
1           Pastor Chris 

     Zo súženia... do veľkosti 

 „... všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zatrpknutí. Stal sa im vodcom. Bolo s ním asi štyristo mužov“ 

(1.Samuelova 22:2). 

 Náš úvodný verš opisuje stav Izraelcov, ktorí sa zhromaždili okolo Dávida; zraz neúspešných, 

zruinovaných ľudí; boli to ľudia na dne, ktorí boli v koncoch, keď prišli k Dávidovi. Boli chudobní, 

nespokojní, nešťastní, bezútešní a zatrpknutí. Takýto boli muži, ktorí sa zhromaždili k Dávidovi. 

Predtým bol Dávid pomazaný Duchom cez proroka Samuela (1.Samuelova 16:12-13). Títo muži sa 

zhromaždili k nemu, pretože vedeli, že je na ňom Božie pomazanie. Vedeli, že toto pomazanie Ducha 

môže zmeniť ich situáciu na dobré. 

 Keď ďalej čítaš dvadsiatu druhú kapitolu prvej knihy Samuelovej, tak zistíš, že o niekoľko rokov 

neskôr sa ich pôvodný zlý stav zmenil. Zo stavu biedy, dlžoby a zatrpknutosti sa stali Dávidovými 

mocnými mužmi (2.Samuelova 23:8). Keď prišiel čas dať  financie na budovanie chrámu, tak tí istí muži, 

ktorí boli kedysi v dlžobách, sa stali veľmi prosperujúcimi a štedro prispievali na stavbu chrámu 

(1.Kronická 29:6-7). 

 Tá istá vec sa deje dnes, keď mnohým slúžime Slovom po celom svete. Tí, ktorí prijali Slovo, 

ktoré sme zdieľali, bez ohľadu na to v akých biednych a zúfalých okolnostiach sa nachádzali, boli Slovom 

vyvedení z temnoty do veľkosti. V Slove sa nachádza pomazanie, aby premenilo životy a nastavilo ľudí 

pre veľkosť. To mi pripomína situáciu, ako sme pred rokmi začali. Tí, ktorí prišli k nám boli takí, o 

ktorých si niektorí ľudia mysleli, že sú príliš telesní, neúspešní, deprimovaní alebo stratení na to, aby boli 

zmenení. Avšak my sme mali pomazanie, ktoré spôsobilo zmenu. Dnes sú ich životné príbehy zmenené 

a tí istí ľudia robia pre Pána po celom svete veľké a mocné veci. 

 Izaiáš 32:15 hovorí: „Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný 

sad budú pokladať za les.“ Duch Svätý prináša do tvojho života pomazanie a prostredníctvom Slova robí 

tvoj život produktívnym. Obracia púšť na ovocný sad; spôsobuje, že na tvojej púšti vytryskne voda. 

S Duchom Svätým budú tvoje skúsenosti také, že v každej oblasti svojho života budeš zažívať 

produktivitu, nárast, vzostup, rozširovanie a pokrok! 

      Modlitba 

 Pán pre mňa vyhradil veľkosť, veľkoleposť! Pomazanie, ktoré som prijal, zostáva vo mne navždy, vyučuje 

ma všetkému a spôsobuje, že som plodný a produktívny vo všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Samuelova 2:7-7 

1-ročný plán:   Lukáš 24:13-35;   2.Samuelova 9-11 

2-ročný plán:   1.Korintským 2:1-11;   Žalm 143-144 
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     Kristus: život slávy! 

 „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). 

 Sú ľudia, ktorí hovoria: „Verím v Ježiša Krista, ale On nie je jediný Spasiteľ.“ Každý, kto tvrdí 

alebo schvaľuje takéto presvedčenie, je nevzdelaný v Písme, pretože Božie Slovo hovorí jasne: spasenie 

neprichádza nijakým iným spôsobom, cez žiadne iné meno okrem mena Ježiš! Nemôžeš veriť v Ježiša 

Krista a jednako veriť, že existuje „ešte iná“ cesta; On je JEDINÁ cesta! Povedal: „...Ja som cesta i pravda i 

život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 14:6). Všimni si, že nepovedal: „Ja som nejaká 

cesta“, ale povedal: „ja som cesta (jediná cesta), pravda a život.“ Bol jednoznačný a dôrazný! Preto je 

nesprávne hovoriť, že existujú iné cesty k Bohu okrem Ježiša Krista. 

 Rimanom 1:4 nám hovorí, že Ježiš Kristus bol ustanovený, aby bol Božím Synom s mocou podľa 

Ducha svätosti, vzkriesením z mŕtvych. Nikto iný nebol v celej histórii takto opísaný, jedine Pán Ježiš. 

Písmo rozhodne vyhlasuje, že bol vzkriesený z mŕtvych a žije navždy. Neexistuje žiadna iná kniha na 

svete, ktorá by vyhlasovala, že nejaký náboženský vodca je po smrti živý; žiadna! Keď zomreli, bol to ich 

koniec. Jedine Ježiš zomrel, bol pochovaný a vzkriesený k životu slávou Otcovou a fyzicky vystúpil do 

neba vo svojom oslávenom tele. 

 Kresťanstvo sa nepripája k mnohým náboženstvám vo svete, pretože to nie je náboženstvo. Je to 

pulzujúci život vzkrieseného Krista v ľudskom tele. Je to živá božskosť v ľudstve; znamená to, že Kristus 

si urobil svoj príbytok v tvojom srdci. Takže v kresťanstve si nevstúpil do „náboženstva“; vstúpil si do 

Krista! Prijal si nadprirodzený život autority, výnimočnosti, moci, spravodlivosti a neobmedzenej radosti, 

ktoré je v Ňom dostupná. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za večné spasenie, ktoré si mi sprístupnil v Kristovi Ježišovi, Veľkom Pastierovi. 

Môj život je založený v Ňom. Modlím sa, aby dnes mnohí prijali milosť Božiu, ktorá priniesla spasenie všetkým 

ľuďom, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 7:25;   Skutky 16:31 

1-ročný plán:   Lukáš 24:36-53;   2.Samuelova 12-14 

2-ročný plán:   1.Korintským 2:12-16;   Žalm 145-146 
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    Buď si vedomý svojej duchovnosti! 

 A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj! (Rimanom 8:6). 

 V Kristovi sme sa narodili do skutočného, pravého, funkčného duchovného kráľovstva. To je 

miesto, kde teraz žijeme. Žijeme v ňom a každý deň vykonávame aktivity z tohto duchovného 

kráľovstva. Avšak aby si sa tešil a užíval si požehnania, ktoré ti patria v tejto oblasti života, to vyžaduje, 

aby si mal zodpovedajúce poznanie Slova a aby si porozumel duchovným princípom Božieho kráľovstva. 

 Mnoho kresťanov si nie je plne vedomých toho, že sú v duchovnom kráľovstve; sú si vedomí len 

toho, čo existuje vo fyzickej oblasti. Takže sú si napríklad len veľmi málo vedomí nespočetného množstva 

anjelov, ktorí sú okolo nás a s nami. Ešte sa nenaučili využívať službu Duch svätého, keď k nim zvnútra 

hovorí a snaží sa ich viesť vo všetkých záležitostiach života, a preto žijú obyčajné životy. 

 Evanjelium Ježiša Krista je evanjelium života. Rimanom 6:11 hovorí: „Tak súďte aj vy, že ste mŕtvi 

hriechu a živí ste Bohu v Kristovi Ježišovi.“ Inými slovami: počítajte s tým, že ste živí v oblasti ducha; živí 

Božím veciam, mimo zmyslovej oblasti. Biblia hovorí: „...A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je 

život a pokoj!“ (Rimanom 8:6). 

 Každý, kto verí v Ježiša Krista, prešiel zo smrti do života; to znamená, že si bol automaticky 

prenesený z oblasti temnoty do oblasti života. Biblia to nazýva „Kráľovstvo Jeho drahého Syna“ 

(Kološanom 1:13); v tomto kráľovstve teraz žiješ: hoci si vo svete, ale nie si z tohto sveta. Preto si nemôžeš 

dovoliť žiť podľa princípov tohto fyzického sveta. 

 Skutočný a trvalý úspech je duchovný a je založený na duchovných princípoch. Buď si vedomý 

duchovnej oblasti a riaď veci z tejto oblasti. Keď sa zameriaš na oblasť ducha a budeš pôsobiť z nej, tak 

nič z fyzickej oblasti nebude môcť zadržiavať tvoj úspech a víťazstvo v živote. 

      Vyznanie 

 Vidím a zažívam len možnosti, víťazstvá a úspechy, keď držím svoj pohľad na Božom Slove; som zameraný 

len na realitu duchovného kráľovstva, do ktorého patrím. Žijem a kráčam v plnom vedomí si všetkého, čo mi patrí 

v Kristovi Ježišovi. Sláve Jeho menu na veky! 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 4:18;   Kološanom 1:13 

1-ročný plán:   Ján 1:1-18;   2.Samuelova 15-17 

2-ročný plán:   1.Korintským 3:1-9;   Žalm 147-148 
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     Ako robiť svoje cesty úspešnými 

 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť 

všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech (Józue 1:8). 

 Boh chce, aby si prosperoval v každej oblasti svojho života, pretože sa teší z prosperity svojich 

detí (Žalm 35:27). 3.Ján 1:2 zjavuje, že Duch túži po tom, aby si prosperoval a bol zdravý, tak ako 

prosperuje tvoja duša. V Kristovi Ježišovi si nadobudol bohaté dedičstvo; miesto božskej priazne. 2.Peter 

1:3 nám hovorí, že Pán ti dal všetky veci, ktoré sú potrebné k životu a zbožnosti. 

 A skutočne, keď si prijal Krista, bol si automaticky prenesený do slávnej oblasti prosperity a stal 

si sa Božím dedičom a spoludedičom s Kristom (Rimanom 8:17). Avšak Galaťanom 4:1 hovorí: „...kým je 

dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého...“ Inými slovami hoci si spoludedič 

s Kristom a patrí ti všetok Boží majetok a Jeho nespočítateľné bohatstvo, musíš rásť v Slove do dospelosti, 

aby si mohol mať úžitok z tvojho dedičstva. 

 Tu prichádza do činnosti meditovanie nad Slovom a to, že ho uvádzaš do života. Keď medituješ 

nad Písmom, Slovo sa ukladá v tvojom duchu, takže potom myslíš, hovoríš a žiješ Slovo. Biblia nám 

ukazuje, že toto je spôsob, ako urobiť svoju cestu úspešnou; je to meditovaním nad Slovom 

a dodržiavaním toho, čo hovorí. A to sa netýka len finančnej prosperity, ale prosperity vôbec; to znamená 

všetkých aspektov tvojho života. 

 Apoštol Pavol v 1.liste Timoteovi 4:15 (angl. preklad) znova zopakoval túto istú pravdu: „Medituj 

o týchto veciach, vydaj sa im úplne, aby bolo tvoje napredovanie zjavné všetkým.“ Keď medituješ o Božom Slove, 

tvoj pokrok, postup, prosperita a úspech sa bude rozširovať a budú ho vidieť všetci. To znamená, že 

miera tvojho úspechu a prosperity je úplne závislá od teba. Aby si prosperoval vo všetkom, čo robíš, 

v tvojej práci, rodine, zdraví, financiách, manželstve atď., tak neustále medituj o Slove. Toto je Jeho 

božská cestovná mapa pre skutočnú a trvalú prosperitu. 

