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Písmo 
 
Je úplne jedno, z akej denominácie pochádzaš a čo si sa naučil v minulosti, pretože 
Božie slovo (samotný Ježiš, nielen Biblia), je našim hlavným sprievodcom a pravidlom 
pre vieru a konanie. Ak je to v Slove je to Boží názor. Nachádzaš sa v jeho kráľovstve, 
nie On v tvojom. Nehlasuješ o tom, ako majú veci funguvať v jeho kráľovstve, ale máš 
na výber či sa podriadiš Jemu a jeho kráľovstvu, alebo nie. Možno sa ti nepáči cena 
benzínu, ale skús natankovať vodu do nádrže a uvidíš čo sa stane. Tento pracovný zošit 
ti pomôže nájsť spojenia v Slove a naučí ťa božiemu uzdraveniu. To, čo ti ukážem, je 
prevzaté priamo z Biblie. To je miesto, kde začneme, to je miesto, kde skončíme. V Biblii 
nie je kniha s názvom druhá kniha názorov. Máme záujem iba o názor Boha, nie človeka. 
 
2Tim 3:16-17      Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, 
karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, 17 aby bol človek Boží 
dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený.  
  

• Písmo je inšpirované Bohom. Je to jeho názor, nie tvoj. 
• Účel Písma:  

o Náuka - Čomu veríme. Spoznať ako funguje kráľovstvo.  
o Pokarhanie - Meč Ducha.  
o Naprávanie - Tradície človeka. Ak sa mýliš, Biblia ťa opraví.  
o Výchova k spravodlivosti - Je jediným vodítkom pre vieru a konanie ku 

každému dobrému skutku. 

Ž 119:89           Hospodine, tvoje slovo stojí NA VEKY na nebesiach. 
  

• Božie slovo stojí naveky. NEBUDE sa meniť.  
• Ty si vyberáš, či s ním súhlasíš, alebo nie. Ak nie, naozaj nie je Jeho vina, keď sa 

niečo pokazí. (Matt 15:6)  
• Ak skočíš zo strechy budovy, gravitácia ťa zabije, pretože si sa rozhodol ísť proti 

princípu fungovania prirodzeného sveta. Nebude to Božia vina keď zomrieš. Ty 
skočíš. Ak by si sa podriadil Jeho cestám, uvedomil by si si, že skákanie z budovy 
je hlúpy nápad.  

• Jeho Slovo stojí v nebi. Našou úlohou je postaviť ho tu na zemi. On 
nám dal na to právomoc. Prvým krokom k tomuto je súhlasiť s ním 
nech sa deje čokoľvek. 

• Musíš sa rozhodnúť, čo je pravda, či Slovo Božie, alebo tvoje skúsenosti, pocity, 
pohľad, názor či emócie. (Ktorej správe budeš veriť?) 

  
  
Jn 1:1, 14           Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh... 
14  A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo (prebývalo) medzi nami, a hľadeli sme na 
jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. 
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• Boh = Ježiš = Slovo = Milosť a Pravda 
• Ježiš je presné vyjadrenie Otcovho charakteru a povahy (Žid 1:3). On je 

dokonalou teológiou. 

Iz 55:11             tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne 
prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.   

• Boh poslal svoje Slovo (Ježiša) a musel splniť určité veci predtým, ako sa mohol 
vrátiť. Pretože On sa vrátil (Sk 1:9), vieme, že musel vykonať   úplne všetko, na 
čo bol poslaný.  

• Je mnoho dôvodov, pre ktoré Ježiš prišiel prvý krát. Tento pracovný zošit bude 
adresovať len niektoré z nich. Vieme, že existuje ešte mnoho ďalších. 

• Nielenže splnil všetko, čo potreboval, ale urobil to tak, aby to všetko aj 
prosperovalo. Inými slovami, on dosiahol spásy a teraz spása prosperuje, pretože 
ľudia sú spasení denne.  

Ž 107:20            Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z 
ich mnohej záhuby. 
 
Sk 10:38          o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, 
ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a 
držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh.  
 
1Jn 3:8           Nato sa ukázal Syn Boží, aby zkazil diela diablove.  

• Jeden z dôvodov prečo bol Ježiš poslaný, aby uzdravil a oslobodil ľudí od útlaku 
démonov a choroby. Toto bolo prorokované, splnené a dokonané. 

• Choroba je počítaná ako dielo diabla. Čokoľvek, čo kradne zabije a ničí je 
súčasťou jeho kráľovstva. 

 
Záver 
  
2Pt 1:17-19  Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď sniesla na neho 
velebná sláva taký hlas: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mne zaľúbilo. 18 A 
ten hlas, ktorý sa sniesol s neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svätom 
vrchu. 19 Aj máme pevnejšie slovo prorocké  
  

• Peter Ján a Jakub počuli Boha zreteľne hovoriť dvakrát (Krst, Hora Premenenia).  
• Peter napriek tomu hovorí, že písané slovo je istejšie. 
• Mnoho ľudí počulo hlasy (Gal 1:8) a v budúcnosti tomu nebude inak. Islam 

vznikol, keď človek počul hlas, a stretol "anjela" v jaskyni. 
• Každý hlas ktorý budeš počuť alebo vedenie ktoré dostaneš musí byť v súlade s 

Písmom. Preto Písmo je vyššou autoritou, než akýkoľvek počuteľný hlas. 
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 Stojíme na tom, čo Boh hovorí. Poznať a veriť to čo povedal nám dáva muníciu pre boj 
s diablom. Ježiš sa bránil pred diablom tým, že povedal: ". Je NAPÍSANÉ" 
 
Oz 4:6 Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti 
  
Spoznanie tvojich práv (toho, prečo Ježiš zomrel, aby ty si mal), ako syna božieho a 
nájdenie tvojej identity v Ňom, je to, prečo budeš vedieť žiť život viery a moci. 
Najistejšie miesto, kde zistíš aké sú tvoje práva, je Božie slovo. 
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Stará Zmluva vs. Nová Zmluva 
 
2Ti 2:15        Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa 
netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, jako sa patrí. 

