote vládli ako králi; to je pozoruhodné obzvlášť 

keď si pozrieš grécku interpretáciu slova „vládnuť“ čo presne znamená „kraľovať“. Takže skutočná 

grécka interpretácia je: „...tí, ktorí prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti budú kraľovať v živote, skrze toho 

jedného, Ježiš Krista.“ Si určený na to, aby si v živote „kraľoval“.  

 1.Korintským 15:25 odkazujúc na Pána Ježiša hovorí: „Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží 

pod nohy všetkých nepriateľov.“ Pán Ježiš je v nebi a tam nie sú nepriatelia, ktorých by mal dať pod Jeho 

nohy; to znamená, že tento verš nehovorí o Jeho vládnutí v nebi, ale na zemi. Možno sa chceš opýtať: 

„Ako potom vládne na zemi od tej doby, čo je v nebi?“ Robí to cez nás. Dnes vládne alebo kraľuje na 

zemi prostredníctvom nás – Jeho cirkvi. My vládneme cez Neho a On vládne cez nás. Halleluja! 

 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.“ Premohol svet a dal nám víťazstvo nad svetom. Porazil satana, dal svoje 

nohy na jeho hlavu a vyzval nás, aby sme tam dali svoje nohy tiež. Takto je dnes satan pod našimi 

nohami. 

 1.Ján 5:4 hovorí: „...pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo 

svet, je naša viera.“ Keď si znovuzrodený, tak si premohol svet; si nadradený nad satanom a zástupmi 

temnosti. Kraľuješ nad démonmi, chorobou a nemocou, chudobou, zlyhaním a smrťou cez Ježiša Krista. 

Jediný, ktorému je dovolené vládnuť v tvojom živote je Pán a Jeho večné Slovo; odmietni prijať čokoľvek, 

čo zraňuje alebo zväzuje. Pokračuj stále v kraľovaní v živote! 

     Vyznanie 

 Som tým, čo Boh hovorí, že som; som údom Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí. Väčší je Ten, ktorý je vo 

mne, ako ten, ktorý je vo svete. Kraľujem nad satanom, chorobou, chudobou a zástupmi temnoty, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 13:8;   1.Ján 4:4 

1-ročný plán:   Marek 1:1-20;   3.Mojžišova 6-7 

2-ročný plán:   Skutky 18:1-11;   Žalm 19-20 
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     Maj vedomie milosti! 

 „Z Jeho plnosti (hojnosti) sme všetci prijali ( boli sme všetci zásobený všetkým, čo mal) milosť za milosťou 

a duchovné požehnanie za duchovným požehnaním (a) dokonca priazeň nad priazeň (a) dar (naložený) nad dar“ 

(Ján 1:16 angl. rozšírený preklad).  

 Božia milosť je nadprirodzená! Prináša priazeň, prosperitu, uzdravenie a nadprirodzený rast. Je  

prejavom lásky, súcitu a Božej moci; je to vonkajší odraz božského vplyvu v ľudskom duchu. Táto 

nadprirodzená milosť, o ktorej hovorí apoštol Pavol v dnešnom Slove, bola darovaná do nášho života.  

 Milosť prináša do nášho života prijateľnosť, úctu a dôstojnosť, priťahuje správnych ľudí, 

okolnosti a prostriedky v súlade s Božím plánom pre náš život. Dokonca v náročných situáciách nám 

dáva milosť výhodu a spôsobuje, že sa povznesieš nad každú nepriazeň.  

 Milosť ťa odlišuje od sveta, oddeľuje ťa pre slávu a výnimočnosť. Nie je absolútne nič v tomto 

svete vrátane slávy a šťastia, čo by sa dalo porovnať s milosťou Ježiša Krista, ktorá ti bola darovaná. 

Nečuduj sa, že nám apoštol Pavol radí v 2.Korintským 6:1: „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste 

nebrali nadarmo milosť Božiu“ ale radšej:  „...mocnej v milosti, ktorá je v Kristu Ježišovi“ (2.Timoteovi2:1). 

 Byť silný v Božej milosti znamená byť si toho vedomý a zobrať si úžitok z Jeho milosti. Si semeno 

Abrahámovo a tak milosť pre prosperitu pracuje v tebe 24 hodín denne! Táto milosť ťa posúva dopredu 

a dáva ťa do pozície úspechu, tak ako to bolo u Izáka, ktorý sial v čase hladu a v tom istom roku žal 

stonásobok (1.Mojžišova12-13). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, radujem sa z Tvojej milosti, ktorou si ma štedro zahrnul a vyznávam, že môj život je odrazom 

Tvojej slávy, moci, dokonalosti a sily, keď kráčam v Tvojej láske. Tvoja milosť a pokoj sú rozmnožené v mojom živote 

cez rastúce zjavenie Tvojho Slova, ktoré mi je dané, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 13:14;   Zachariáš 4:7 

1-ročný plán:   Marek 1:21-45;   3.Mojžišova 8 

2-ročný plán:   Skutky 18:12-23;  Žalm 21-22 



16           Pastor Chris 

     Uctievanie v Novej Zmluve 

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

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

 Uctievanie je podstatná časť kňazskej služby veriaceho. Malo významnú úlohu v Starej Zmluve 

a je tomu tak stále aj dnes. Jedna vec je ale uctievať Boha a iná vec je uctievať Ho správne. To, že sa cítiš 

dobre pri uctievaní ešte neznamená, že Ho uctievaš správne; nie je to o tvojich pocitoch; musíš si byť istý, 

že uctievaš Boha Božím spôsobom tak, ako to ukazuje Jeho Slovo.  