      Modlitba 

 Ďakujem Ti, drahý nebeský Otec, za moje dedičstvo v Kristovi; ďakujem Ti, že si pripravil pre mňa život 

nekončiaceho víťazstva a trvalej prosperity! Keď študujem Tvoje Slovo a meditujem o ňom, môj úspech a prosperita 

sú zjavné a rozmáhajú sa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Žalm 1:1-3;   Žalm 35 

1-ročný plán:   Ján 1:19-51;   2.Samuelova 18-19 

2-ročný plán:   1.Korintským 3:10-22;   Žalm 149-150 



5           Pastor Chris 

    Porozumenie hlbokých Božích vecí 

 „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy...“ (Ján 16:13). 

 Pred svojím vystúpením do neba povedal Pán Ježiš svojim učeníkom: „Ešte mnoho vám mám 

povedať, ale teraz neznesiete“ (Ján 16:12). Povedal to nie preto, že by pred nimi niečo skrýval, ale preto, lebo 

v tom čase tie veci nemohli prijať. Ježiš vyčlenil túto prácu uvedenia nás do hlbokých tajomstiev a zjavení 

Božích pre Ducha Svätého. Toto čítame v našom úvodnom verši. Učeníci mali čakať, pokiaľ nepríde, aby 

mohli porozumieť väčšinu z toho, o čom hovoril Ježiš. Čo boli tie veci? 

 Evanjelia Matúša, Mareka, Lukáša a Jána sú kronikami života Božieho Syna v tele; sú o všetkom, 

čo robil pred tým, než išiel na kríž: uzdravenia a zázraky, ktoré robil. Biblia nám hovorí, prečo to bolo 

napísané: „...Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život v Jeho 

mene“ (Ján 20:31). Bolo to napísané ľuďom, ktorí nemali Boží život a nemali zjavenie o Ježišovi ako o 

Božom Synovi. 

 Ak si všimneš, evanjelia nám nehovoria všetko, prečo Ježiš zomrel na kríži, alebo prečo bol 

vzkriesený z mŕtvych. Tí, ktorí v tom čase žili, týmto veciam neporozumeli. Spomeň si, ako Peter 

pokarhal Pána, keď povedal, že zomrie (Marek 8:31-32). Duch Svätý prišiel, aby nám zjavil hlboké veci 

Božie. 1.Korintským 2:9-10 hovorí: „ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca 

človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú. Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma 

všetko, aj hĺbky Božie.“ 

 Prostredníctvom Ducha Svätého objavujeme veci, ktoré nám boli zdarma dané v Kristovi 

Ježišovi. Zatiaľ čo evanjelia hovorili o osobe Ježiša, epištoly počínajúc listom Rimanom nám hovoria, kým 

sme v Kristovi, o našich schopnostiach a dedičstve v Ňom! Ukazujú nám Boží obraz nás, ako nového 

stvorenia, narodeného z Ducha a nadradeného diablovi a celému svetskému systému. Halleluja! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že zaplavuješ moje srdce múdrosťou a dávaš mi porozumieť duchovným 

skutočnostiam! Moja myseľ je osvietená Duchom Svätým, aby som spoznal a zmocnil sa môjho dedičstva v Kristovi, 

v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 2:15 

1-ročný plán:   Ján 2;   2.Samuelova 20-21 

2-ročný plán:   1.Korintským 4:1-10;   Príslovia 1 
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    Boh chce, aby si bol vzdelaný, erudovaný 

 ...a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša 

(2.Timoteovi 3:15). 

 V 2.Petrovi 1:5 keď apoštol Pavol povedal: „tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k 

viere cnosť, k cnosti poznávanie...“ použil pre poznanie grécke slovo „gnosis“. „Gnosis“ je poznanie, ktoré 

získaš rozumovou aktivitou; poznanie založené na náuke. Preto tu pojednáva o rozumovej zdatnosti! Boh 

chce, aby si uviedol svoju myseľ do činnosti; staň sa erudovaným, vzdelaným. Chce, aby si nadobúdal 

rozumové, intelektuálne poznanie, bol bystrý a informovaný. Preto ti dal zdravú myseľ (2.Timoteovi 1:7). 

 Keď vstúpi do tvojho života Duch Svätý, staneš sa duševne zdravým. Prinesie do tvojho života 

duševné zdravie a intelektuálnu bystrosť. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je stelesnením všetkého 

poznania; čo znamená, že vie všetko o každom povolaní, každej oblasti a disciplíne a preto môže vložiť 

niektoré z týchto informácií do tvojej mysle; takže každý deň svojho života a v každej situácii, v ktorej sa 

ocitneš, budeš vedieť, čo robiť! Tvoja myseľ bude aktívna a tvoja intelektuálna schopnosť bude v 

optimálnom stave. 

 Poznanie je tak veľmi dôležité. Ak nemáš poznanie, budeš neúspešný, dokonca aj vtedy ak máš 

vieru; budeš podvedený. Boh povedal, že Jeho ľud je ničený pre nedostatok poznania (Hozeáš 4:6). Preto 

musíš študovať. Okrem nadobudnutia zjaveného poznania Boh tiež chce, aby si mal múdrosť v oblasti 

vedomostí. Chce, aby si bol schopný konať v záležitostiach života múdro a príkladne. Toto sa stáva 

skutočnosťou, keď neprestajne medituješ o Jeho Slove: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale 

rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a 

budeš mať úspech“ (Józue 1:8). 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za inšpiráciu, potešenie, radu, vedenie a múdrosť, ktorú dnes i vždy 

prijímam z Tvojho Slova! Tvoje Slovo ma urobilo múdrym na spasenie, vyučuje ma a vedie tak, aby som jednal 

múdro vo všetkých záležitostiach života, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 11:9;   1.Timoteovi 4:15-16 

1-ročný plán:   Ján 3:1-21;   2.Samuelova 22 

2-ročný plán:   1.Korintským 4:11-21;   Príslovia 2 
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     Žiť v Kristovom víťazstve 

 Ale v tomto všetkom sme viac ako víťazi, dobyvatelia cez Toho, ktorý si nás zamiloval (Rimanom 8:37 

angl. preklad). 

 Keď sa Pán Ježiš zjavil svojim učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní, tak povedal: „ Pozdravujem 

vás!" (Matúš 28:9). Toto bol krik víťazstva. 1.Ján 3:8 hovorí: „Syn Boží sa zjavil na to, aby maril (zničil, 

ochromil) diablove skutky.“ Nepriateľ bol porazený a jeho skutky boli paralyzované. Ježiš to už urobil. 

Nesnaží sa nás urobiť dnes víťazmi; my už sme v Ňom víťazi. Nesnažíme sa byť dobyvateľmi; už sme 

viac ako dobyvatelia. 

 Niektorí ľudia v skutočnosti nepochopili náš úvodný verš, ale on hovorí presne to, čo hovorí. 

Povedať „sme viac ako víťazi“ znamená, že víťazstvo nad naším nepriateľom je ukončená záležitosť; už 

viac neoslavujeme jeho porážku. Žijeme už vo víťazstve. 

 Predstav si športovca, ktorý vyhral zlatú medailu. Pozdvihol svoju trofej na oslavu a každý sa 

s ním raduje. Potom mu funkcionári povedia, že jeho víťazstvo je hodné 5 miliónov dolárov, ktoré mu 

vyplatia na jeho účet. Krátko potom začne žiť zo svojej finančnej výhry. V tom bode už viac neoslavuje 

svoje víťazstvo, ale žije vo svojom víťazstve; pretože teraz využíva peniaze, ktoré vyhral. 

 Rovnaký spôsobom by si ani ty nemal viac zápasiť s diablom, strachom, chorobou, nemocou 

alebo neúspechom, pretože si už prekonal túto úroveň. Tvoje víťazstvo nad satanom, jeho zástupmi a ich 

zlými skutkami temnoty bolo vyhlásené, keď ho Ježiš porazil a ochromil v pekle. Ty si oslavoval toto 

víťazstvo vtedy, keď si zistil, že si bol v Kristovi v Jeho triumfe nad satanom a jeho zástupmi pekla. Teraz 

sme viac ako víťazi; žijeme v Kristovom víťazstve. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil víťazom v Ježišovi Kristovi a premožiteľom v tomto živote. Väčší 

je Ten, ktorý žije vo mne; On je väčší než nepriateľ a jeho systémy v tomto svete. V Ňom mám moc, autoritu a vládu 

nad chorobou, nemocou, smrťou, telom a diablom. Som viac ako víťaz, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   1.Ján 4:4;   2.Korintským 2:14 

1-ročný plán:   Ján 3:22-36;   2.Samuelova 23-24 

2-ročný plán:   1.Korintským 5:1-13;   Príslovia 3 
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     Vynes dobré z vnútra 

 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde (Ján 4:24). 

 Tvoje telo, to nie si ty; je to tvoj dom, domov tvojho ducha. Napríklad tvoje fyzické oči nemôžu 

vidieť sami zo seba; sú oknami, cez ktoré tvoj duch pozerá na svet okolo teba. Rimanom 12:1 hovorí: 

„Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu 

rozumnú službu Bohu.“ Ak by tvoj život pozostával len z tvojho tela, ako by bol schopný vydávať svoje 

telo Bohu? To ti dáva vedieť, že existuje viac ako len fyzické telo; si duchovná bytosť; „skutočný ty“ je 

duch. 

 Keď je človek znovuzrodený, nie je to jeho telo alebo myseľ, ktorá sa znovuzrodila; je to jeho 

duch. Tam sídli Boží život. Keď si prijal Ducha Svätého, On sa zmiešal s tvojím duchom a stal sa s ním 

jedno; je to neoddeliteľná jednota: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch“ (1.Korintským 6:17). Teraz 

môžeš lepšie porozumieť, prečo Bohu záleží na tvojom duchu. 

 Je dôležité naučiť sa, ako pôsobiť zvnútra a spôsob, ako to robiť, je držať svoju pozornosť na 

Božom Slove a odmietať byť pohnutý tým, čo hovoria tvoje fyzické zmysly. Napríklad lekári 

diagnostikujú, že je niečo zlé v tvojom tele. Dokonca aj vtedy si pamätaj, že tvoje telo nie si ty. Takže 

môžeš s touto anomáliou v tvojom tele jednať tým, že uvoľňuješ uzdravenie a zdravie z tvojho ducha. 

Biblia hovorí, že dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca (ducha) dobré veci (Lukáš 6:45). 

 Všetko dobré, po čom by si kedy mohol v živote túžiť, je usídlené v tvojom duchu; vynes to 

zo svojho vnútra. Trénuj svojho ducha Slovom; Božie Slovo zjavuje všetky krásne Božie veci, ktoré Boh 

uložil v tvojom duchu, ako božské zdravie, prosperitu, víťazstvo, úspech, výnimočnosť a život v autorite. 