• Celá Biblia bola napísaná pre teba, ale nie všetko v nej bolo napísané pre teba. 
• Musíš správne rozlišovať slovo pravdy (Písma), aby si zistil, ktoré časti sú pre 

teba a  ktoré nie. 
• Najdôležitejšie je rozlíšiť medzi Starou Zmluvou a Novou Zmluvou. Zákonom a 

Milosťou. Toto delenie je iné ako Starý a Nový zákon, čo sú len zbierky kníh 
napísaných pred a po významnom okamihu v histórii. 

• Zmluva upravuje vzťah. Zmluva pod ktorou si, určuje v akom vzťahu si voči Bohu 
a v akom vzťahu je voči tebe Boh. Nevzťahuj sa voči nemu cez zmluvu, ktorá pre 
teba nie je určená. 

Ján 1:17      Lebo zákon je daný skrze Mojžiša; milosť a pravda stala sa skrze Ježiša 
Krista. 

• Táto príručka sa nebude detailne zaoberať rozdielmi medzi Zmluvou zákona a 
Zmluvou milosti  ale ich pochopenie je nutné. Niektoré rozdiely budeme postupne 
odhaľovať. Toto je len stručný prehľad. 

 
Heb 8:6-13          Ale teraz došiel Ježiš natoľko znamenitejšej svätoslužby, nakoľko je 
aj lepšej smluvy prostredníkom, ktorá je uzákonená na lepších zasľúbeniach. 7 Lebo ak 
by tamtá prvá bola bývala bezúhonná, nehľadalo by sa miesto druhej. 8 Lebo karhajúc 
ich hovorí: Hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom 
Júdovým novú smluvu, 9 nie podľa smluvy, ktorú som učinil s ich otcami toho dňa, keď 
som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z Egyptskej zeme,lebo oni nezostali v mojej 
smluve, a ja som si ich nepovšimnul, hovorí Pán. 10 Lebo toto je smluva, ktorú uzavriem 
s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony do ich mysle a 
napíšem ich na ich srdcia a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom. 11 A nebudú viacej 
učiť každý svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: Poznaj Pána! Lebo ma budú 
všetci znať, od malého z nich až do veľkého z nich. 12 Lebo budem milostivý ich 
neprávostiam a na ich hriechy a na ich bezzákonné skutky viacej nespomeniem. 13 Tým, 
že hovorí novú, vyhlásil prvú za zastaralú. A to, čo zastarieva a stárne, je blízke zániku. 

• Zmluva určuje v akom vzťahu je Boh voči ľuďom. 
• Stará Zmluva (Zákon): Boh sa musel vzťahovať ku hriešnym ľuďom ako by sa 

Svätý Spravodlivý Boh mal: Urobíš zle, budeš prekliaty, urobíš dobre budeš 
požehnaný. 

• Nová Zmluva (Milosť): Boh sa vzťahuje k hriešnym ľuďom skrze Ježiša, 
ospravedlňuje ich pred Sebou a viac ich neposudzuje podľa zákona keďže Ježiš 
naplnil požiadavky zákona namiesto ľudí. 
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Heb 7:18-19    Lebo sa odstraňuje predošlé prikázanie pre svoju slabosť a 
neosožnosť. 19 Lebo zákon nezdokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa 
blížime Bohu. 

• Zmluva zákona bola slabá a nedokázala poskytnúť ľuďom správne postavenie 
pred Bohom, pretože nikto ju nikdy nedokáže naplniť. (Gal 3:10, Jak 2:10, Jak 
4:17).        

• Lepšia nádej, ktorú máme je, že sa môžme priblížiť k Bohu nie našou vlastnou 
spravodlivosťou a svätosťou, ale skrze dar spravodlivosti od Ježiša Krista. (Ef 
2:8-9, Rim 3:20-26) 

• Z tohto dôvodu ťa Ježiš oprávňuje, aby si robil tie isté skutky a väčšie, pretože 
maš rovnaké postavenie pred Bohom ako Ježiš. (Ján 14:12). 

Gal 3:11-14      No, že zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha , je 
zrejmé, pretože spravedlivý bude žiť z viery. A zákon nie je z viery , ale vraj: Človek, 
ktorý to všetko učinil, bude tým žiť. Kristus nás vykúpil zpod zlorečenstva zákona tým, 
že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na 
dreve, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali 
zasľúbenie Ducha skrze vieru. 

• NIKTO nie je ospravedlnený na základe zákona. Nikto sa nemôže páčiť Bohu 
dodržiavaním zákona a svätosťou. 

• Spravodlivosť (správne postavenie pred Bohom) sa dosiahne len skrze vieru v 
Krista. 

• Zákon však nevychádza z viery, a vzťah založený na ňom sa Bohu nepáči. 
(Židom 11:6) 

• Ježiš sa stal prekliatím za nás, odstránil právo kliatby zákona prísť na nás. (To 
však neznamená, že kliatba neexistuje) 

• Život podľa zákona, snaha byť ospravedlnený svojim vlastným úsilím o svätosť a 
páčiť sa Bohu je KLIATBA! Nevzíde z toho nič dobré. 

• V skutočnosti sa tým odcudzíš od Kristovho života. (Gal 5:1 - 5) 

2 Kor 3: 4-9      A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5 Nie že by sme boli 
dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z 
Boha, 6 ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery , ale 
Ducha, lebo litera zabíja , ale Duch oživuje. 7 A jestli služba smrti, v literách, vyrytá na 
kameňoch , bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre 
slávu jeho tvári, pominuteľnú, 8 jako by potom nemala byť služba Ducha slávna! 9 Lebo 
ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravedlivosti je o mnoho slávnejšia! 