  V Jánovi 4:23 nám Ježiš zobrazil vlastnosti pravých uctievačov; tí chvália Otca v duchu a pravde. 

Toto samozrejme nemusí nutne znamenať, že spievaš jemne a pomaly; to znamená uctievať Boha  

zo svojho ducha a podľa jeho Slova.  

  Musí tu byť jednota tvojho ducha s Duchom Božím, aby si Mu slúžil a uctieval Ho. Znamená to, 

že musíš byť znovuzrodený a naplnený Duchom Svätým, aby si bol schopný uctievať Boha v duchu 

a pravde. Pavol hovorí: „Veď Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom...“ 

(Rímskym 1:9). Keď uctievaš Boha v Duchu a pravde, je tu jednota a spoločenstvo duchov. Volá sa to aj 

spoločenstvo s Duchom Svätý. Nie je to len o našom spievaní, či slovách modlitby, ale o spoločenstve 

a vzájomnej komunikácii, ktorá sa uskutočňuje v oblasti ducha. Chvála ťa prenesie do vznešených 

božských oblastí.  

 Preto sa niekedy cítiš pri uctievaní tak uchvátený; je to ako by si bol prenesený z tejto pozemskej 

oblasti do láskavosti, do vrelého prijatia v Božej prítomnosti. Keď ťa obklopí Božia slávna prítomnosť, 

úplne zabudneš na každého a na všetko okolo seba. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, dnes Ťa chválim a uctievam z môjho ducha a podľa Tvojho Slova. Ďakujem za Tvoju lásku, 

milosť a múdrosť, ktorá mi je prístupná v Ježišovi Kristovi. Nech je Tvoje meno slávené, chválené a uctievané 

v mojom živote a aj po celej zemi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 13-15;   1.Petrova 2:9 

1-ročný plán:   Marek 2:1-22;   3.Mojžišova 9-10 

2-ročný plán:   Skutky 18:24-19:7;   Žalm 23-24 



17           Pastor Chris 

     Viď realitu za tieňmi 

 „Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme“  (Židom 11:1). 

 Viera je schopnosť vidieť a kráčať v realite, ktorá je neznáma fyzickým zmyslom. Viera vidí 

realitu za  tieňmi. Vierou vidíš svojim duchom skrze Slovo Božie a vyznávaš bez ohľadu na tvrdošijný 

odpor: „Som tým, čo Boh hovorí, že som, mám to, čo hovorí, že mám a dokážem urobiť to, čo hovorí, že 

dokážem!“ 

 Tak sa Abrahám stal vlastníkom celej zeme. Keď mu Pán povedal: „... 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“(1.Mojžišova 13:14-15), poznal, že Boh nehovorí o hmotnom svete. Vierou videl celý 

svet svojimi duchovnými očami a uveril: „Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril a počítalo sa mu to za 

spravodlivosť“ (Rímskym 4:3). 

 Kolosenským 1:13 hovorí, že Boh nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna. My sme 

v duchovnom kráľovstve a v tomto kráľovstve nás požehnal všetkým duchovným požehnaním 

(Efezským 1:3). To zahŕňa všetko, čo sa týka života a zbožnosti (2.Petrova 1:3). Tvoje uzdravenie 

a zdravie, prosperita, úspech, víťazstvo a vyšší život v sláve, to všetko bolo zavŕšené v Kristovi; toto 

všetko už existuje ako realita v duchovnej oblasti. Uchop tieto duchovné reality a urob z nich realitu vo 

svojom živote skrze vieru.  

 Viď to a zmocni sa toho, lebo to je to, kde ťa Boh chce voviesť. Svojou vierou môžeš vnímať 

skutočnosti duchovného kráľovstva, do ktorého patríme a preniesť ich do prirodzeného sveta. Môžeš 

zabrať  obchod, podniky, mestá, národy  a napokon aj celý svet pre Krista a Jeho evanjelium. Sláva Bohu! 

     Vyznanie 

 Pozerám mojimi duchovnými očami viery a zaberám vlastníctvo v oblasti ducha. V Kristovi Ježišovi 

premáham svet a jeho systémy. Napredujem míľovými krokmi. Satan a zástupy temnoty vrátane všetkých negatív 

vo svete sú mi podrobené a víťazne nad nimi vládnem v Kristovi. Halleluja. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 5:7;   1.Jánova 5:4 

1-ročný plán:   Marek 2:23-3:12;   3.Mojžišova 11-12 

2-ročný plán:   Skutky 19:8-20;   Žalm 25-26 



18           Pastor Anita 

     Narodený podľa Pána z nebies 

 „On im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta “ (Ján 8:23).  

 Keď Pán Ježiš povedal Židom v horeuvedenom verši: „Ja som zhora“, poukazoval na svoj božský 

pôvod. On je Pán z nebies: „Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba“ (1.Korintským 15:47). Bol 

výsledkom Slova, ktoré Boh povedal panne Márii skrze anjela Gabriela (Lukáš 1:31). Takže keď povedal: 

„Ja som zhora“, myslel tým, že Jeho život nebol z tohto sveta. Jeho život je život Slova, a pretože Slovo je 

Boh, tak to znamená, že Jeho život je Boží život.  