Prebuď tieto veci z vnútra. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za vyšší život, ktorý žijem v Kristovi. Nežijem už viac život na obyčajnej úrovni. 

Myslím Božie myšlienky, lebo mi bola daná mentalita spravodlivého, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Filipským 3:3;   Skutky 13:2 

1-ročný plán:   Ján 4:1-26;   1.Kráľov 1 

2-ročný plán:   1.Korintským 6:1-11;   Príslovia 4 



9           Pastor Chris 

    Sedem prejavov Ducha Svätého 

 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne 

Hospodinovej (Izaiáš 11:2). 

 Náš úvodný verš opisuje sedem nezávislých prejavov Ducha Svätého v živote veriaceho, čo 

svedčí o plnosti Ducha. Je Duch Pánov, Duch múdrosti, Duch porozumenia, Duch rady, Duch moci, 

Duch známosti, Duch bázne Hospodinovej. To neznamená, že existuje sedem Duchov Svätých. Je jeden 

Duch Svätý, ale prejavuje sa siedmymi rôznymi spôsobmi. Výraz „sedem Duchov“ je použitý, aby Ho 

opísal v Zjavení 1:4, Zjavení 4:5 a Zjavení 5:6. 

 Čítajme Zjavenie 1:4 (rozšírený angl. preklad): „...od Toho, ktorý bol a ktorý príde a od siedmych 

Duchov (od sedemnásobného Ducha Svätého) pred Jeho trónom...“ Zachariáš 3:9 (angl. preklad) prináša do toho 

viac svetla: „Lebo, hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józuu; na jedinom kameni je sedem očí. Ja sám 

vyryjem naň nápis - znie výrok Hospodina mocností - a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny.“ Všimni si, 

že hovorí: „...na jedinom kameni je sedem očí.“ Týchto sedem očí uvedených v Zachariášovi 4:10 je sedem očí 

Pánových, ktoré chodia sem a tam po celej zemi. 

 Zjavenie 5:6 prehlasuje, že všetkých sedem Duchov Božích bolo poslaných do celej zeme. To 

znamená, že v každom kresťanovi, ktorý prijal Ducha Svätého, skutočne prebýva všetkých sedem 

Duchov Božích. Avšak prijať Ducha Svätého a mať prejavy sedemnásobnej služby vo svojom živote sú 

dve odlišné veci. Pokiaľ sa nebude Pán prejavovať v tvojom živote naplno cez týchto sedem Duchov, 

nikdy si nebudeš môcť naplno užívať to najlepšie z kresťanstva,  čo je život nadprirodzena a zázračna. 

 Preto niet divu, že je nám v liste Efezskym 5:18 prikázané, aby sme boli naplnení Duchom: „A 

neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ Skutočnosť, že sme inštruovaní, 

aby sme boli naplňovaní Duchom predpokladá, že nie vždy sme naplnení Duchom. Avšak Boh chce, aby 

sme boli vždy naplnení Duchom. Chce, aby sme v sebe mali plnosť Ducha a môžeme to mať, pretože 

nám to patrí! 

 Rozpoznaj a váž si službu Ducha v tvojom živote a vydaj sa Božiemu Slovu. Nauč sa hovoriť 

a spievať Slovo pre seba v žalmoch a hymnoch a duchovných piesňach; spievaj a vytváraj vždy melódie 

vo svojom srdci Pánovi, dávaj Mu vďaku za všetko, v mene nášho Pána Ježiša Krista! Toto sú spôsoby, 

ako aktivovať a kráčať v plnosti Ducha. Viac sa o tom môžeš dozvedieť v našej knihe „Seven Spirits Of 

God“ (Sedem Duchov Božích; je len v angličtine). 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš Ducha v plnosti. Žijem dnes v moci a autorite, vládnem 

a kraľujem v živote s mocou a slávou božskosti, ktorá je vo mne a cezo mňa zjavená, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Zjavenie 1:4;   Zjavenie 4:5;   Zjavenie 5:6 

1-ročný plán:   Ján 4:27-54;   1.Kráľov 2-3 

2-ročný plán:   1.Korintským 6:12-20;   Príslovia 5 



10           Pastor Chris 

     On ťa zmocňuje 

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

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

 Ešte predtým Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, aby čakali v meste Jeruzalem, pokiaľ nebudú 

odiati mocou z výsosti (Lukáš 24:49). V deň Letníc, keď na nich prišiel Duch Svätý, prijali a boli oblečení 

nadprirodzenou mocou, aby kázali a učili Božie Slovo. Keď sa to stalo, išli a začali hovoriť a vedeli, že 

Duch Svätý bude napĺňať ich slová mocou, aby spasili tých, ktorí ich budú počúvať. 

 Peter rozpoznal a využil túto moc. Preto mohol povedať mužovi pri Krásnej bráne: „Striebra, zlata 

nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď!“ (Skutky 3:6). Keď muž 

nereagoval, Peter ho chytil za ruku, zdvihol ho a jeho členkové kosti dostali silu a muž začal chodiť. Peter 

vedel, že má moc; vedel, že Duch Boží je na ňom. 

 Ten istý Duch, ktorý bol na Pánovi Ježišovi, je dnes na každom z nás. Podobne ako Pána aj teba 

Duch pomazal, aby si kázal evanjelium chudobným. Poslal ťa uzdravovať tých, čo majú zlomené srdcia, 

vyhlásiť zajatým oslobodenie a navrátiť zrak slepým! Zmocnil ťa, aby si vyhlásil slobodu utláčaným  

a kázal rok Pánovej milosti (Lukáš 4:18-19). 

 Bol si zmocnený na to, aby si hovoril dobrú správu; a keď to prehlasuješ, tak to roznieti vieru 

v srdciach tých, ktorí počúvajú, aby prijali večný život. 

      Modlitba 

 Skutočne som plný moci Ducha Pánovho; pomazal ma, aby som vyhlasoval Jeho milosť a pravdu do 

všetkých končín zeme a vytrhoval ľudí z temnoty a privádzal ich do ich božského dedičstva v Kristovi, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Micheáš 3:8;   Lukáš 10:19 

1-ročný plán:   Ján 5:1-30;   1.Kráľov 4-6 

2-ročný plán:   1.Korintským 7:1-9;   Príslovia 6 



11           Pastor Chris 

     Posadil vysoko nad všetky veci... 

 „...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-

20). 

 Otec posadil Ježiša nielen nad všetky kniežatstvá a moci, ale vysoko nad všetky rozličné skupiny 

duchovných bytostí: kniežatstvá, moci alebo tróny, panstvá a nad každé meno, ktoré je menované. Mená 

ako rakovina, cukrovka, leukémia, astma, HIV/ AIDS atď., sa skláňajú pre menom Ježiš. On má všetku 

moc a autoritu a je vysoko nad všetkými kráľovstvami, vládami a prezidentmi. Je: „...blahoslavený a jediný 

Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich“ (1.Timoteovi 6:15). 

 Keď Ho Boh posadil na vyvýšenom mieste slávy, všetko dal pod Jeho nohy a zákonne Ho 

vyhlásil za hlavu nad všetkým v prospech cirkvi. Čítajme list Efezským 1:22-23: „...a všetko Mu poddal pod 

nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo 

všetkých.“ 

 Cirkev je Jeho telo; a preto ak je všetko umiestnené pod Jeho nohy a my sme Jeho telom, to 

znamená, že všetko je umiestnené pod nohami cirkvi! Satan je pod našimi nohami; neúspech, choroba, 

chudoba a smrť, to všetko je pod našimi nohami. Sláva Bohu! 

 Nezáleží na tom, aká časť tela si ty. Možno si len teraz dal svoje srdce Kristovi a pripojil si sa 

k cirkvi včera alebo dokonca dnes, aj tak si nad všetkými vecami! Si posadený po pravici Boha v Kristovi 

Ježišovi; to znamená, že si na mieste božskej autority a moci. Preto kraľuj a vládni v živote nad 

okolnosťami; uplatňuj autoritu Ducha. Halleluja! 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si urobil, aby som sedel spolu s Kristom vysoko nad všetkými kniežatstvami, 

mocnosťami, mocami, panstvami a nad každým menom, menovaným nielen v tomto, ale aj v budúcom veku! 

Radujem sa z tohto úžasného požehnania, keď uplatňujem moju autoritu v Kristovi, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Efezským 2:5-6;   1.Ján 5:4 

1-ročný plán:   Ján 5:31-47;   1.Kráľov 7-8 

2-ročný plán:   1.Korintským 7:10-24;   Príslovia 7 



12           Pastor Anita 

    Pomazaný vynikajúcou múdrosťou 

 Počul som o tebe, že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a 

mimoriadna múdrosť (Daniel 5:14). 

 V Starom Zákone bol Daniel oslavovaný ako ten, ktorý mal výnimočného ducha; bol požehnaný 

výnimočnou múdrosťou. Iný príklad je Kráľ Šalamún, ktorý bol vážený ako najmúdrejší človek, ktorý 

kedy žil, až pokiaľ neprišiel Ježiš. Avšak tak isto ako obdivujeme výnimočnosť a múdrosť Daniela 

a Šalamúna, máme v Novom Zákone niečo, čo ani jeden z nich nemal – Krista! On je našou múdrosťou. 

Kolosenským 2:3 hovorí, že v Ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. 

 Podľa 1.Korintským 1:30 sa nám ten istý Kristus stal múdrosťou: „Z Neho aj vy ste v Kristovi 

Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou...“ Preto v Kristovi máme prístup ku všetkým pokladom 

múdrosti a rozumnosti. Aká úžasná skutočnosť! Keď si urobil Ježiša Pánom svojho života, On si urobil 

príbytok v tvojom srdci, a tak Múdrosť zaujala v tebe svoje miesto. Nielenže sa Ježiš stal tvojím 

Spasiteľom a Pánom, ale je tiež Pánom tvojej mysle; tvojich rozhodnutí, myšlienok a emócií. 

 To, že je Pánom tvojej mysle znamená, že riadi tvoje myslenie; tvoja myseľ sa stala pomazanou, 

aby prijímala posvätené myšlienky. 1.Korintským 2:16 hovorí: „...máme myseľ Kristovu...“ Tvoja myseľ je 

pomazaná, aby vynikajúco myslela a jednala múdro v záležitostiach života. 

 Vďaka Bohu, že mnoho kresťanov si začína vážiť a využívať to, čo Kristus pre nás sprístupnil! 

Mnohí teraz porozumeli a rozpoznali, ako kráčať v Božej múdrosti a žiť víťazne každý deň! Múdrosť ťa 

naučí, ako viesť svoj dom, svoju rodinu, manželstvo, svoje podnikanie, financie a všetko, čo sa týka 

tvojho života. Neustále sa uč Božie Slovo a využívaj výsady a výhody božskej múdrosti. 