• Zmluva Zákona: Služba SMRTI a ODSÚDENIA. 
• Vyryté do kameňa: 10 prikázaní. 
• Zmluva Milosti: Služba ŽIVOTA a DUCHA. 
• Vyryté do našich sŕdc 
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Rim 8:1      A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí 
nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. 

• Podčiarknutý text v skutočnosti nie je uvedený v pôvodnom gréckom texte. 
Pridali ho prekladatelia, keď sa snažili dať podmienku na neodsúdenie. 

• Budeš sa cítiť odsúdený vždy, keď sa budeš pokúšať žiť podľa zákona. To je 
cieľom služby smrti a odsúdenia. 

• Chodenie v tele odkazuje na tvoje vlastné úsilie (samospravodlivosť), zapáčiť sa 
Bohu. (Zákon) 

• Kráčanie v Duchu znamená dôverovať v Krista pre tvoju dostatočnosť. (Milosťou 
skrze Vieru) 

Mt 9:16 - 17      A veď nikto neprišíva záplaty surového súkna na staré rúcho, lebo 
jeho plnosť by odtrhla kus z toho rúcha a bola by ešte horšia diera. 17 Ani nevlievajú 
nového vína do vetchých kožíc, lebo ináče by sa kožice potrhaly, a aj víno by sa vylialo, 
aj kožice by sa zahubily; ale nové víno lejú do nových kožíc, a zachované je oboje. 

• Nemôžeme miešať staré a nové zmluvy. Nikdy to nebude fungovať. Musíš sa 
rozhodnúť, ktorá z nich je lepša, ktorú z nich chceš, a žiť podľa nej. 

• Ježiš + niečo = nič. Ježiš + nič = všetko. 
• Podľa Starej zmluvy, Boh konal s ľuďmi ako by spravodlivý Boh mal. V rámci 

Novej zmluvy s nimi zaobchádza tak, ako naozaj chcel: S láskou, dobrotou, 
radosťou, pokojom atď. 

• Podľa Starej zmluvy tvoje ospravedlnenie pred Bohom bolo na základe tvojej 
schopnosti žiť spravodlivo. V rámci Novej, ospravedlnenie pred Bohom je Ježiš. 
Ty si spravodlivosťou Božiu v Kristovi. (2 Kor 5:21). 

 
Prečo potrebuješ toto vedieť?     
 

• V opačnom pripade budeš veriť, že problémom je Boh, že spôsobuje alebo 
dopúšťa chorobu a trest. 

• Stále si nebudeš istý božou vôľou a nikdy nebudeš schopný mať skutočnú vieru. 
Dokiaľ si si neistý, budeš jazdiť na horskej dráhe medzi vierou a neverou. 

• Budeš sa zameriavať na problémy namiesto na riešenie problémov. 
• Budeš súdiť ľudí namiesto toho aby si im slúžil. (Soľ stráca slanosť.) 
• Budeš zameraný výlučne na skutky, predpisovať ľuďom ako majú žiť dokiaľ Boh 

nezačne konať v ich prospech. 
• Budeš slúžiť odsúdenie a vinu, ktoré neprinášajú nič dobré. 
• Zmätieš ľudí. 
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Záver 
     
Tvoje poznanie a pochopenie Novej zmluvy a nového stvorenia tí dodá dôveru veriť v 
prejavy nadprirodzených požehnaní. AK si si nie istý tým kto si alebo tým čo môžeš 
robiť, nebudeš mať dôveru byť alebo robiť čokoľvek. ale ak poznáš svoju pozíciu a 
autoritu, budeš mať dôveru robiť to čo je treba.  
 
Buď. Poznaj. Rob. 
     
Pretože sme a vieme kto sme, konáme. Nekonáme aby sme sa niečím stali. Naša 
identita je jedine a len v Kristovi, nie v našich skutkoch. Či už uspejeme alebo zlyháme, 
zostávame spravodlivosťou Božou v Kristovi. 
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Uzdravenie v zmierení 
  

1Tim 2:3-4      Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý 
chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.  

  

Jn 3:16-17     Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, 
kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho 
Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho.  

a) Aká je Božia vôľa pre spasenie? 
b) Chce Boh aby bol každý človek spasený? 
c) Môže byť človek spasený kdekoľvek a kedykoľvek? 
d) Musí človek niečo urobiť aby si zaslúžil spasenie? 
e) Môže ľudí Boh spasiť nehľadiac na závažnosť a druh ich hriechov? 
f) Aké je jediná podmienka na spasenie? 

 Teraz si znova odpovedz na tie isté otázky ale namiesto slova „spasenie“ použi slovo 
„uzdravenie.“ 

a) Aká je Božia vôľa pre uzdravenie? 
b) Chce Boh aby bol každý človek uzdravený? 
c) Môže byť človek uzdravený kdekoľvek a kedykoľvek? 
d) Musí človek niečo urobiť aby si zaslúžil uzdravenie? 
e) Môže ľudí Boh uzdraviť nehľadiac na závažnosť a druh ich hriechov? 
f) Aké je jediná podmienka na uzdravenie? 

 Boli všetky tvoje odpovede rovnaké pre uzdravenie ako aj pre spasenie? Ak nie, 
pozorne si prečítaj nasledujúce odstavce. Ak ti môžem dokázať z Písma že uzdravenie 
bolo obsiahnuté v Zmierení, pri svojom najlepšom svedomí nebudeš môcť už viac 
oddeľovať Božiu vôľu pre spasenie od Božej vôle pre uzdravenie. Obe sú rovnaké, vždy 
a naveky. Dokonca aj gréčtina používa to isté slovo pre opis obidvoch. 

Iz 53:4-5     Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme 
ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre 
naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho 
ranami sme uzdravení. 