 Pán Ježiš urobil tento rozdiel, pretože každý človek na zemi prijal život od svojich pozemských 

rodičov, ale Jeho život pochádzal z Boha - On je Slovo, ktoré sa stalo telom. Každá ľudská bytosť 

narodená do tohto sveta má prirodzený ľudský život. Tento život je však porušiteľný život, je smrteľný. 

Toto sa stalo ľudským osudom, keď Adam zhrešil proti Bohu, namiesto toho poslúchol satana a takto 

stratil svoju autoritu nad satanom v záhrade Eden. Ako výsledok prišla na svet smrť: „Preto ako skrze 

jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili...“ 

(Rímskym 5:12). 

 Hriech prišiel na svet Adamovou neposlušnosťou a nasledovala smrť. „Smrť“ tu znamená 

oddelenie od Boha; život v temnote a duchovnej slepote. To je život neobráteného človeka, ktorého Slovo 

opisuje ako oddeleného od života Božieho, oddeleného od zmluvy zasľúbení, nemajúceho žiadnu nádej 

a bez Boha vo svete (Efezským 2:12).  

 Avšak byť znovuzrodený znamená, že nie si narodený podľa obrazu toho prvého človeka 

Adama, ale podľa Ježiša, ktorý je Pánom z nebies. Nesieš obraz „nebeského“; aký je On, taký si aj ty 

v tomto svete (1.Jánov 4:17). 1.Korintským 15:48 vysvetľuje: „.. a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní 

nebeskí...“ 1.Peter 1:23 vyhlasuje: „... veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale 

z neporušiteľného semena.“  

 Si potomkom Slova práve tak, ako Ježiš je Slovom, ktoré sa stalo telom. Rovnako ako On si zhora; 

narodený z nebies. Sláva Bohu! 

     Vyznanie 

 Žijem vo víťazstve, denne rastiem a kráčam v autorite Ducha. Som si vedomý nezničiteľného Kristovho 

života v sebe a aký je On, taký som aj ja - plný milosti, moci a slávy Božej! Meno Pánovo je velebené vo mne dnes 

a naveky. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Ján 3:31;   1.Korintským15:47-49 

1-ročný plán:   Marek 3:13-35;   3.Mojžišova 13-14 

2-ročný plán:   Skutky 19:21-29;   Žalm 27-28 



19           Pastor Chris 

     ...Nad všetky vlády a autority...“ 

 „...a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily.  Túto 

moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach,  nad všetky kniežatstvá, 

mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku “ (Efezským 1:19-21).  

 Mnohí keď počujú slovo „kniežatstvá“, myslia len na démonov, avšak existujú aj anjelské 

kniežatstvá, ktoré sú pozitívne; anjelské Božie mocnosti sú tiež kniežatstvá. Slovo „kniežatstvo“ 

v skutočnosti znamená prvý v autorite. Znamená to tiež ustanovenie, vyhlásenie autority. Rozšírený 

anglický preklad používa pre slovo "kniežatstvá" výraz "vlády, panstvá": „....vysoko nad všetky vlády, 

panstvá, autority, mocnosti, moci a nad každé meno, ktoré je menované (nad každý titul, ktorý bol udelený) nielen v 

tomto veku a svete, ale aj vo veku a svete, ktorý ešte len príde." 

 Slovo „vlády, panstvá“ znamená dve veci: po prvé je to autorita, ktorá panuje, a po druhé to 

znamená ustanovenie, skrze ktoré vládnu. Inými slovami nezáleží na tom, aká vláda bola ustanovená, 

Ježiš je nad všetky vlády. To sa vzťahuje na oboch, na poddaných aj ich vládcov. Ježiš Kristus je 

postavený vysoko nad to - nie len nad alebo kúsok nad, ale vysoko nad všetky vlády, autority, moci, 

mocnosti a nad každé meno, ktoré je menované, nad každý titul, ktorý je udelený, a to nie len v tomto 

veku a na tomto svete, ale aj v budúcom  veku a svete. Aká úžasná realita!  

 Pán Ježiš má najmocnejšie meno zo všetkých, všetko je pod Jeho autoritou a nič to nezmení. On je 

vládnuci Kráľ a vládne a panuje naveky. Efezským 2:6 nám hovorí čosi nádherné, hovorí, že Boh "nás 

spolu s Ním oživil, spolu s Ním nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi.“ Takže sme posadení 

spolu s Kristom, aby sme vládli. Milujem, ako túto časť prekladá Wuest Translation, keď hovorí „ponad 

a nad každú vládu.“ 

 To znamená, že pochádzaš z nebeskej vlády. Tvoje kráľovstvo nie je z tohto sveta, jednáš podľa 

iných pravidiel. Nezáleží na tom, kam ideš v tomto svete, alebo kde sa teraz nachádzaš, ty si "ponad 

a nad každú vládu". Nie si len obyčajná osoba. Drž si toto vedomie. Nech je požehnaný Boh! 