      Modlitba 

 Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za božskú múdrosť, ktorá je pre mňa k dispozícii v Kristovi. Moje 

myšlienky, slová a skutky sú pomazané, aby produkovali výnimočnosť. Som prenesený na miesto cti a povýšenia 

prostredníctvom Tvojej múdrosti, ktorá vo mne pôsobí, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Príslovia 4:7-8;   Efezským 1:17 

1-ročný plán:   Ján 6:1-24;   1.Kráľov 9 

2-ročný plán:   1.Korintským 7:25-40;   Príslovia 8 



13          Pastor Chris 

    „Prenesenie" Duchom Svätým  

 „Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu; zatiaľ ruka Hospodinova 

mocne doliehala na mňa“ (Ezechiel 3:14). 

 Toto je ďalšie zaujímavé pôsobenie Ducha v živote veriaceho. Nedávno sme sa učili, že Duch nás 

vedie v tom, aby sme sa modlili a robili Božie skutky. Duch Svätý ťa tiež môže božsky transportovať, 

fyzicky, práve tak, ako to urobil Ezechielovi. Podobná udalosť je zaznamenaná v Novom Zákone 

v Skutkoch 8:39: „Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel 

svojou cestou.“ 

 Nezabudni, že Filip sa znovuzrodil a mal v sebe Ducha Svätého. Avšak toto bolo ďalšie 

pôsobenie Ducha Svätého prichádzajúce zvonku. Duch Pánov fyzicky preniesol Filipa a zobral ho niekde 

inde (Skutky 8:40); to je poriadna moc! To je Duch, o ktorom hovoril Pán Ježiš, keď povedal: „ale prijmite 

moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás...“ (Skutky 1:8). Jednou z mnohých slávnych výhod toho, že  Duch 

Svätý žije v nás, je Jeho schopnosť božsky nás premiestniť tak, že môže cez nás dosiahnuť svoje ciele na 

zemi. 

 2.Korintským 13:13 hovorí: „Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so 

všetkými vami! [Amen.]“ Slovo „účastenstvo, spoločenstvo“ je z gréckeho slova „koinonia“ a to okrem 

iného znamená „komunikácia, spojenie“. Preprava, transport je jedna z metód komunikácie, spojenia. 

Apoštol Pavol sa modlil, aby cirkev aktívne zakúšala božskú prepravu Ducha Svätého. Takéto prejavy 

nie sú obmedzené na Bibliu. Keď sa poddávaš Duchu a necháš Ho, aby pôsobil v tvojom živote tak, ako 

chce On, nedá sa vypovedať, ako mocne ťa môže použiť. 

 Okrem toho, že môžeš byť Ním prenesený fyzicky, môžeš byť božsky transportovaný v duchu, 

aby si splnil božské úlohy vo vzdialených krajinách. Priamo tam v tvojej izbe, keď sa modlíš v Duchu 

Svätom, môžeš sa dotknúť životov a zmeniť veci, ktoré sú vzdialené tisíce kilometrov! Nebuď mdlý, čo 

sa týka modlitieb, pretože Duch ťa túži použiť, aby si sa dotkol ľudí a miest mimo tvojho fyzického 

dosahu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju vnútornú a pretrvávajúcu prítomnosť Ducha Svätého v mojom živote, 

ktorý ma prenáša na slávne a vyššie oblasti života, ďaleko od smrti, porážky, deštrukcie, choroby, chudoby 

a zlyhania, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Korintským 13:14;   Skutky 8:39-40 

1-ročný plán:   Ján 6:25-59;   1.Kráľov 10-11 

2-ročný plán:   1.Korintským 8:1-13;   Príslovia 9 



14           Pastor Chris 

     Viera to robí možným 

 Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9:23). 

 Raz sa učeníci neúspešne pokúšali vyhnať démona z mladého chlapca. Keď prišiel Pán, vyhnal 

démona a chlapec bol uzdravený. Učeníci prirodzene zostali prekvapení, pretože Ježiš neurobil nič iné, čo 

by nepoznali. Skúšali robiť všetko, čo videli robiť Jeho, avšak démon nevyšiel. Znepokojení prišli potom 

tajne k Nemu a opýtali sa: „Pane, prečo sme nemohli vyhnať démona?“ (Marek 9:28). 

 Pán im odpovedal veľmi jednoducho; úplne otvorene povedal: „Pre vašu neveru...“ (Matúš 17:20). 

Dokonca aj dnes sú mnohí, ktorí sa pýtajú podobné otázky: „Pane, modlil som sa tak, ako si mi povedal. 

Urobil som všetko, čo si žiadal, aby som urobil. Prečo som nemohol uzdraviť dieťa? Prečo som prišla 

v tehotenstve o dieťa? Prečo ten človek zomrel?“ Pán má pre teba tú istú odpoveď; je to kvôli tvojej 

nevere. Učeníci si museli myslieť, že majú vieru, lebo inak by neboli skúšali vyhnať démona, ale Ježiš 

ujasnil, že konali v nevere, nemali vieru. 

 Niektorí kresťania dnes budú s vami argumentovať, ak im poviete, že chodia v nevere a nie vo 

viere. Dôkazom toho, že kráčajú v nevere namiesto viery je to, že ich viera nefunguje, pretože viera vždy 

funguje! Samotný fakt, že sa opýtajú: „Prečo som nedostal prácu?“ alebo „Prečo som nedostal peniaze?“  

ukazuje na to, že sú nevere. Viera nerozpoznáva ani neprijíma nemožné. Viera sa nepýta: „Prečo som to 

nezískal? Pretože viera to vždy získa! Pán Ježiš povedal: „...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). 

 Nikdy neprijmi to, čo ľudia hovoria o viere, že viera niekedy pracuje a niekedy nie. Viera vždy 

funguje! 1.Korintským 13:13 hovorí: „Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje...“ To znamená, že tieto 

tri nie sú nestále, nezlyhajú; vždy produkujú výsledky. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za príchod Tvojho Slova do môjho ducha, čo spôsobuje, že moja viera rastie 

a produkuje väčšie výsledky. Tvoje Slovo vo mne každý deň víťazí a zažívam jeho moc a autoritu vo všetkých mojich 

záležitostiach, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Židom 11:6;   Rimanom 10:17 

1-ročný plán:   Ján 6:60-71;   1.Kráľov 12-14 

2-ročný plán:   1.Korintským 9:1-10;   Príslovia 10 



15           Pastor Chris 

     Ukážka moci 

 „...moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách (ľudskej) múdrosti, ale v dokazovaní Ducha 

a moci“ (1.Korintským 2:4). 

 Obrovské zázraky, znamenia a divy, ktoré urobil Pán Ježiš a apoštolovia, neboli v Biblii 

zaznamenané pre nás len na to, aby sme si ich mohli prečítať a boli  správne informovaný o tom, čo robili. 

Inšpirujú nás a učia, že môžeme robiť to isté aj v súčasnosti mocou toho istého Ducha. 

 Niektorí kresťania len čítajú svoje Biblie, učia, kážu, spievajú, modlia sa a to je všetko. 

Bezpochyby kresťanstvo presahuje toto všetko. Musíš mať vo svojom živote prejavy Jeho moci. Biblia 

hovorí, že Kráľovstvo  Božie nie je len v slovách, ale aj v moci (1.Korintským 4:20). Pavol hovorí: „...moja 

reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci, aby sa vaša viera 

nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci“ (1.Korintským 2:4-5). 

 Ako sa viac a viac oboznamuješ s Duchom cez spoločenstvo s Ním, Jeho moc bude v tvojom 

živote úžasne prejavená. Predtým, než začnem slúžiť, tak často očakávam na pomazanie Ducha. Keď 

príde, viem, že sa niečo stalo. Niekedy, keď sa modlím, môžem povedať, že to už nielen ja sa rozhodujem 

ísť, ale moc Ducha Svätého mnou hýbe. Môžem poznať, že On chce klásť ruky prostredníctvom mňa 

a robiť cezo mňa mocné veci. 

 Otázka znie: ako veľa moci chceš, aby sa prejavilo v tvojom živote? Je to o tvojom hlade po Ňom. 

O tvojej vášni po pomazaní, ktoré ma byť prejavené v tvojom živote. Pamätaj si, On je šéf, my Ním 

nemôžeme potriasť, aby sme Ho prinútili niečo urobiť. Namiesto toho my sme pripravení pre Neho. 

Biblia hovorí, že ak si pripravenou nádobou, tak budeš pripravený a vhodný na to, aby ťa Pán použil 

(2.Timoteova 2:21). On bude neustále cez teba preukazovať svoju moc, spravodlivosť, milosť a lásku! 

     Modlitba 

 Drahý Svätý Duch, uznávam Tvoju prítomnosť a autoritu v mojom živote; ďakujem, že si ma urobil 

schopným slúžiť Evanjeliom - rozširovateľom večných právd - a to prejavovaním Ducha a moci. Ďakujem Ti, že si 

ma urobil dostatočným v Tvojej dostatočnosti, aby som kázal nepredstaviteľné bohatstvá, milosti a múdrosť 

Kristovu, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Matúš 18:18-19;   Skutky 14:8-11 

1-ročný plán:   Ján 7:1-24;   1.Kráľov 15-17 

2-ročný plán:   1.Korintským 9:11-19;   Príslovia 11 



16           Pastor Anita 

     Strážcovia Jeho zachraňujúcej moci 

 „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Skutky 4:20). 

 Evanjelium Kristovo je jedinou zachraňujúcou správou vo svete. Neexistuje žiadna iná alternatíva 

k spaseniu. Svet nerád priznáva túto pravdu, ale my ju vidíme v Slove Božom. A to je dôvod, prečo podľa 

toho musíme aj konať. Predstav si, že si správcom posolstva - jediného posolstva - ktoré zaručuje 

spasenie pre ľudí a môže zmeniť svet. Toto slávne Evanjelium požehnaného Pána Ježiša Krista ti bolo 

v dôvere zverené (1.Timoteovi 1:11). A ty by si s tým nemal ľahkomyseľne zaobchádzať dúfajúc, že snáď 

nejako ľudia budú počuť a uveria v Ježiša. Nie! Je to na tebe. Podporuj a financuj to. 

 Si správcom jedinej zachraňujúcej moci na svete: „Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo 

mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu...“ (Rímskym 1:16-17). Evanjelium nie je jedna 

z podmienok spasenia, je mocou Božou na spasenie. Boh chce zachrániť ľudstvo a dal nám Evanjelium; 

neexistuje nijaký iný prostriedok či moc, ktorá by zachránila človeka. Žiť bez Krista znamená žiť bez 

Boha vo večnom zatratení. Len Evanjelium Kristovo môže dostať ľudí zo satanovho otroctva. 

 Ak nie si znovuzrodený, tak teraz je čas spasenia (2.Korintským 2:6). Je čas uznať Ježiša Krista 

ako Pána svojho života. Pomodli sa túto modlitbu a mysli to vo svojom srdci úplne vážne: „Drahý Bože, 

idem k tebe v mene Ježiš. Verím, že Ježiš je Syn živého Boha. Verím, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych. Vyznávam 

svojimi ústami, že od dnes je Ježiš Kristus Pánom môjho života. Vierou prijímam pre moju dušu odpustenie mojich 

hriechov a večný život pre môjho ducha. A teraz som znovuzrodený!“ 

 A ak si už znovuzrodený, tak sa staň ešte vášnivejším pre Evanjelium. Musíme sa stať 

radikálnymi a vrúcnymi, aby sme ho priniesli tým, čo sú v svete okolo nás a aj tým, čo žijú inde, aby 

počuli a prijali Evanjelium, lebo je jedinou mocou na spasenie. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, verím vo svojom srdci a vyznávam svojimi ústami, že Ježiš je Pán neba i zeme! On je Pánom 

aj môjho života a Pastierom mojej duše. Moja vášeň pre Krista je dnes roznietená viac než inokedy a kážem 

Evanjelium v Duchu a moci, v mene Ježiš. Amen.  