• Toto je proroctvo o Ježišovom ukrižovaní a o tom, čo sa tam malo stať. 
• „Choroby“ je hebrejské slovo „Choily“ čo znamená choroba, úzkosť, nešťastie, 

slabosť a smútok. 
• „Bôle“ je hebrejské slovo „Makob“ a znamená úzkosť, utrpenie, bolesť 

a zármutok. 
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• Obe slová sa vždy používajú pri opise fyzického ochorenia, fyzickej bolesti 
a fyzickej slabosti. 

•  Jeho ranami (ktoré utrpel pri bičovaní) SME uzdravení. 

   

Mt 8:16-17      A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami, a on 
slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil, 17 aby sa 
naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše nemoci a 
naše neduhy niesol. 

• Matúš cituje Izaiášove proroctvo a používa správny význam slov, keď hovorí „On 
vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“ 

• Ježiš uzdravoval telá ľudí z fyzických chorôb a vyháňal skutočných démonov 
preto, aby naplnil toto proroctvo. Ale skutočné naplnenie nebolo iba 
v uzdravovaní a vyháňaní, ale je aj v ranách bičom, ktoré dostal neskôr. 

 1Pt 2:24     ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme 
odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení.  

• Tu je odkaz na rovnaké proroctvo a jeho naplnenie. Ježiš niesol naše hriechy (a 
trest) za nás, aby sme my nemuseli 

• Jeho rany vás UZDRAVILI. Toto sa zmenilo z prítomného na minulý čas čo 
znamená, že to už bolo poskytnuté. Už sa nedá urobiť nič pre poskytnutie 
uzdravenia. Ježiš to urobil dokonale. JE DOKONANÉ! 

 

Zmierenie malo dve časti 

  

1. Bičovanie pri stĺpe bolo prvou časťou kde Jeho fyzické telo bolo zlomené za nás, 
čím nám zabezpečil fyzické uzdravenie. (1. Pet 2:24). Lámanie chleba. 

2. Smrť na kríži bola druhou časťou, ktorou zabezpečil spasenie ľudského ducha 
a zaviedol Novú Zmluvu. (Rím 5:8). Pitie vína. 

  

Ak uzdravenie je zabezpečené a naplnené, prečo nie sme všetci uzdravení? Potom ak je 
rovnako zabezpečené a naplnené aj spasenie, prečo nie sú všetci ľudia spasení? Treba 
na to vieru. Božia vôľa je aby celé ľudstvo bolo spasené a uzdravené, ale jeho vôľa sa 
nedeje automaticky. Je na to potrebná viera. 
 

Ak tvoje odôvodnenie toho, že niekto nebol uzdravený znie: „Boh je zvrchovaný a môže 
urobiť čo sa mu zachce,“ tak potom akú máš istotu že ty si bol spasený? Ak hovoríš, že 
niekto nebol uzdravený pretože Boh má všetko načasované, ako si potom môžeš byť istý 
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že si bol spasený a že Boh nemal pripravený iný čas pre tvoje spasenie? To čomu veríš 
že je platné pre spasenie je rovnako platné aj pre uzdravenie. Oboje sú vždy Božou 
vôľou v každom čase, pretože za oboje bolo zaplatené obeťou zmierenia. Už si niekedy 
pochyboval o tom, že Boh chce niekoho spasiť? Prečo potom pochybuješ o tom že ho 
chce aj uzdraviť? 

  

Mk 2:3-12      A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. 4 A keď sa pre 
zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu, tam, kde bol, a prelúpiac sa spustili 
ložu, na ktorej ležal porazený. 5 A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému: Synu, 
odpustené sú ti tvoje hriechy! 6 Lež sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmýšľali vo 
svojich srdciach: 7 Čo tento tak hovorí? Rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy krome 
jedného Boha? 8 A hneď poznal Ježiš svojím duchom, že takto rozmýšľajú v sebe, a 
povedal im: Čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? 9 Čože je ľahšie, povedať 
porazenému: Odpustené sú ti hriechy, a či povedať: Vstaň a vezmi svoju ložu a choď!? 
10 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi - rečie 
porazenému: 11 Tebe hovorím: Vstaň, vezmi svoju ložu a idi do svojho domu! 12 A 
hneď vstal, sobral svoju ložu a vyšiel pred všetkými, takže všetci žasli a oslavovali Boha 
a hovorili: Nikdy sme niečoho takého nevideli!  

• Uzdravenie a odpustenie sú pre Ježiša totožné, pretože boli zabezpečené 
v jednom a tom istom zmierení. 

• Uzdravenie má slúžiť ako znamenie toho, že Boh odpúšťa. 
• Ak by Božia vôľa pre uzdravenie a spasenie bola rozdielna, uzdravenie by 

nemohlo slúžiť ako znamenie. 
• Z toho vyplýva: Božia vôľa spasiť = Božia vôľa uzdraviť. 
• To že nie si uzdravený určite neznamená, že ti nebolo odpustené. To je 

myšlienka od nepriateľa. Nezaoberaj sa takými myšlienkami. Uzdravenie 
dokazuje Božiu vôľu pre spasenie, nie je však spasením samo o sebe. 
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Večera Pánova a uzdravenie 
  
Ž 105:37     A vyviedol ich so striebrom a zlatom, a nebolo v jeho pokoleniach takého, 
ktorý by bol klesal. 
 
Boh vyviedol celý izrael z Egypta a všetci boli zdraví. Ako je možné, že stovky tisíc 
izraelských otrokov žijúcich v najhorších podmienkach v Egypte nemali medzi sebou 
jediného chorého či slabého? Pretože noc pre odchodom slávili Pesach. (Ex 12) 

• Pesach   –  Baránkova krv nad dverami, jedenie nekvaseného chleba. 
• Z Egypta boli zachránení deň po tom ako mali Pesach. 
• Oslobodilo ich to, prinieslo prosperitu a uzdravenie. 
• Je to len tieň a náznak Ježišovej obete zmierenia. 