      Modlitba 

 Drahocenný Pán Ježiš, beriem všetky výhody z autority, ktorú si mi dal a vyznávam, že keď pôsobím 

v tvojom mene, tak zastavujem každé zlé dielo okolo mňa a súhlasím len s tým, čo je v súlade s Tvojimi plánmi 

a zámermi pre mňa. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 10:19;   Efezským 2:5-6 

1-ročný plán:   Marek 4:1-20;   3.Mojžišova 15 

2-ročný plán:   Skutky 19:30-41;   Žalm 29-30 



20           Pastor Chris 

     On odhaľuje tajomstvá 

 Daniel odpovedal a riekol: Nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila... 

On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme, a svetlo prebýva s ním (Daniel 2:20-22). 

 Kráľ Nabuchodonozor mal raz sen a žiadny z jeho mudrcov ho nevedel vyložiť. Kvôli nemu bol 

nepokojný a zúfalý a vyhrážal sa im popravou, pokiaľ mu nepovedia sen a jeho výklad. Vo svojej 

odpovedi kráľovi povedali: „Niet človeka na zemi, ktorý by mohol povedať vec kráľovu, pretože ešte nijaký kráľ, 

akokoľvek veľký a mocný nežiadal takej veci od nijakého učenca, hvezdára alebo Chaldeja. A vec, ktorú žiada kráľ, je 

zriedkavá a ťažká, a nieto iného, kto by ju mohol povedať pred kráľom okrem bohov, ktorí však nemajú svojho obydlia 

s telom“ (Daniel 2:10-11). 

 Avšak Daniel smelo vykročil a požiadal kráľa, aby mu dal šancu. Zhromaždil svojich priateľov, 

aby sa postili a modlili a Boh mu ukázal kráľov sen a jeho výklad. Keď Daniel odhalil kráľov sen i jeho 

výklad, všetci začali o ňom hovoriť, že má výnimočného ducha. Duch Svätý, ktorý je Duchom múdrosti, 

je tým výnimočným duchom. On je ten, kto nám dáva nahliadnuť do podstaty skutočností, záhad 

a tajomstiev. 

 Čo sa týka tvojej budúcnosti, nemusíš chodiť v tme alebo nevedomosti. Duch Svätý je tvojím 

svetlom; On ťa vedie po chodníku, ktorým by si mal ísť. Prišiel, aby ťa učil všetkým veciam, uviedol ťa 

do všetkej pravdy a ukazoval ti budúcnosť (Ján 16:13). V Lukášovi 8:10 Pán Ježiš povedal: „Vám je dané 

poznať tajomstvá kráľovstva Božieho.“ Si Bohom vyvolený, aby si poznal tajomstvá Kráľovstva. 

 Čím viac si uvedomuješ a poznávaš osobu a službu Ducha Svätého vo svojom živote, tým viac 

osvecuje tvoju myseľ a dáva ti výnimočne veľkú schopnosť pochopiť, rozpoznať a interpretovať všetky 

tajomstvá. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za mimoriadnu službu Ducha Svätého dnes vo svojom živote; dal si mi dokonalého 

ducha a porozumenie mysle; preto som schopný rozlúštiť a vyložiť tajomstvá skrze Tvoju dokonalú múdrosť, ktorá 

vo mne pracuje, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Daniel 6:3;   1.Korintským 2:7-10 

1-ročný plán:   Marek 4:21-41;   3.Mojžišova 16-18 

2-ročný plán:   Skutky 20:1-12;   Žalm 31-33 



21           Pastor Anita 

     Výnimočný život človeka v Kristovi 

 ...ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2.Korintským 5:17). 

 Keď si sa znovu narodil, narodil si sa ako nový druh človeka. Tento nový človek nie je niečo, čo 

už predtým svet videl; je to nový „superman“ v Kristovi. Nesie podobu samotného Pána. 1.Ján 4:17 

znova opakuje túto pravdu, keď hovorí: „...aký je On (Ježiš), takí sme aj my v tomto svete.“ 2.Petra 1:4 nám 

hovorí, že sme účastníkmi Jeho božskej prirodzenosti, máme na nej podiel. To znamená, že máme Jeho 

život a Jeho slávu. Toto je výnimočný život človeka v Kristovi. Nie je tým, ktorý by mal byť chorý, 

chudobný, zlomený alebo porazený v žiadnej oblasti života, 

 1.Jána 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.“ Pochádzaš z Boha; tvoj pôvod je v Bohu; si v tej istej "triede" s Ním. Preto nie si 

obyčajný. Všimni si, že Slovo nehovorí, aby si sa snažil zvíťaziť; nie, narodil si sa ako víťaz! 

 Niektorí veriaci sa čudujú: „Ak sú tieto veci pravda, prečo je potom môj život taký obyčajný?“ 

Aby si uviedol do platnosti tieto pravdy vo svojom živote, tak predovšetkým rozpoznaj a uznaj, že si 

tým, čo Boh hovorí, že si; prijmi Jeho Slovo ako jedinú pravdu. V liste Timoteovi apoštol Pavol hovorí: 

„Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba“ 

(2.Timoteovi 1:6). To znamená, že niečo v tebe existuje, ale musíš to roznietiť, aby sa to prejavilo v tvojom 

živote tým, že hovoríš v súlade so Slovom. 