Rozšírené štúdium:   Rímskym 1:16;   1.Timoteovi 2:5-6 

1-ročný plán:   Ján 7:25-8:11;   1.Kráľov 18-19 

2-ročný plán:   1.Korintským 9:20-27;   Príslovia 12 



17           Pastor Chris 

     Prejav Kristovho života! 

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

vo vás, nádej slávy“(Kolosenským 1:27). 

 Kresťanstvo znamená zjavenie Krista v tebe. Je to vonkajšie pôsobenie Božieho Slova v ľudskom 

tele. V podstate kresťan je prejavom Božieho Slova; obrazom Slova, takže každý krok, čo spravíš, všetky 

veci, ktoré urobíš, sú prejavom Slova Božieho. Týmto bol Ježiš, keď kráčal po zemi; bol zjaveným Slovom: 

„A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami...“(Ján 1:14). Bol odrazom Boha, zjavením Jeho osoby! 

 Teraz, keď si v Kristovi, si zjavením Krista. Ty si dnes živý Kristus v tvojom okolí. V tvojej rodine, 

práci, medzi susedmi, v meste, krajine – tam, kde teraz si - ty si Kristom, ktorého vidia. Preto slová, ktoré 

hovoríš, život, aký žiješ, spôsob, akým robíš veci, ktoré robíš, by mali byť vyjadrením Kristovho života. 

Keď sa ľudia na teba dívajú, tak by mali vidieť slávu nového stvorenia. 

 Si tým, ktorý je Božou nádobou, skrze ktorú Boh zjavuje vôňu svojej známosti na každom mieste 

(2.Korintským 2:14). Jeho prítomnosť je zrejmá v tvojich slovách aj skutkoch. On dnes zjavuje svoju lásku, 

moc, súcit a milosť svetu cez teba. Nes si toto vedomie každý deň zo sebou, že Kristus žije v tebe a 

požehnáva životy a mení generácie. 

 Božím snom pre tvoj život je, aby sa Kristus prejavil cez teba; a to je skutočný úspech - obraz 

Krista v tebe - koľko Jeho osobnosti a charakteru je zjaveného cez teba. Tvojím cieľom by malo byť, aby si 

bol viac a viac ako On. Aby si rozprával ako On a dotýkal sa iných ako On. Všetko, čo máš urobiť, je 

prejavovať Krista, ktorý je v tebe. Jeho výnimočnosť sa prejavuje cez teba, lebo ty si Jeho živým chrámom. 

     Vyznanie 

 Môj život je odrazom Kristovej slávy, On je dnes zjavený vo mne pre ľudí okolo mňa! Nadprirodzený život 

sa prejavuje cezo mňa a cez Evanjelium  privádzam iných do tohto života. Žijem s vedomím svojho nadprirodzeného 

života a pôvodu v Kristovi vediac, že Jeho múdrosť, schopnosť a moc pracujú vo mne a cezo mňa, v mene Ježiš. 

Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 1:14;   Kolosenským 1:27 

1-ročný plán:   Ján 8:12-30;   1.Kráľov 20-21 

2-ročný plán:   1.Korintským 10:1-13;   Príslovia 13 



18           Pastor Chris 

     Zvoľ si byť pokorný 

 „Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, 

ale pokorným dáva milosť“ (1.Petrova 5:5). 

 Pýcha je klamná a mnohí v nej chodia v nevedomosti, pretože ju nevedia ľahko rozoznať. Len 

Slovo Božie nám vie ukázať, čo je v skutočnosti pýcha. Tak napríklad  Biblia nám hovorí príbeh, keď sa 

Ježišovi učeníci urazili pre Jeho učenie a prestali Ho nasledovať. To sa stalo v synagóge, keď vyučoval 

v Kafarnaume (Ján 6:59). Vyučoval veci, pri ktorých sa necítili pohodlne a tak mu odpovedali: „...Tvrdá je 

táto reč, kto ju môže počúvať?“(Ján 6:60). Nahnevali sa pre Jeho vyučovanie, lebo si mysleli, že tomu 

rozumeli lepšie ako On; boli plní pýchy. 

 A Ježiš ich ani nezastavil, keď odchádzali. Nechal ich ísť! Potom sa otočil k ostatným, ktorí zostali 

a spýtal sa, či aj oni nechcú odísť preč. Peter mu odpovedal za všetkých: „Pane, ku komu pôjdeme? Slová 

večného života máš, a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží“ (Ján 6:68-69). Zostali len 

preto, lebo si cenili to, čo dostali od Pána Ježiša. Boli si istí, že On je Kristus a vážili si posolstvo, ktoré im 

priniesol. Ostatní si neboli istí, pretože keby boli, tak by vedeli rozoznať, že On vie viac ako oni. 

 Pýcha je to, čo spôsobuje, že ľudia sa urazia a ostatných nechajú tak. Keď ti povie niekto niečo 

nepríjemné, tak sa neuraz a nechoď preč. Niekto povie: „Ako si sa len opovážil povedať mi niečo také?“ 

Ak by sa to isté povedalo nejakej skromnej osobe, tá by sa o to nestarala, lebo vie, že už nežije pre seba. 

 1.Petrova 5:6 hovorí: „Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil.“ Pokora sa oplatí, 

preto sa rozhodni byť stále pokorný. Boh ti zaručí narastajúcu milosť na povýšenie, víťazstvá 

a výnimočnosť, ak zotrvávaš v pokore. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi pomáhaš rozvíjať správy postoj ku každému slovu a inštrukcii, ktoré ku 

mne prichádzajú skrze pomazanie Ducha Svätého. Reagujem v pokore na Tvoje Slovo a to produkuje výsledky a 

dosahuje svoj cieľ v mojom živote, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 18:4;   Matúš 23:12;   Jakub 4:10 

1-ročný plán:   Ján 8:31-47;   1.Kráľov 22 

2-ročný plán:   1.Korintským 10:14-21;   Príslovia 14 



19           Pastor Chris 

     Hovorí múdrosť stále 

 „Potom prešli Frýgiou a Galáciou, ale Duch Svätý im zakázal hlásať slovo v Ázii.  Keď prišli k Mýzii, 

pokúšali sa ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil“ (Skutky 16:6-7). 

 Apoštol Pavol a jeho spoločníci sa rozhodli ísť kázať Evanjelium do určitej oblasti, ale Duch Svätý 

im v tom vtedy zabránil. Ako vedeli, že to bol Duch Svätý, ktorý im tam nedovolil ísť? Tak dobre Ho 

poznali a boli Mu tak poddaní, že vedeli rozpoznať jeho hlas. A keď to tak bolo, On ich mohol viesť 

a riadiť. On „ich nenechal“ povedať to, čo chceli povedať, alebo urobiť to, čo oni chceli urobiť len preto, 

že to bolo dobré. Potom prijali vedenie a išli do Macedónie (Skutky 16:8-9). Halleluja! 

 Duch Svätý má hlas a hovorí k tebe skrze Slovo. Kedykoľvek hovorí, tak povie múdrosť, lebo 

Slovo Božie je Múdrosť Božia. A preto je pre teba tak nesmierne dôležité učiť sa poznávať Božie Slovo. 

On nikdy nepovie nič mimo Slova. Vždy, keď hovorí, je to v súlade s písaným Slovom a v zhode s Božou 

vôľou pre tvoj život. Ján 16:13 hovorí: „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo 

nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.“ 

 Ak poznáš Slovo, budeš vždy poznať, keď k tebe prehovorí Duch Svätý, lebo On svedčí o Slove. 

Keď ti povie, aby si niečo urobil, nepokúšaj sa pýtať, alebo rozumovať nad Jeho zámerom, lebo On je 

Duch múdrosti. Nemôže sa stať, že budeš nasledovať Jeho vedenie a zlyháš. Bude ťa viesť a niesť z 

jedného úspechu do druhého a od slávy k sláve. 

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem za Ducha Svätého, ktorý prišiel a žije vo mne a vedie ma po ceste Tvojej dokonalej 

vôle. Môj život je nekonečný prúd zázrakov, lebo som úplne vydaný Jeho vedeniu a pobádaniu z vnútra, v mene 

Ježiš. Amen. 

 Rozšírené štúdium:   Rímskym 8:26-27;   Izaiáš 30:21 

1-ročný plán:   Ján 8:48-59;   2.Kráľov 1-3 

2-ročný plán:   1.Korintským 10:22-33;   Príslovia 15 



20           Pastor Anita 

     Si maják 

 „...nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi“ (Rímskym 12:11). 

 Matúš 24:14 hovorí: „Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo 

všetkým národom, a potom príde koniec.“ Táto inštrukcia bola daná Pánom Ježišom Kristom nielen pastorom 

a evanjelistom, ale všetkým, ktorí uveria v Jeho Meno. Podľa apoštola Pavla nás urobil schopnými 

služobníkmi alebo vykonávateľmi Nového zákona. „On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej 

zmluvy“ (2. Korintským 3:6). Inými slovami si služobníkom evanjelia. 

 Si poverený, aby si zasiahol svetlom spásy tých, ktorí žijú v tme. Skutky 13:47 hovoria: „Lebo tak 

nám prikázal Pán: Položil som Ťa za svetlo pohanom, aby si bol spasením až do končín zeme.“ Ty si horiacim 

majákom evanjelia Ježiša Krista. Nediv sa, že Ježiš povedal: „Vy ste svetlom sveta. Vy ste svetlo sveta. Mesto, 

ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté“(Matúš 5:14). Ako maják neustále ožaruješ ostatných lúčmi Evanjelia, 

až sa napokon sami stanú svetlom. 

 Kedykoľvek máš možnosť kázať evanjelium, neváhaj; neospravedlňuj sa. Buď smelý a dávaj 

najavo, že si Božím majákom v temnom svete. V Matúšovi 5:16 hovorí: „Nech tak svieti vaše svetlo pred 

ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ Keď horíš pre evanjelium, tak 

každý okolo teba chytí rovnaký oheň a tiež sa stane horiacim pre Pána. 

 Každý z nás by mal stáť ako horiace a žiariace svetlo, a tak napĺňať to, čo hovorí Filipským 2:15-

16: „aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými 

svieťte ako svetlá na svete majúc u seba slovo života...“ 

      Modlitba 

 Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za účinnosť Tvojho Slova, ktoré prináša spásu tým, ktorí sú stratení. Dnes 

sa modlím za to, aby srdcia všetkých, ktorí prídu do kontaktu s evanjeliom, boli premenené a zapálené pre to, aby 

Kristovým evanjeliom zasiahli vo svete mnohých ďalších, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Rímskym 13:12;   Abakuk 2:14 

1-ročný plán:   Ján 9;   2.Kráľov 4-5 

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



21           Pastor Chris 

     Porozumenie Slovu  

 „A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, 

aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli“ (Lukáš 8:10). 