1Kor 11:23-30      Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v 
noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb 24 a poďakujúc lámal a povedal: Vezmite, jedzte, 
toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. To čiňte na moju pamiatku. 25 Tak tiež i kalich, 
keď bolo po večeri, hovoriac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi; to čiňte, 
koľkokoľvek ráz by ste pili, na moju pamiatku. 26 Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli 
tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ neprijde. 27 Takže 
ktokoľvek jie tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi 
Pánovej. 28 Ale nech zkúša sám seba človek a nech tak jie z toho chleba a pije z toho 
kalicha. 29 Lebo ten, kto nehodne jie a pije, jie a pije si súd nerozsudzujúc tela 
Pánovho. 30 Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých, a mnohí spia. 
 
Pánovo telo: chlieb života 

• Chlieb reprezentuje Ježišovo telo zlámané za nás. Prečo bolo zbité a zlámané?   – 
1 Peter 2:24 

• Verš 30: PRETO je medzi vami mnoho slabých a chorých, a mnohí spia 
(zomierajú). Z akého dôvodu? Nerozsudzujú Pánovo telo. Nie krv ale 
telo. Neuvedomujú si a neprijmú čo sa stalo keď ho bičovali alebo tomu neveria, 
to je podľa Pavla dôvod prečo sú ľudia fyzicky chorí a dokonca predčasne 
umierajú. 

• Chlieb symbolizuje uzdravenie. Tu je vysvetlenie: 

 
Mat 15:22-28      A hľa, kananejská žena z toho kraja vyšla, kričala a hovorila: Zmiluj 
sa nado mnou, Pane, Synu Dávidov! Moja dcéra sa strašne trápi, posadlá démonom. 23 
Ale on jej neodpovedal ani slova. Vtedy pristúpili jeho učeníci, prosili ho a hovorili: 
Odbav ju, lebo kričí za nami. 24 Ale on odpovedal a riekol: Nie som poslaný, iba k 
ovciam, zahynulým z domu Izraelovho. 25 A ona prijdúc klaňala sa mu a vravela: Pane, 
pomôž mi! 26 A on odpovedal a riekol: Nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho 
šteňatám. 27 A ona povedala: Tak je, Pane, lebo aj šteňatá jedia z odrobiniek, ktoré 
padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy odpovedal Ježiš a riekol jej: Ó, ženo, veľká je tvoja 
viera! Nech sa ti stane, jako chceš. A jej dcéra bola uzdravená od tej hodiny. 
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• Žena si prišla pýtať uzdravenie od démonov. (Vyslobodenie) 
• Ježiš hovorí o vyslobodení ako o chlebe pre deti. 
• Verš 28 hovorí, že jej dcéra bola uzdravená v tej istej hodine. Uzdravenie a 

vyslobodenie sú chlieb pre deti. 
• Všimni si, že Ježiš jej povedal 'Nie' až 4 krát ale aj napriek tomu dostala to pre čo 

prišla.    

 
Jn 6:32-35     Na to im povedal Ježiš: Ameň, ameň vám hovorím, že nie Mojžiš vám dal 
chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva chlieb z neba, ten pravdivý. 33 Lebo tým chlebom 
Božím je ten, ktorý sostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Vtedy mu povedali: Pane, 
dávaj nám vždy ten chlieb. 35 A Ježiš im povedal: Ja som ten chlieb života; kto prijde ku 
mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.  

• Ježiš povedal že On je CHLIEB života 
• 'nie Mojžiš vám dal chlieb' znamená, že v zákone nie je žiadny život. Jedine 

Chlieb poslaný od Boha dáva skutočný život. 

  
Jn 6:51     Ja som ten živý chlieb, ktorý sostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto 
chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré ja dám za život 
sveta.  

• Znova Ježiš hovorí že On je živý chlieb, ktorý dáva život tým ktorí ho príjmajú. 
• Tentokrát hovorí že chlieb je Jeho telo. Teraz už vieme že Jeho telo bolo zlomené 

za naše uzdravenie. 

  
Mt 6:11     Daj nám dnes náš každodenný chlieb 

• Uzdravenie je každodenná záležitosť, nie jednorazový nebom určený konkrétny 
moment. 

• Tiež nám ukazuje, že na rozdiel od spasenia, toto je neustála každodenná 
potreba. Spasenie je potrebné len raz. Uzdravenie je potrebné dovtedy, kým 
nedostaneme naše oslávené nebeské telo. 

  

Rim 1:16     Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na 
spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. 
  
Spasenie: Grécke slovo 'Soteria' znamená: vyslobodiť, zachrániť, uzdraviť, chrániť a 
zaceliť. 

• Všade kde vidíš slovo spasenie, môžeš ho vymeniť aj za uzdravenie pretože v 
Gréčtine je to rovnaké slovo. 
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1Tim 2:3-4   Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, 
aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. 
  
Spasení: Grécke slovo 'Sozo' znamená: Uzdraviť, vyslobodiť, zachovať, zachrániť, 
ochrániť, robiť dobre, zaceliť. 

• Znova, je len jedno grécke slovo pre záchranu a uzdravenie. Všade kde čítaš 
spasený, môžeš doplniť uzdravený. Všade kde čítaš uzdravený, môžeš doplniť 
spasený. Rovnaké slovo. Rovnaká vec pre Ježiša. 

• Jedna vôľa ktorá obsahuje uzdravenie, vyslobodenie a spasenie. 

  

Záver:  
  
Uzdravenie je vždy Božia vôľa pretože spasenie je vždy Božia vôľa. 
 