 Si novým stvorením v Kristovi; dedič Najvyššieho, spoluúčastník Božieho života, povýšený nad 

satana a si zázrak pre svet. Si vo všetkom výnimočný! Ver, prijímaj a prehlasuj vždy o sebe tieto kvality. 

Hovor Slovo nad svojim životom, zdravím, manželstvom, financiami a svojou prácou, pretože svojimi 

ústami si vyzdvihnutý do oblasti slávy. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš nadprirodzený život. Som si vedomý mojej božskej prirodzenosti ako 

nového stvorenia v Kristovi, plného slávy a vynikajúcich kvalít božskosti. Mocou Ducha prejavujem v mojom svete 

Kristov život, aby som ovplyvňoval mužov a ženy v spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 10:9-10;   Rímskym 8:37 

1-ročný plán:   Marek 5:1-20;   3.Mojžišova 19-21 

2-ročný plán:   Skutky 20:13-24;   Žalm 33-34 



22           Pastor Chris 

     Oživení Duchom 

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

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

 Náš úvodný verš dáva tak mocné zjavenie z Božieho Slova. Avšak mnohí o tom hovoria, ako 

keby to bolo obyčajné zasľúbenie; ale to nie je zasľúbenie. Otázka je: „Žije v tebe Duch?" Áno, ak si Ho 

prijal do svojho života. To znamená, že druhá časť sa v tebe tiež naplnila, pretože oživenie tvojho 

smrteľného tela je podmienené tým, že v tebe prebýva Duch. 

 V deň, keď sa usadil v tebe, bol dňom, kedy oživil tvoje smrteľné telo (dal mu život). Nemáš už 

viac smrteľné telo! Biblia hovorí, že cez evanjelium priniesol na svetlo život a nesmrteľnosť (2.Timoteovi 

1:10). Halleluja. Nevedomosť správne používať Slovo spôsobila, že niektorí veriaci nevidia realitu 

Božieho Slova a následkom toho žijú len v oblasti zasľúbení. To je dôvodom toho, že niektorí veriaci sú 

stále podrobení živlom tohto sveta a bojujú s bolesťami hlavy, nachladnutím a horúčkou namiesto toho, 

aby žili život prostredníctvom autority Ducha. 

 Ako reakciu na Slovo z listu Rimanom 8:11: „...ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z 

mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim 

vo vás“ vyhlás: „Ten istý Duch ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, začal vo mne prebývať a oživovať moje 

smrteľné telo; oživil moje telo Božím životom! Takže mám teraz v sebe Boží život a Božiu prirodzenosť.“ 

Toto je súčasná realita. 

 Toto je to, čo vedel apoštol Pavol a preto nerobil paniku, keď sa na jeho ruku obtočila jedovatá 

zmija a uštipla ho. Len striasol zviera do ohňa a pokračoval v tom, čo robil. Keď si znovuzrodený 

a naplnený Duchom Svätým, nežiješ viac krvou, ale mocou Ducha. Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša 

z mŕtvych, dal život tvojmu fyzickému telu a urobil ho nezničiteľným! 

     Vyznanie 

 Ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, žije vo mne. Oživil moje telo Božím životom. Teraz 

prehlasujem, že kráčam v božskom zdraví a víťazstve; choroba a nemoc nemôže zostávať v tomto tele, pretože je 

chrámom Ducha Svätého, Halelluja! 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:4;   Rimanom 8:13 

1-ročný plán:   Marek 5:21-43;   3.Mojžišova 22-23 

2-ročný plán:   Skutky 20:25-38;   Žalm 35-36 



23           Pastor Chris 

     Odhalený život slávy 

 Ako nám jeho Božia moc darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, a to poznaním Toho, ktorý nás 

povolal ku sláve a cnosti (2.Petra 1:3 angl. preklad). 

 Kresťanský život je pozvanie do slávy a cnosti; to znamená volanie k životu cti, dôstojnosti 

a výnimočnosti. Toto by malo byť tvojou každodennou skúsenosťou. Predstav si, že po celý život by tvoje 

vyznania boli v súlade s týmto! Bez ohľadu na to, v akej situácii sa ocitneš, tvoj život bude vždy cnostný, 

dôstojný a dokonalý. 

 Niektorí majú svoje životy v rozpore s tým, čo hovorí Slovo a divia sa prečo. Slávny život sa im 

zdá zahalený, a to kvôli nevedomosti a slepote ich sŕdc. Avšak závoj sa odstráni cez poznanie Božieho 

Slova. Duch Svätý nám cez apoštola Petra hovorí, ako to funguje: „Ako máme všetko jeho božskej moci, 

darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho...“ 

 Najprv si všimni, že On sa ti nesnaží dať všetky veci, ktoré sa týkajú života a zbožnosti; nie! On ti 

ich už dal. Ako? Cez poznanie (grécky: epignosis) Jeho. Slovo „Epignosis“ znamená presné alebo 

precízne vedomosti; plné poznanie v s dôverným vzťahom. To znamená plné porozumenie, poznanie 

alebo chápanie. Ako prídeš k tomuto osobitnému druhu poznania? V Efezským 1:17 sa apoštol Pavol 

modlil: „...aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho.“ 

 Všimni si, že nebeského Otca nazýva Otcom slávy. To znamená, že si sláva; tvoj život je životom 

slávy! Takže hovorí, že na to, aby si poznal Boha takým spôsobom, ako spomenul Peter v dnešnom 

úvodnom texte, potrebuješ, aby ti Boh dal: „...Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho 

srdca...“ (Efezským 1:17-18). 