 Každý môže študovať Bibliu; avšak iba Duch Svätý ti môže poskytnúť porozumenie a odhaliť 

realitu Kráľovstva. Môže prísť na teba pomazanie, ktoré ti dá porozumenie Slovu. Také pomazanie 

pochádza z Ducha Svätého. 

 Ján nám hovorí o istej udalosti, kde Ježiš „dýchol“ na svojich učeníkov a povedal: „Prijmite 

Ducha Svätého“ (Ján 20:22). Grécke slovo preložené ako „dýchol“ je „emphusao“, čo tiež znamená „fúkať 

do“ alebo „na“. Ježiš  "fúkol" na svojich učeníkov, aby prijali Ducha Svätého! Lukáš 24:45 pomáha podať 

vysvetlenie k tomu, čo Ježiš vlastne urobil; hovorí: „Vtedy im otvoril rozum, aby pochopili Písma.“ 

 Keď sme dali spolu Jána 20:22 a Lukáša 24:45, dostávame jasnejší obraz toho, čo sa stalo. Keď 

Ježiš fúkol na svojich učeníkov a povedal im: "Prijmite Ducha Svätého“, vlastne im udelil Ducha 

porozumenia a ich mysle boli pomazané k porozumeniu Písiem. Porozumenie Slovu je tak dôležité; 

Príslovie 4:7 hovorí: „...za celé svoje imanie získavaj rozumnosť." 

 Čítanie podobenstva v Marekovi 4 o rozsievačovi nás ďalej poučuje, aké je dôležité pochopiť 

Slovo. Keď Ježiš vysvetľoval toto podobenstvo, ukázal, že semená, ktoré padli vedľa cesty, sú tí, ktorí 

počuli Slovo, ale neporozumeli mu. V dôsledku toho okamžite prišiel diabol a ukradol Slovo z ich sŕdc. 

 Božie Slovo je to jediné, o čo sa ťa diabol snaží obrať; vie, že ak by ti mohol ukradnúť Slovo alebo 

zabrániť ti pochopeniu Slova, mohol by pôsobiť v tvojom živote. Toto je dôvod, prečo musíš spoznať 

a ceniť si službu Ducha v tvojom živote: On je jediný, ktorý ti pomáha rozumieť Slovu Božiemu 

a poskytuje ti nahliadnutie a zjavenie tvojho dedičstva a božských realít v Kristovi. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za nádherné požehnanie a privilégium, že mám Ducha Svätého žijúceho vo mne, 

ktorý mi poskytuje porozumenie Písma. Ďakujem Ti, že mi skrze Slovo odhaľuješ hlboké tajomstvá a skryté veci 

Kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   2.Timoteovi 2:15;   Ján 14:26 

1-ročný plán:   Ján 10:1-21;   2.Kráľov 6-7 

2-ročný plán:   1.Korintským 11:12-19;   Príslovia 17 



22           Pastor Chris 

     Múdrosť môže byť vidieť a počuť 

 „A celý Izrael počul súd, ktorý rozsúdil kráľ, a báli sa kráľa, lebo videli, že múdrosť Božia je v jeho srdci 

činiť súd“ (1. Kráľov 3:28). 

 Kým niekto neprehovorí alebo nekoná, nemusíš poznať, že má Ducha múdrosti, pretože múdrosť 

sa dá vidieť a počuť. Toto sa stalo v Šalamúnových dňoch; priviedli pred neho dve ženy, ktoré bývali 

v tom istom dome. Každá zo žien v rovnakom čase porodila dieťa. Žiaľ počas jednej noci jedna zo žien 

počas spánku priľahla svojho syna a on zomrel. Keď si uvedomila, že nešťastnou náhodou zabila svoje 

dieťa, šla do postele svojej susedy a zamenila dieťa. 

 Nasledujúce ráno sa druhá žena zobudila nakŕmiť svoje dieťa, lenže zistila, že je mŕtve. Pozorne 

sa pozrela na svoje mŕtve dieťa a zistila, že nie je jej. Išla hľadať svoje dieťa a uvidela ho u svojej 

spolubývajúcej. Snažila vyžiadať si svoje dieťa späť, ale nasledoval boj. Záležitosť bola nahlásená kráľovi 

Šalamúnovi a každý bol zvedavý, čo ohľadne toho urobí. Nikto iný v dome so ženami nežil, takže tam 

neboli žiadni svedkovia. 

 Kráľ si múdro vyžiadal meč a nariadil, aby živé dieťa rozsekli na dve časti. Skutočná matka 

vykríkla: „Nie! Nezabíjajte ho. Radšej nech si to dieťa zoberie a vychováva ho“ a ukázala na druhú ženu. 

Avšak tá, ktorá zamenila deti, povedala: „Áno, zabi ho, takže nebude môcť patriť ani jednej z nás.“ 

Šalamún potom vstal a povedal skutočnej matke: „ Toto je tvoje dieťa. Zober si ho.“ Biblia hovorí: „A celý 

Izrael počul súd, ktorý rozsúdil kráľ a báli sa kráľa, lebo videli, že múdrosť Božia je v jeho srdci činiť súd“ (1. 

Kráľov 3:28). Múdrosť je možné naozaj vidieť a počuť. 

 Pamätaj, že Kristus – stelesnenie múdrosti - žije v tebe a odovzdal ti prirodzenosť Jeho múdrosti. 

Duch múdrosti, o ktorom apoštol Pavol hovorí v Efezským 1:17, je v tebe. Už teraz prehlasuj, že múdrosť 

Božiu je v tebe vidieť a počuť a že si poháňaný múdrosťou, aby si pôsobil v dokonalej Božej vôli. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za pomazanie mojej mysle božskou múdrosťou, aby som ovplyvňoval životy a 

prinášal riešenia pre ťažko riešiteľné situácie. Mám múdrosť spravodlivého, ktorá ma poháňa, aby som pôsobil 

v dokonalej Božej vôli. Múdrosť Božia je dnes v mojom srdci a mojich ústach a  jednám výnimočne vo všetkých 

mojich záležitostiach, v Ježišovom mene. Amen. 

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

1-ročný plán:   Ján 10:22-42;   2.Kráľov 8-9 

2-ročný plán:   1.Korintským 11:20-29;   Príslovia 18 



23           Pastor Chris 

      Meno Ježiš 

 „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov... na chorých 

budú klásť ruky a tí budú zdraví“ (Marek 16:17-18). 

 Meno Ježiš je meno Božstva; je to meno, na ktoré Otec a Duch Svätý odpovedajú. Musí to tak byť, 

pretože Biblia hovorí, že: „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). To znamená, že si 

Otec nevyhradil pre seba žiadne vyššie meno, ako meno Ježiš! Preto sa rozhodol vložiť všetku svoju 

autoritu do tohto mena! 

 Keď voláš meno Ježiš, peklo sa trasie, démoni pobehujú v hrôze, celá príroda reaguje a nebo stojí 

v pozore. Toto je dôvod, prečo by si mal byť smelý v používaní mena Ježiš a žiť každý deň v moci a 

mocou Jeho mena; je to tvoje dedičstvo. Meno ti bolo dané, aby si ho používal a žil ním. Kolosenským 

3:17 hovorí: „A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša ďakujúc Bohu a 

Otcovi skrze neho.“ 

 Peter si určite spomenul na slová Majstra z nášho úvodného verša a uvedomil si, že máme 

božskú výsadu, privilégium, ktoré nám Pánom bolo udelené, aby sme v Jeho mene kládli požiadavky a 

očakávali výsledky. Niet divu, že sa mohol mrzákovi pozrieť priamo do očí a povedať: „V mene Ježiša 

Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Potom natiahol svoju ruku, uchopil ho a zodvihol. Biblia 

zaznamenáva, že muž, ktorý bol chromý od narodenia, vyskočil, postavil sa a išiel do chrámu vyskakujúc 

a chváliac Boha (Skutky 3:6-8). 

 Každému kresťanovi dal Boh právo používať meno Ježiš. Keď stojíš v tomto mene tvárou v tvár 

životným krízam a protivenstvám, pred zástupmi temnoty, budú na teba reagovať rovnakým spôsobom, 

ako by reagovali, keby stál pred nimi Pán. Používaj dnes Jeho meno! 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za moc v mene Ježiš a autoritu, ktorú mám, aby som používal toto meno proti 

diablovi, chorobám, neduhom a krízam v živote. Moc a autorita tohto mena mi dáva trvalú silu a žijem vyšší život 

slávy, ktorý si pre mňa vopred pripravil, v Ježišovom mene. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 16:23-24;   1. Jánov 5:13;   Matúš 28:18-19 

1-ročný plán:   Ján 11:1-16;   2.Kráľov 10-12 

2-ročný plán:   1.Korintským 11:30-34;   Príslovia 19 



24           Pastor Anita 

    Jednoznačné žiadosti ... s ďakovaním!  

 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich 

modlitbách a prosbách (Filipským 4:6). 

 V rozšírenej verzii úvodného verša čítame: „Netrápte sa alebo o nič nemajte starosť, ale v každej 

okolnosti a vo všetkom, modlitbou a žiadosťou, prosbou (jednoznačnými požiadavkami), s ďakovaním pokračujte s 

oznamovaním vašich potrieb Bohu.“ Nie je to nádherné, že Pán od nás očakáva, že budeme presne definovať 

naše žiadosti k Nemu? Niektorí ľudia dávajú žiadosti, prosby, ktoré nie sú presne určené. Napríklad 

povedia: “Pomôž mi, Pane, nemôžem takto ďalej pokračovať“. Toto nie je presná požiadavka. Dokonca 

ak by sa niekto takýmto spôsobom modlil ďalších desať rokov, jeho modlitby budú stále neúčinné. 

 Náš úvodný verš nám dáva dva kľúčové prvky účinných modlitieb: jednoznačné (určité, presné, 

jasné) požiadavky a ďakovanie. Pán Ježiš povedal v Markovi 11:23: „Lebo amen vám hovorím, že ktokoľvek 

by povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, 

čo hovorí, bude mu, čokoľvek by povedal.“ Ježiš nám nehovoril, aby sme povedali k „vrchom“, ale k „tomuto 

vrchu“, vyučujúc  nás, aby sme boli konkrétni, presní v uskutočňovaní našej viery. 

 Ak máš silnú a jednoznačnú túžbu pre zmenu a robíš podľa toho svoje vyhlásenia viery, zakúsiš 

tak zázračné prejavy Božej moci vo svojom živote. Okrem toho keď sú tvoje túžby naplnené, budeš môcť  

o tom hovoriť a oslavovať Pána za tieto konkrétne zázraky. Nemodli sa len tak; dávaj jednoznačné 

požiadavky (žiadosti). 