Ž 103:1-10     Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a všetky moje vnútornosti menu 
jeho svätosti! 2 Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých 
jeho dobrodení, 3 ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje 
všetky tvoje nemoci, 4 ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý 
ťa korunuje milosťou a zľutovaním, 5 ktorý sýti tvoje ústa dobrým, takže sa 
obnovuje tvoja mladosť ako orol. 6 Hospodin činí to, čo je spravedlivé, a 
súdy všetkým utláčaným. 7 Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje 
skutky. 8 Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohej milosti. 9 Nebude 
večne žehrať ani nebude na veky držať hnev. 10 Nerobí nám podľa našich hriechov 
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. 
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Pôvod choroby 
  
Rim 5:12-13     Preto jako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech 
smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili - 13 Lebo aj do zákona 
bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nieto zákona.  

• Hriech bol pôvodnou príčinou smrti a choroba je len nedospelá forma smrti. 
Adam bol prvý človek ktorý zhrešil (Gen 2:17), ale hriech má pôvod u satana. On 
bol prvý, ktorý prišiel s hriechom. 

• Choroby môžu mať 2 hlavné dôvody, ale oba spadajú do nepriateľovho teritória. 
o Prirodzené: Spôsobené vírusmi, baktériami, životným štýlom a/alebo 

zraneniami. 
o Démonické: Spôsobené duchom slabosti alebo kliatbou. 

• V skutočnosti nezáleží či je choroba démonického alebo prirodzeného pôvodu, 
jednať s ňou treba rovnako. Ježiš zomrel za oba druhy. Keďže oba druhy spadajú 
do diablovho teritória, obidva su démonické či sa ti to páči alebo nie. 

• Kresťanstvo 101: Ak je to choroba, uzdrav ju. Ak je to démon, vyžeň ho. Ak je to 
kliatba, zlom ju. 

• Hriech sa nepočíta tam kde niet zákona. Keďže Kristus je KONIEC zákona pre 
všetkých ktorí v neho veria, hriech sa nám už nepripisuje. Toto robí každú 
chorobu nelegálnou či už má prirodzené alebo duchovné korene. Pôvodnou 
príčinou bol hriech a s tým už bolo správne naložené. 

• Predstav si že si vo väzení. Tvoj zločin (hriech) ťa dostal do cely (choroba). Ak si 
oslobodený od žaloby (je ti odpustené), zostaneš v cele alebo odídeš? 

  

Nepriateľ Boh 

Jn 10:10a 
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a 
ničil. (SSV) 

Jn 10:10b 
Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali 
hojnejšie. (SSV) 

Kradnúť   Zabíjať  Ničiť Obnoviť   Dať život  Zaceliť 

 

• Všetky choroby sú ilegálne, (nemajú právo) a sú vo vzbure voči dokončenému 
dielu kríža. Nepotrebuješ stále hľadať dôvody choroby u ľudí, je lepšie vedieť 
prečo môžu byť oslobodení. Sami dobre vedia prečo sú chorí. To čo nevedia a 
nepoznajú je Evanjelium ktoré je mocou Božou na spasenie (Rim 1:16) 

• V Novej Zmluve, choroba nikdy nepochádza od Boha a On nikdy žiadnu 
nespôsobuje ani nedopúšťa za žiadnych okolností. 
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• Kedykoľvek vidíš príklad ľudí, ktorí zahynuli chorobou poslanou od Boha, bolo to 
pretože Stará Zmluva bola ešte platná. Boh sa vzťahoval k ľuďom skrze zákon, 
ktorý prinášal kliatby kvôli neposlušnosti. Niektoré z kliatieb  sú choroby a smrť. 

• Boh skončil s týmito kliatbami tým, že urobil Ježiša kliatbou za teba. Z toho 
vyplýva že všetky kliatby zákona (vrátane chorôb) sú nelegálne. 

• To že sú nelegálne ešte neznamená, že neexistujú. Naša práca spočíva v tom, 
aby spravodlivosť bola na zemi tak ako je v Nebi. 

• Aby sme priniesli Jeho Kráľovstvo do nášho sveta, musíme zmeniť nelegálne na 
legálne (Mat 12:28). Chorobu na zdravie, smrť na život, kliatbu na požehnanie. 
Nedokážeme to urobiť keď budeme veriť že choroba, kliatba a smrť prichádzajú 
od Boha. 

Mt 12:25      Každé kráľovstvo, rozdelené proti sebe, pustne; a niktoré mesto, 
rozdelené proti sebe, alebo tiež niktorý dom, rozdelený proti sebe, neobstojí. (ROH) 

• Ak Boh uzdravuje ale zároveň aj choroby spôsobuje, Jeho Krášovstvo je 
rozdelené. A preto On chorobu nespôsobuje. 

• Ak Boh dáva život a zároveň zabíja, Jeho Kráľovstvo je rozdelené. A preto On 
nezabíja. 

• Ak Boh požehnáva ale zároveň preklína, Jeho Kráľovstvo je rozdelené. A preto 
On nepreklína. 

• Boh NIKDY nepoužíva chorobu aby nás učil. Má na to Slovo (2 Tim 3:16), 
Svätého Ducha (Jn 16:13) a Pomazanie (1 Jn 2:27). 

• Ak hovoríš že Boh učí skrze chorobu, rovnako môžeš označiť Slovo (Ježiša), 
Svätého Ducha a Pomazanie (pozícia v Kristovi) ako chorobu. 

• Ak Boh používa chorobu ako lekciu, potom by si sa mal modliť aby sa symptómy 
zhoršili aby si sa skutočne naučil svoju lekciu. Ak veríš že Boh ťa učí skrze 
chorobu, potom si vedome v úmyselnej vzbure proti Jeho vôli ak ideš hľadať 
pomoc k lekárom. Ak by choroba prišla od Boha aby ťa pritiahol bližšie k sebe, 
modli sa aby celá tvoja rodina ochorela na rakovinu aby sa mohli priblížiť k Bohu. 
Toto by si im asi neprial, však? Prečo si potom myslíš že Boh by si to tak prial? 