 Slovo „poznanie“ je grécky „apokalupsis“, čo znamená odhalenie; nahliadnutie do reality. A 

grécke slovo preložené ako „osvietil“ je „Photizo“, čo znamená zažnúť svetlo v tvojom srdci. Preto keď 

študuješ o Bohu a učíš sa o veciach Ducha; keď sa s Ním zoznámiš, spriatelíš a máš s Ním vzťah, tak ti 

budú tieto duchovné skutočnosti odhalené.  

      Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi v poznávaní Teba udeľuješ ducha múdrosti a zjavenia; ďakujem, že 

osvecuješ oči môjho porozumenia, aby som poznal nádej Tvojho povolania a slávu Tvojho dedičstva vo svätých 

v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Petra 5:10;   Efezským 1:17-18 

1-ročný plán:   Marek 6:1-29;   3.Mojžišova 24 

2-ročný plán:   Skutky 21:1-9;   Žalm 37 



24           Pastor Anita 

     Hovor život! 

 Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie (Príslovia 18:21). 

 1.Mojžišova prvá kapitola nám ukazuje, ako Boh prehovoril Slovo, aby znovustvoril a obnovil 

poriadok na zemi potom, čo sa stala temnou chaotickou masou. Ukázal nám dôležitý príklad, ktorý 

máme nasledovať. Keď sa Ježiš prechádzal ulicami počas biblických dní, robil presne tú istú vec; žil ako 

Slovo, žil Slovom a žil v Slove. Všetko čo robil, bolo hovoreným slovom. 

 Keď prikázal hluchým ušiam, aby sa otvorili, bolo to slovami. Keď potreboval, aby sa otvorili 

slepé oči, povedal slepému: „Prijmi svoj zrak.“ Pri obnovovaní zmrzačených končatín pokojne povedal: 

„Buď úplne celý!“ Dokonca mŕtvemu autoritatívne prikázal: „Vstaň!“ Príkladom bol Lazar,  ktorého Ježiš 

Kristus vzkriesil z mŕtvych štyri dni potom, čo zomrel a bol pochovaný. Keď sa zjavil Ježiš, postavil sa 

pred jaskyňu a „... zavolal silným hlasom: Lazár, poď von! “ (Ján 11:43). Človek, ktorý bol mŕtvy, vyšiel von 

na Ježišove slovo. Aké úžasné! Ježiš hovoril život celý čas. 

 Keď chcel nasýtiť zástupy v Markovi 6, vzal obed malého chlapca a povedal k nemu: „Rozmnož 

sa!“ Keď učeníci lámali päť bochníkov chleba a dve ryby medzi päť tisíc mužov, ženy a deti nerátajúc, 

boli užasnutí nad tým, čo videli; nielen že mali dosť, ale zvýšilo dvanásť plných košov odrobiniek.  

 Pán Ježiš žil taký nadprirodzený život, aby nám ukázal, aké by mali byť naše životy. Aký je On, 

takí sme aj my na tomto svete (1.Ján 4:17). V Markovi 11:23 povedal, že budeme mať to, čo povieme. 

Práve preto hovor život do svojej práce, financií, zdravia a rodiny. Čo povieš, to dostaneš. Keď hovoríš 

Božie Slovo nad akoukoľvek situáciou, deje sa zmena v oblasti ducha; Slovo produkuje to, o čom hovorí. 

Ak je to o uzdravení, prosperite alebo milosti, tieto slová budú rozmnožovať to, čoho sa týkajú. Preto 

neustále maj Slovo života na svojich perách; pamätaj, že smrť a život sú v moci jazyka. 

     Modlitba 

 Drahý nebeský Otče, nesmierne sa radujem z Tvojho Slova, ktoré produkuje vo mne život a osvetľuje mojej 

mysli skutočnosti mojich možností a schopností v Kristovi. Žijem nadprirodzený život, pretože žijem v Slove a cez 

Slovo. Prosperita, láska, radosť, zdravie, pokoj, víťazstvo sú mojimi skúsenosťami, ktoré teraz prežívam v mene 

Pána Ježiša Krista. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 1:2;   1.Mojžišova 1:11 

1-ročný plán:   Marek 6:30-56;   3.Mojžišova 25 

2-ročný plán:   Skutky 21:10-17;   Žalm 38-39 



25           Pastor Chris 

     On nie je holubica! 

 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody, a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý 

zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho (Matúš 3:16). 

 Nedostatok správneho porozumenia hore uvedeného verša viedlo mnoho kresťanov k 

symbolizovaniu alebo k predstavovaniu si Ducha Svätého ako holubicu. Avšak ani toto písmo ani žiadne 

iné neprirovnáva alebo neznázorňuje Ducha Svätého ako holubicu; On nie je holubica. Skutky 17:30 

hovoria: „Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali.“ 

 Základom v našom úvodnom verši nie je popisovanie podoby Ducha Svätého, keď hovorí, že 

zostúpil na Ježiša ako holubica. Skôr popisuje spôsob zostúpenia: On zostúpil spôsobom, akým by to 

urobila holubica, nie že on zostúpil vo forme holubice. Uvedomujem si, že sú takí, ktorí majú vo svojich 

cirkevných alebo služobných logách Ducha Svätého symbolizovaného ako holubicu. Hoci sa nepokúšam 

podkopať ich inteligenciu, je dôležité presne poukázať na to, čo Slovo vyučuje. Nemali by sme 

predstavovať Boha s tvárou alebo podobou zvieraťa! (5.Mojžišova 4:15-17, Skutky 17:29). 