 Boh chce, aby si žil život slobodný od starostí a úzkostí; chce, aby si smelo pristupoval k trónu 

milosti, žiadal a prijímal špecifickú milosť, ktorú potrebuješ pre úspech a výnimočnosť v rozličných 

oblastiach života. Práve preto nezáleží na tom, akým protivenstvám čelíš, odmietni sa trápiť alebo 

pochybovať! Namiesto toho dávaj jednoznačné požiadavky Otcovi s ďakovaním v mene Ježiš a získaš 

zmenu, po ktorej túžiš! 

      Modlitba 

 Drahý Otec, keď jednám s okolnosťami a záležitosťami života, chodím v božskej múdrosti. Keď zostávam 

mysľou zameraný na Slovo, moje oči sú otvorené k riešeniam a možnostiam! Preto Tvoj premáhajúci pokoj stráži 

moje srdce a moju myseľ a vládne v nich dnes a navždy, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Matúš 6:25;   Marek 11:23 

1-ročný plán:   Ján 11:17-57;   2.Kráľov 13-15 

2-ročný plán:   1.Korintským 12:1-11;   Príslovia 20 

 



25           Pastor Chris  

     Naša autorita v Kristovi 

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

 Hoci je satan tvorcom všetkého zla a zloby, nie všetky choroby, ktorými ľudia trpia, sú priamo od 

diabla. Ježiš nikdy priamo nepovedal, že všetky choroby a nemoci sú priamo spojené so satanom. 

Samozrejme, že má nepriamu spojitosť s nimi, pretože on bol príčinou hriechu na samom začiatku. 

Rimanom 5:12 hovorí: „Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla 

na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ Choroba je vznikajúca smrť; akonáhle hriech prišiel do sveta, tak ho 

nasledovala aj choroba. 

 Potom sa môže niekto spýtať: „Ak má satan niečo do činenia s chorobami a nemocami, priamo 

alebo nepriamo, ako to, že lekári sú schopní liečiť a vyliečiť niektoré choroby a nemoci?“ Nuž, satan nie je 

všemocný. Nemá všetku moc a nemôže všetko ovládať. Bez ohľadu na to, čo robí, prirodzený človek (a o 

čo viac kresťan) má ešte stále nejakú moc a autoritu; a môže túto autoritu použiť proti satanovi. 

 Napríklad Biblia nám rozpráva o človeku, ktorý bol posadnutý démonom v Gadare. Mal légiu 

démonov a ako Ježiš prechádzal okolo, utekal smerom k Ježišovi a uctieval Ho (Marek 5:6-7). Napriek 

tomu, že mal v sebe démonov, nemohli mu zabrániť, aby bežal k Ježišovi. Démoni ho neprinútili ísť k 

Ježišovi; išiel zo svojej vlastnej vôle, a tak nám ukázal, že démoni nemali nad ním absolútnu kontrolu; 

inak by mu zabránili ísť k Ježišovi. 

 Nezáleží na tom, čo satan robí, ty máš moc a vplyv anulovať čokoľvek, čo urobil. Ľudské bytosti 

boli stvorené na vyššej úrovni než anjeli a uvedom si, že démoni sú  padlí anjeli! Keď Boh stvoril človeka, 

udelil mu moc nad satanskými silami. Avšak pretože v záhrade Eden človek padol, stratil svoju autoritu. 

Ježiš Kristus prišiel, aby nám dal autoritu v Jeho mene, takže čo nemôžeme urobiť našou ľudskou 

schopnosťou, môžeme teraz urobiť v Jeho mene. 

 Vďaka Bohu, že dáva lekárom schopnosť liečiť niektoré choroby a nemoci, ale keď oni zlyhajú, 

my demonštrujeme Kristovu moc a zázraky. 

     Modlitba 

 Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju veľkú moc, ktorá vo mne pracuje, aby som uzdravoval chorých a činil 

zázraky. Uvedomujem si a využívam mojej autoritu v Kristovi, aby som vládol a kraľoval v živote ako kráľ! 

Ďakujem Ti, že ma robíš úspešným a šampiónom v Ježišovom mene. 

Rozšírené štúdium:   Lukáš 10:19;   Lukáš 9:1 

1-ročný plán:   Ján 12:1-19;   2.Kráľov 16-17 

2-ročný plán:   1.Korintským 12:12-21;   Príslovia 21 

 



26           Pastor Chris  

    „... Stavia ťa na tvoje nohy! “ 

 „...a vstúpil do mňa Duch, postavil ma na nohy a ja som počúval Toho, ktorý hovoril so mnou“ (Ezechiel 

2:1-2). 

  Ako Božie deti si potrebujeme byť viac vedomí jedinečnej činnosti a manifestácie Ducha v našich 

životoch. Prorok Ezechiel zakúsil tento druh mocnej návštevy Ducha a opísal svoju skúsenosť v našom 

úvodnom verši. Tiež si prečítaj, čo povedal v prvej kapitole vo verši 28: „...Tak vyzerala podoba slávy 

Hospodinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril.“ 

 Ezechiel videl Pánovu slávu a padol na svoju tvár úplne premožený Jeho úžasnou prítomnosťou. 

To, čo nasledovalo, čítame v našom úvodnom verši: Pán povedal: „Postav sa na svoje nohy, chcem s 

tebou hovoriť“ a Ezechiel to podrobne opísal, že keď to Boh povedal, Duch vstúpil doňho a postavil ho 

na nohy. 

 Toto je špeciálne jednanie Pánovho Ducha. Prišiel k Ezechielovi, vstúpil doňho a postavil ho na 

nohy. Z času na čas to robí pre nás. Hoci žije v tebe, je tiež s tebou a môže ťa postaviť na nohy, aby si 

robil Božie skutky. 

 Bol si niekedy v stave, kedy si si myslel, že si príliš slabý a unavený, aby si sa modlil? Ešte si 

zamrmlal pár slov modlitby: „Otče, ďakujem Ti za tento deň. Ďakujem Ti za Tvoju milosť v mojom 

živote...“ a potom si trochu hovoril v jazykoch. Potom si náhle počul Ducha povedať: „Vstaň a modli sa!“ 

Znelo to viac autoritatívne, ale ty si si myslel: „Boh rozumie, že som skutočne unavený“ a pokračoval si v 

slabom mrmlaní v jazykoch. 

 Avšak hneď nasledujúca vec, ktorú si si uvedomil, bolo to, že si vyskočil na svoje nohy a začal si 

pobehovať po miestnosti, hovoriac rozhodne a rýchlo v iných jazykoch a nemal si ani poňatie, ako sa to 

stalo. Bol to Pánov Duch, ktorý ťa "postavil na nohy!“ Halleluja. 

 Dôvodom toho, prečo niektorí nezistili, že by to takto malo fungovať v ich živote je, že toto 

nerozpoznávajú ako jednanie Ducha a cítia, že oni sú tí, z ktorých vyšla inšpirácia, aby sa takto modlili. Je 

to jednanie Ducha; rozpoznaj tento aspekt Jeho služby v tebe, keď sa to stane a buď Mu vďačný za to, že 

ťa stavia na nohy a upriamuje tvoju pozornosť, aby si mohol počuť Slovo. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasný dar Ducha Svätého, ktorý si mi dal. Skrze Tvoje Slovo som sa stal viac 

citlivý na Jeho hlas poddávajúc sa Jeho vedeniu; preto sa Jeho skutky, plány a zámery uskutočňujú cezo mňa, v mene 

Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ezechiel 3:12;   Skutky 8:39-40 

1-ročný plán:   Ján 12:20-50;   2.Kráľov 18-19 

2-ročný plán:   1.Korintským 12:22-31;   Príslovia 22 



27           Pastor Anita 

     Vedie ťa cez Slovo 

 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, 

aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré (2.Timoteovi 3:16-17). 

 Mnoho ľudí túži po tom, aby boli vo svojich životoch vedení Duchom Svätým, ale nevedia, ako 

sa Mu poddať. Poddávame sa Mu tým, že skloníme svoju hlavu a pokľakneme pred Ním? Je to dobre 

fyzicky sa Mu úctivo poddať, ale to ti nedá radu a vedenie, po ktorom túžiš. Poddanie sa Duchu Svätému 

znamená, že sa musíš podať Jeho Slovu. Vydaj sa tomu, čo ti hovorí, aby si robil a dovoľ Božiemu Slovu, 

aby žilo cez teba. Duch Svätý je autorom Písma a spôsob, akým vedie, je cez Slovo. 

 Tí, ktorí nerozumejú Božiemu Slovu, nemôžu poznať a nasledovať skutočné vedenie Ducha 

Svätého. Ktokoľvek, kto ignoruje Božie Slovo, dopadne najbiednejšie. Boh povedal: „Môj ľud hynie pre 

nedostatok poznania...“ (Hozeáš 4:6 angl. preklad). Avšak On ti odporúča: „Študuj, aby si sa postavil ako 

osvedčený pred Boha, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy" (2.Timoteovi 

2:15 angl. preklad). Keď študuješ Slovo, v tvojom živote bude narastať vedenie Duchom Svätým, pretože 

budeš schopný rozoznať Jeho hlas. 

 Slovo Božie a Duch Svätý svedčia o Ježišovi ako Živom Slove. Biblia hovorí: „Skúmate Písma ... a 

tie vydávajú svedectvo o mne“ (Ján 5:39). Ale takisto Pán povedal: „Keď však príde Radca, ktorého vám ja pošlem 

od Otca, bude svedčiť o mne“ (Ján 15:26). Čím viac necháš, aby Božie Slovo prevládalo v tvojej mysli, tvojich 

rozhodnutiach a tvojom názore na život, tým viac Duch Svätý riadi tvoj život a vedie ťa od víťazstva 

k víťazstvu. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti za vnútornú radu, ktorú denne prijímam od Ducha, keď študujem Slovo. 

Otváram svojho ducha, aby bol vždy vnímavejší na Tvoje božské vedenie, aby som mohol byť naplno oboznámený 

s Tvojimi myšlienkami, plánmi a cieľmi pre môj život, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Ján 10:27;   Rimanom 8:14 

1-ročný plán:   Ján 13:1-30;   2.Kráľov 20-22 

2-ročný plán:   1.Korintským 13:1-13;   Príslovia 23 



28           Pastor Anita 

     Dobré skutky 

 „...ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval 

všetkých, ktorí boli utláčaní diablom, pretože Boh bol s Ním“ (Skutky 10:38 angl. preklad). 

 Niektorí ľudia si nevážia zázračné uzdravenia, pretože tvrdia, že satan tiež môže robiť také 

zázraky. Ale satan nemôže uzdraviť, pretože uzdravenie je dobrý skutok. Nikde v Biblii nie je napísané, 

že by satan niekoho uzdravil. Naproti tomu čítame v našom úvodnom verši, že on je ten, ktorý ľudí 

utláča a trápi ich chorobami a nemocami. 

 V Biblii čítame, že Židia obvinili Ježiša, že vyháňa démona mocou Belzebuba. Avšak Pán im 

odpovedal: „...Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo dom rozdvojený neobstojí. Ak aj satan vyháňa 

satana, je rozdvojený; ako teda obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja Belzebubom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši 

synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja Duchom Božím vyháňam démonov, tak celkom iste prišlo k vám 

kráľovstvo Božie“ (Matúš 12:25-28). 