• Ak je choroba od Boha, potom ísť k Bohu pre uzdravenie by znamenalo ísť k 
rovnakej bytosti, ktorá ťa ničí a žiadať ju o oslobodenie od tej deštrukcie. To je 
pekná hlúposť. Je to ako ísť za školským bitkárom a žiadať ho aby ťa ochránil 
pred jeho bitkou. 

  
Záver 
  
Jednaj s každou chorobou rovnako, či má prirodzený alebo duchovný pôvod. Ničenie je 
prácou diabla. Diablovi pre jeho vládnutie stačí iba to aby pár správnych chlapov nič 
nerobilo. Dokonca aj lekári vedia že choroba je zlá a preto oddali svoje životy aby 
choroby odstraňovali. Medicína nie je božská, je to iba prirodzený spôsob ako liečiť ale 
má svoje nedostatky (cena, vedľajšie účinky, nesprávne diagnózy, omylnosť). Nie sme 
proti doktorom a medicíne, sme jednoducho pre Boha. Toto je o božom uzdravení, nie o 
prirodzených liekoch či dietách. 



Chlieb patrí deťom: Základy uzdravenia v Novej Zmluve 
www.charismaministries.org 

18 

Nové stvorenie 
 
Úprimne porovnaj svoje kvality s Ježišom podľa nasledujúcej tabuľky. 1 znamená veľmi 
nízku kvalitu, 10 znamená najvyššiu možnú kvalitu - dokonalosť. 
 

Kvality Ježiš Ty Verš 
Spravodlivosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Kor 5:21 

Svätosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ef 5:27, 1 Kor 3:17 

Moc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sk 1:8 

Autorita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mt 28:18, Lk 10:19 

Obdarovanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Kor 12:7 

Naplnenie Duchom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rim 8:11 

Sláva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jn 17:22 

Požehnanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ef 1:3 

Úroveň priazne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ef 2:6 

 
 
Ďalšie verše: 
  
1Jn 4:17     V  tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň 
súdu, lebo jako je on, tak sme aj my na tomto svete. 
  
Rim 8:11    
  A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý 
vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý 
prebýva vo vás . 
  
Rim 8:14-17     Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.   
15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v 
ktorom voláme: Abba, Otče!   16 Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme 
deťmi Božími.   17 A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi 
Kristovými; akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. 
  
1Kor 6:17        A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. 
  
2  Peter 1:3-4      jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k 
pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou 
cnosťou, 4 čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali 
účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. 



Chlieb patrí deťom: Základy uzdravenia v Novej Zmluve 
www.charismaministries.org 

19 

 
Ef 1:3     Požehnaný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým 
požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi, 
 
Jn  14:20       Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja 
vo vás. 
 
Jn  17:20-23        Ale neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí majú skrze 
ich slovo uveriť vo mňa, aby boli všetci jedno, jako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe, 
21 aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. 22 A slávu , ktorú si 
mi dal, dal som ja im, aby boli jedno , jako sme my jedno , 23 ja v nich a ty vo mne, 
aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal,a že si ich miloval 
ako si mňa miloval. 
  
2Kor 5:17-21       Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne 
pominulo, hľa, všetko je nové. 18 Ale to všetko z Boha, ktorý nás smieril sám so sebou 
skrze Ježiša Krista a dal nám službu smierenia,  19 jako že Bôh bol v Kristovi mieriac 
so sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov a položil do nás slovo 
smierenia. 20 Tedy za Krista posolstvujeme, jako čo by sám Bôh napomínal skrze 
nás, prosíme za Krista, smierte sa s Bohom! 21 Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil 
za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom. 
  
  

Už to vidíš ? 
 
2Kor 5:17      Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; drievne pominulo, 
hľa, všetko je nové. 
 
• Ty SI nové stvorenie, iné ako si bol v minulosti. 
• Boh nie je evolucionista. Stvoril ťa nanovo. Nevyvinul si sa do božieho syna, ale narodil 
si sa ako plnohodnotný - zrelý syn. Rovnako sa nevyvinieš na super-kresťana na ďalšej 
konferencii, keď na teba položí svoje ruky známy Boží muž alebo keď si prečítaš ďalší 
bestseler. Ježiš zomrel aby z teba urobil to čím si. Jednoducho buď. 
 
Ef 2:10    
     Lebo sme jeho dielom,stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, 
ktoré Bôh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili.  

• Boh ťa urobil nanovo. Ty s tým nemáš nič spoločné okrem toho, že si povedal 
"Áno, verím."  

• Stvoril ťa nanovo pre mnohé dôvody, jeden z nich je aby si mohol konať v Jeho 
dobrých skutkoch. To neznamená žiť len morálny, svätý a poslušný život. 
Znamená to byť ako Kristus na zemi a robiť rovnaké veci ako robil On a ešte aj 
väčšie. Uzdravovať chorých, vyháňať démonov, prinášať kráľovstvo k tým ktorí 
ho potrebujú. 

• Aby sme boli ako Kristus, potrebujeme sa znova narodiť, preto to nové stvorenie. 
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Ef 4:23-24        a obnovili sa v duchu svojej mysle 24 a obliekli si nového 
človeka, stvoreného podľa Boha v spravedlivosti a svätosti pravdy.  

• Nové stvorenie je stvorené v skutočnej spravodlivosti a svätosti. To znamená že 
si stvorený v spravodlivosti a svätosti. Je to čím a kým si, nie čo robíš. 

• Kriminálny skutok je všetko čo robí kriminálnik. Hriešny skutok je všetko čo robí 
hriešnik. Či už dobré alebo zlé, keď hriešnik koná, je to hriešne. Preto aj tvoja 
najlepšia  snaha je len ako špinavé handry. 