 Jediná verná kópia týkajúca sa Boha, ktorú Biblia zjavuje, je nové stvorenie; 1.Ján 4:17 hovorí: 

„...aký je On(Ježiš), taký sme my na tomto svete.“ Ježiš povedal:  „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného 

Tešiteľa, aby bol s vami až naveky“ (Ján 14:16). V gréčtine fráza „iný tešiteľ“ je „allos paraklétos“. To 

znamená „iný, ktorý je presne taký istý ako ja“; ten, ktorý chodí s tebou, aby ti pomáhal. To znamená, že 

Duch Svätý vyzerá presne ako Ježiš.       

 Spomeň si na dialóg medzi Filipom a Pánom v Jánovi 14:8-9, kde sa Ho Filip pýta, aby mu ukázal 

Otca. Majster mu odpovedal: „...kto videl mňa, videl Otca...“ Práve preto Duch Svätý vyzerá ako Ježiš, ktorý 

vyzerá ako Otec, a my sme jeho obrazom – vyjadreným obrazom Jeho osoby! Sláva Bohu! 

      Vyznanie 

 Tak ako je Ježiš odbleskom Božej slávy a presným stelesnením Jeho osoby, taký som aj ja. Jeho sláva, krása, 

žiara a dokonalosť sú manifestované vo mne a ukazované skrze mňa svetu. Sláva Jeho menu na veky! 

Rozšírené štúdium:   Židom 1:3;   Ján 14:16-17 

1-ročný plán:   Marek 7:1-23;   3.Mojžišova 26-27 

2-ročný plán:   Skutky 21:18-26;   Žalm 40-41 



26           Pastor Chris 

     Sformuj svojho ducha Slovom 

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

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

 Človek je duch. V 1.Petra 3:4 sa apoštol Peter zmieňuje o ľudskom duchu ako o skrytom človeku 

srdca. Znamená to, že ľudského ducha nemôžeš nájsť svojim prirodzeným zrakom, dotknúť sa ho 

svojimi fyzickými rukami alebo cítiť ho svojim nosom. No ľudský duch je skutočná osoba; ty nie si 

fyzické telo. Nezáleží na tom, ako vyzeráš navonok a tým myslím tvoje fyzické telo, to nie si skutočný ty; 

ty si duchovná bytosť a tvoje telo je dom, kde bývaš.  

 Práve preto aký charakter osobnosti prejavuješ, závisí na kvalite tvojho ducha. Napríklad či si 

horkokrvný, ľahkomyselný, krutý, netrpezlivý alebo si milujúci, nežný, trpezlivý, láskavý a pokorný – 

tieto neresti a cnosti sú všetky určené alebo podmienené stavom tvojho ducha. Niekto môže povedať: 

„To, aký som, je preto, že som to zdedil; môj prastarý otec bol horkokrvný a ja si myslím, že to mám po 

ňom.“ Nie, ak si znovuzrodený! Máš nový pôvod.  

 Preto nezáleží na tom, aký bol tvoj starký, ty by si mal sformovať svojho ducha Slovom a byť 

tým, kým ťa Boh urobil. Máš vyživovať svoj charakter Slovom; je to tvoja zodpovednosť! Či si alebo nie si 

úspešný v živote, to záleží na charaktere tvojho ducha; kvalite tvojej osobnosti. Krásne na tom je, že tvoj 

duch môže byť rozvíjaný alebo trénovaný. Tvoj duch je tvárny; môžeš zmeniť charakter svojho ducha a 

materiál, ktorým to môžeš urobiť, je Božie Slovo. 

 Rimanom 1:16 nám ukazuje, že je to tvoj duch, ktorý sa znovuzrodil prijatím večného života 

skrze posolstvo evanjelia. Teraz máš v sebe život a Božiu prirodzenosť – prirodzenosť spravodlivosti. 

Preto sa od teba očakáva, že budeš produkovať ovocie spravodlivosti. Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, 

láskavosť, dobrota, vernosť, jemnosť, sebaovládanie, ako sú popísané v liste Galaťanom 5:22-23, sú 

črtami alebo ovocím tvojho znovustvoreného ľudského ducha. 

      Modlitba 

 Drahý Otče, keď mám dnes spoločenstvo s Tvojím Slovom, môj duch je pripravený prijať Tvoje myšlienky, 

nápady a radu! Ďakujem Ti za božské veci, ktoré do mňa vkladáš a za premenu, ktorá sa deje v mojom živote cez 

meditáciu nad Tvojím Slovom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Tesaloničanom 5:23;   Efežanom 4:22-24 

1-ročný plán:   Marek 7:24-8:13;   4.Mojžišova 1-2 

2-ročný plán:   Skutky 21:27-39;  Žalm 42-43 



27           Pastor Anita 

     Cena (hodnota)duše 

 „Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 

deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie“ (Lukáš 15:7). 