 Potom ich varoval, aby boli opatrní v tom, čo hovoria o skutkoch Ducha Svätého: „Preto vravím 

vám: Každý hriech i rúhanie odpustí sa ľuďom, ale rúhanie Ducha sa neodpustí. A kto by povedal slovo proti Synovi 

človeka, odpustí sa mu; ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku ani v budúcom“ 

(Matúš 12:31-32). 

 Je zlé a nebezpečné, keď niekto pripisuje skutky Ducha Svätého satanovi. Nenazývaj zázračné 

Božie uzdravenia podvodom. Dokonca aj skeptickí Židia v Ježišových časoch uznali Ježišove uzdravenia 

a zázraky ako dobré skutky (Ján 10:32-33). Zázraky uzdravenia sú dobré skutky, ktoré sa môžu 

uskutočniť len mocou Ducha Svätého. 

 Je to Božia túžba, aby sa Jeho deti tešili z dokonalého zdravia a neporušenia. On nerobí ľudí 

chorými, aby ich držal pokorných, ako si myslia niektorí ľudia; naopak -  On ich uzdravuje. 

      Vyznanie 

 Radujem sa, že je to Božia vôľa a potešenie pre Neho, keď ma vidí zdravého, silného, kompletného. 

Vyhlasujem, že dnes vo mne pôsobí Kristova uzdravujúca moc; nielenže je v Kristovi moje zdravie dokonalé, ale 

udeľujem a rozširujem uzdravujúcu moc chorým a uboleným ľuďom okolo mňa, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   3.Ján 1:2;   Matúš 8:16;   Matúš 9:35 

1-ročný plán:   Ján 13:31-14:14;   2.Kráľov 23-25 

2-ročný plán:   1.Korintským 14:1-9;   Príslovia 24 



29           Pastor Chris 

    Tvoja spravodlivosť – dar milosti 

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

(2.Korintským 5:21). 

 Keď si sa znovuzrodil, stal si sa spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Žiaľ mnohí skutočne 

nerozumejú tomu, čo je spravodlivosť. Spravodlivosť znamená zhodu s vôľou a prirodzenosťou Boha. 

Táto vôľa a prirodzenosť Božia musí byť prijatá, musíš sa jej učiť, alebo ju objaviť cez zjavenie od Boha. 

Okrem toho je spravodlivosť vonkajším prejavom božskej milosti, ktorá udeľuje prijatie, slobodu a práva 

ľudskému duchu byť v Božej prítomnosti. 

 A preto je toto veľmi mocné, pretože to začína vysvetľovať zákonnosť našej spravodlivosti 

v Kristovi Ježišovi! Božia milosť nám dala túto spravodlivosť: „...aby tak, ako hriech vládol k smrti, aj milosť 

panovala cez spravodlivosť k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista“ (Rimanom 5:21 angl. preklad). Ján 

1:17 hovorí: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.“ A v liste 

Rimanom 5:17 sa píše: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú 

kraľovať v živote tí, čo došli (angl. prijímajú) hojnej milosti a daru spravodlivosti.“ Tvoja spravodlivosť je dar 

milosti, ktorý ti bol daný v Ježišovi Kristovi. Tento dar ti už bol daný, ale len tí, ktorí ho prijímajú (grécky: 

„lambano“), to znamená, že ho uchopujú, budú v živote vládnuť. Takže je to tvoja zodpovednosť, aby si 

prijal tvoju spravodlivosť v Kristovi. Táto spravodlivosť ti dáva prijatie v Božej prítomnosti, takže teraz 

máš právo a schopnosť stáť pred Ním bez viny, odsúdenia alebo menejcennosti! Toto všetko je 

výsledkom toho, čo Kristus pre teba urobil. 

 Skutočne nezáleží na tom, kto si, kde si bol, čo si robil alebo ako hlboko v temnote alebo na dne si 

bol; prijmi Jeho spravodlivosť! To ti dá slobodu vyjadrovať sa a byť v Jeho prítomnosti a užívať si svoje 

práva a privilégiá v Kristovi. 

      Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal dar spravodlivosti a dávaš mi vedomie toho, že som spravodlivý tak, 

ako je spravodlivý sám Ježiš. Dnes vládnem a kraľujem milosťou cez spravodlivosť, keď smelo využívam moje 

správne postavenie u Teba, v mene Ježiš. Amen 

Rozšírené štúdium:   Filipským 3:9;   Izaiáš 54:17 

1-ročný plán:   Ján 14:15-31;   1.Kronická 1-2 

2-ročný plán:   1.Korintským 14:10-19;   Príslovia 25 



30           Pastor Chris 

     „Predivný Radca“ 

 ... jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja (Izaiáš 9:5). 

 Výraz „Predivný radca“ má tiež význam ako "kráľova rada". V Micheášovi 4:9 sa prorok pýta: 

„Prečo tak hlasno kričíš? Či nieto kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že sa ťa zmocnili bôle rodičky?“, a takto 

prirovnáva kráľa k radcovi. Zaoberá sa tu s múdrou radou kráľa – radou podporenou mocou. 

 Hebrejské slovo preložené ako „predivný“  v skutočnosti znamená „mocné činy a diela, zázračné 

skutky“. A tak tu sa hovorí o zázrak produkujúcej rade, ktorá prichádza od kráľa a týmto kráľom môže 

byť jedine Pán, pretože On je jediný, ktorý ti dáva vnútornú radu, ktorá vytvára navonok zázrak. 

 Napríklad jedine Pán mohol povedať Mojžišovi: „Vezmi si svoju pastiersku palicu, choď 

k faraónovi, použi túto palicu pred ním a stane sa zázrak.“ Jedine rada od Pána ho mohla takto 

inštruovať: „Drž palicu vo svojej ruke, postav sa pred skalu, udri na ňu a vytryskne voda.“ Obyčajne sa 

tieto rady nezdajú veľmi logické, ale Biblia hovorí, že kde je slovo kráľovo, tam je moc (Kazateľ 8:4) a my 

hovoríme o rade nie od nejakého kráľa, ale od Kráľa kráľov! 

 On bol Ten, ktorý dal Izákovi zázrak produkujúcu radu v čase hladomoru. V dôsledku 

dlhotrvajúceho suchého obdobia po celej Kanánskej zemi všetci odišli do Egypta. Izák sa tiež chystal 

odísť do Egypta, keď prijal radu, aby zostal v Gerare (čítaj 1.Mojžišovu 26:3-4). 

 Izák poslúchol a v súlade s božskou radou, ktorú prijal, tak zakaždým, keď kopal napriek suchu 

studňu, vytryskla voda. Ľudia to nemohli pochopiť. Uprostred krutého hladomoru a sucha Biblia hovorí, 

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

inšpirujúce! 

 Rada Mojžišovi a Izákovi, o ktorej sa dnes zmieňujeme, pochádzala od Pána; lebo inak by dopadli 

žalostne a skončili v absolútnej katastrofe! Môžeš dôverovať Duchu Svätému, aby ťa inštruoval zvnútra 

a dal ti zázrak produkujúcu radu. On je tvojím „Výnimočným Stratégom“. Keď ti povie, aby si niečo 

urobil, možno to bude znieť nelogicky, ale prinesie to neobyčajné výsledky. Prijmi Jeho rady a budeš mať 

smer. 

      Modlitba 

 Ďakujem Ti, požehnaný Duch Svätý, že mi dávaš radu a vedenie zvnútra, aby som konal s tak výnimočnou 

múdrosťou, ktorej nepriateľ nemôže odolať a odporovať. Dnes i vždy víťazím, lebo som vedený Výnimočným 

Stratégom, ktorý mi poskytuje zázrak produkujúcu radu, v mene Ježiš. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Izaiáš 11:2;   Žalm 16:7;   Izaiáš 30:21 

1-ročný plán:   Ján 15:1-17;   1.Kronická 3-4 

2-ročný plán:   1.Korintským 14:20-30;   Príslovia 26 



31           Pastor Chris 

     Priamy prístup v Jeho mene 

 ...lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu (Efezským 2:18). 

 Biblia je plná veršov, ktoré ukazujú, že Ježiš nám dal plnú moc používať Jeho meno. Máme 

priamy prístup k Otcovi v Jeho mene. Keď predkladáš žiadosť Otcovi alebo nariaďuješ niečo v Jeho 

mene, je to tak, ako by to žiadal sám Ježiš. V Jánovi 14:13-14 (angl. preklad) Ježiš povedal: „...a čokoľvek 

budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď teda budete prosiť o niečo v mojom 

mene, ja (to) učiním.“ A tiež Ján 16:23 hovorí: „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.“ 

 Niektorí ľudia veria tomu, že si nezaslúžia, aby hovorili priamo k Otcovi, a preto idú cez 

sprostredkovateľov, aby získali Jeho pozornosť. Preto sa niektorí modlia cez Máriu; veria tomu, že Boh ju 

veľmi miluje a neodoprie jej žiadnu prosbu. Nepotrebuješ žiadneho sprostredkovateľa k Otcovi. Ježiš 

povedal: „V ten deň budete prosiť v mojom mene, a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo sám Otec 

miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel“ (Ján 16:26-27). 

 Rozmýšľaj o tom; ak sa ani Ježiš nepotrebuje modliť k Otcovi v náš prospech, prečo by sme 

potrebovali ešte nejakého iného sprostredkovateľa? Máme slobodný a priamy prístup k Otcovi v mene 

Ježiš. Niet divu, že Biblia hovorí: „Pristupujme teda smelo ku trónu milosti...“ (Židom 4:16 angl. preklad). 

Halleluja! Keď niečo prosíš v mene Ježiš, stojíš na Ježišovom mieste. Právne to znamená, že túto prosbu 

predkladá Ježiš. Keď by Otec zamietol tvoju prosbu, tak by vlastne zamietol Ježišovu prosbu a to je 

nemožné. 

 To nemá nič spoločné s tvojou vierou. Otec nezvažuje, či máš alebo nemáš vieru, pretože vie, že 

ju už máš. Už ti dal mieru viery (Rimanom 12:3); ak nemáš vieru, znamenalo by to, že nepoznáš Ježiša. 

Možno povieš: „Prosil som, ale nedostal som nič.“ Ako si vedel, že si nič nedostal? V skutočnosti si niečo 

dostal, pretože Otec ti to dal v momente, keď si prosil. 

 Nezamietaj ani neruš to, čo si dostal tým, že hovoríš, že si nič nedostal. Pán Ježiš povedal 

v Markovi 11:24: „Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“ 

Toto je princíp viery pre prosbu a prijatie.  

     Modlitba 

 Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi udelil špeciálne privilégium a plnú moc používať vzácne meno Ježiš. 

Žijem dnes v mene a mocou tohto mena. Meno Ježiš je menované nad všetkým, čo sa ma týka, vrátane mojej rodiny, 

práce, zdravia a financií. Amen. 

Rozšírené štúdium:   Skutky 3:6-7;   Príslovia 18:10 

1-ročný plán:   Ján 15:18-16:16;   1.Kronická 5-6 

2-ročný plán:   1.Korintským 14:31-40;   Príslovia 27 
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