 Mnohí ľudia venujú pozornosť veciam, ktoré nie sú tak dôležité. Usilujú sa celý svoj život, aby 

boli slávni a získali ľudské uznanie, ale toto nepretrvá. „Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. Lebo 

ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto“ (Žalm 103:15-16). Keď sa postavíme 

pred Pána, nebude sa nás pýtať na vyznamenania, aké nám dali ľudia, pokiaľ sme boli na zemi. Ale bude 

sa zaujímať o to, čo sme urobili s evanjeliom  pre zachraňovanie duší. 

 Každá duša na zemi je pre Boha cenná, pretože vykúpil všetkých ľudí za veľmi vysokú cenu; 

vzácnou krvou Jeho Syna Ježiša. Preto Biblia hovorí, že keď jeden hriešnik činí pokánie, tak je radosť 

v celom nebi. Ak by bola na zemi len jediná osoba, Ježiš by rovnako prišiel na zem, aby zomrel. Neprišiel 

preto, lebo nás je veľa; prišiel preto, lebo sme pre Boha cenní. 

 Máme zodpovednosť, aby sme zasahovali ostatných s posolstvom evanjelia; je to naše povolanie 

a cieľ našej existencie tu na zemi. Bez ohľadu na našu šikovnosť alebo schopnosť získavanie duší by malo 

byť našou hlavnou prioritou vo všetkom, čo robíme. Boh to ako prvý ukázal v tom, že poslal svojho 

jednorodeného Syna na zem nie na to, aby bol doktorom, právnikom alebo politikom, ale aby bol 

„získavačom duší“. 

 Pripomeň si, čo hovorí Príslovie 11:30: „Ovocie spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava 

duše.“ My sme tí múdri poslaní Bohom, aby sme svietili evanjeliom a vyťahovali mužov a ženy z temnoty 

do slávneho Kráľovstva Jeho Syna. „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k 

spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky“ (Daniel 12:3). 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma miluješ a to, aký som pre teba cenný, si prejavil cenou, ktorú si 

zaplatil za moje spasenie smrťou Ježiša Krista na kríži. Pozerám sa na iných cez Tvoje oči lásky a zasahujem ich 

dobrou správou spasenia, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 15:8-10;   Ján 3:16 

1-ročný plán:   Marek 8:14-26;   4.Mojžišova 3-4 

2-ročný plán:   Skutky 21:40-22:10;   Žalm 44-45 



28           Pastor Chris 

     Oživený v Kristovi! 

 „A oživil vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a hriechoch“ (Efezským 2:1 angl. preklad). 

Slovo „oživil“ v úvodnom verši znamená „urobiť živým“. „A vás (urobil živými), keď ste boli mŕtvi (zabití) 

prostredníctvom (svojich) prestúpení a hriechov“ (Efezským 2:1 rozšírený angl. preklad). Boh chce, aby Jeho 

deti mali takéto vedomie. Boli sme oživení s Kristom; Kristov život pracuje v tvojom organizme; každé 

vlákno tvojej bytosti je zaliate božským životom a Božou energiou. Vidíš, prečo ťa nikto a nič nemôže 

zničiť? Si nepremožiteľný! 

 Zober do úvahy, že Ježiš Kristus, Boží Syn v pravde, vydal sám seba na kríž a zomrel ako tvoj 

spasiteľ a Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, aby ti dal nový život. Tento život nepodlieha porážke, zlyhaniu 

alebo smrti. Ján 1:14 o Ňom hovorí: „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho 

slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy.“ V Jánovi 10:10 zdôraznil, že prišiel, 

aby sme mohli mať Jeho život, Jeho božský život v plnosti. Neurobil by toto všetko zbytočne. 

 Preto ako kresťan ži svoj život tak, aby si ukazoval, že to, čo Ježiš urobil nebolo zbytočné; napĺňaj 

Jeho sen! Ježiš, stvoriteľ celého sveta, tvorca všetkého zomrel, aby ti dal nový život, nezničiteľný Boží 

život. Toto je niečo veľké! Ježiš vedel, že sme pre Otca cenní a dôležití a práve preto prišiel. Prečo by 

potom mal niekto žiť prázdny a nešťastný život? 

 Spôsob, akým ukážeš svoju vďačnosť za všetko, čo pre teba urobil je to, že naplňuješ Jeho sen 

tým, že udržuješ stále svoju nadradenosť a víťazstvo nad satanom a zástupmi temnoty. Si Jeho semeno 

a On predlžuje svoje dni cez teba (Izaiáš 53:10). Kde sa ty ukážeš, tam sa ukáže Ježiš! Si zjaveným 

obrazom Jeho osoby, povolaný na to, aby si ukazoval krásu a dokonalosť Jeho božského života v tebe. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za, to že si poslal Ježiša, aby za mňa zomrel, čo je prejavom Tvojej lásky ku mne 

a svedectvom o mojej hodnote a dôležitosti pre Teba. Dnes i vždy žijem víťazne, vedomý si Tvojej nekonečnej milosti 

a lásky a života spravodlivosti, ktorý mám v Kristovi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 5:11-13 

1-ročný plán:   Marek 8:27-38;   4.Mojžišova 5-6 

2-ročný plán:   Skutky 22:11-30;   Žalm 46-49 