• Keď sa raz staneš spravodlivosťou Božou v Kristovi, tvoje skutky sú sväté a 
spravodlivé. Keď si umývaš zuby, je to sväté a spravodlivé. Keď šoféruješ  auto, 
je to sväté a spravodlivé. Keď tráviš čas uctievaním, je to sväté a spravodlivé. 
Keď slúžiš chorým, je to sväté a spravodlivé. 

• Dôvod číslo jedna prečo veriaci nechodia v moci je nepochopenie nového 
narodenia a nevedomosť o novom stvorení. Buď premenený obnovou svojej 
mysle! 

 
Gal 3:27  Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. 
  

• Oblečenie si nového človeka nie je niečo, čo môžeš urobiť sám. Je to Jeho dielo. 
Obliekol si ho, keď si bol spasený. Stalo sa to pri novom narodení. 

• Pavol hovorí Efežanom o oblieknutí nového človeka a Galaťanom hovorí o 
oblečení si Krista. Toto znamená že nový človek ktorého si oblečieme je Kristus, 
stvorený v spravodlivosti a svätosti. 

• Podľa Biblie si Kristus s kožou. Nežiješ už viac ty, ale Kristus v tebe, je to tak? 
Obliekol si si Krista. Teraz sa tak správaj! 

• Kristus znamená Pomazaný. Teraz si v v úrade Pomazaného. (Lk 4:18-19). Bol si 
pokrstený do Pomazaného a obliekol si si Pomazaného. 

 
Život ako nové stvorenie: Synovia boží 

 
Rim 12:1-2      Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali 
svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. 2 A 
nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, 
aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé! 

• Transformácia je spojená s obnovou mysle. Mysli inak. (Toto je tiež skutočná 
definícia pokánia) 

• Prečo? Vyskúšať Božiu vôľu a nie o nej len hovoriť. 
• Premeniť svoju myseľ musíš ty sám. Boh dáva zjavenie ale použiť ho máš ty. 
• Jeho vôľa sa nestane len tak spontánne. Preto ťa dal sem, aby si to pre Neho 

urobil. 
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Fil 1:6      aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je 
vo vás cieľom Krista Ježiša. 

• Viera sa stáva účinnou, keď spoznáme a prijmeme tieto veci, nie keď ich 
zaprieme. Nepatria len Kristovi, ale sú aj tvoje! Rovnocenní dediči! 

• Nemôžeš mať väčšiu vieru v Boha ako je tvoje poznanie Boha. (Hos 4:6). Ak by 
si nevedel že Ježiš ťa môže spasiť, prečo by si mal v Neho veriť? Ak by si 
nevedel že Boh uzdravuje, prečo by si mu mal veriť že uzdravi? 

 
Rim 16:20       A Bôh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána 
Ježiša Krista nech je s vami! Ameň. 

• VAŠE NOHY! Boh skrúši/rozdrví keď ty stúpiš.  

 
Mt 28:18-20     A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na 
nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i 
Syna i Svätého Ducha 20 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.A 
hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta.Ameň. 

• Čokoľvek bolo dané ježišovi, máme na tom 100%-ný podiel ako spolu-dediči s 
Ním. On má VŠETKU autoritu a my máme VŠETKO z Neho. 

• On nás NIKDY neopustí. Nemusíš ho žiadať aby prišiel. Ak si ty niekde, On je tam 
preto lebo ste jedno. 

• Čo ich Ježiš učil, čo máme my zachovávať? 

 
 
Lk 9:1-6      A svolajúc si dvanástich svojich učeníkov dal im moc a právo nad všetkými 
démonmi a uzdravovať neduhy. A poslal ich kázať kráľovstvo Božie a 
uzdravovať nemocných a povedal im: Neberte ničoho na cestu ani palice ani kapsy 
ani chleba ani peňazí ani nemať po dvoje sukieň. A do ktoréhokoľvek domu vojdete, 
tam zostaňte a odtiaľ vyjdite. A čo do všetkých tých, ktorí by vás neprijali, idúc von z 
toho mesta i ten prach so svojich nôh straste na svedoctvo proti nim. A tak vyšli a 
chodili po mestečkách zvestujúc evanjelium a uzdravovali všade. 

• Prikázal im kázať a uzdravovať 
• Robili to VŠADE! 

 
Lk 10:8-9       A do ktoréhokoľvek mesta vojdete, a prijmú vás, jedzte, čo sa vám 
predloží, a uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k 
vám kráľovstvo Božie. 

• Uzdravovať potom kázať, kázať potom uzdravovať. Oba spôsoby sú správne. 
Len to rob. Prečo sú oba správne? Pretože niektorí ľudia budú počúvať čo 
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hovoríš, ale neuveria tomu dokiaľ neuvidia. Iní zas nebudú počúvať tvoje slová, 
ale uzdrav ich a budú chcieť počúvať. 

 
Mk 16:14-18  Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich 
neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych. A 
povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! Ten, kto uverí 
a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú 
sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť 
novými jazyky, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na 
chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre. 

• Tieto znamenia (uzdravovanie, vyslobodzovanie) budú sprevádzať veriacich. To 
znamená že ty môžeš začať a Duch bude pokračovať a potvrdí to mocou. 

• Kvalifikácia je veriť. To znamená Ty. 
• Áno, sú dary uzdravenia, ale toto je niečo iné. 

Ok, ale takto to robil Ježiš a tiež poslal svojich učeníkov. Platí to len pre nich? 
 
Jn 14:12-14  Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja 
činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť , lebo ja idem k 
svojmu Otcovi. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec 
oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. 
 
Jn 20:21  Vtedy im zase povedal Ježiš: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak i ja 
posielam vás. 

• Znovu kvalifikácia pre konanie ROVNAKÝCH skutkov ako konal Ježiš je veriť v 
Neho. Ak veríš, si kvalifikovaný. 

• Čokoľvek znamená čokoľvek. Niečo znamená niečo. Chápeš to? Boh je TAKÝ 
dobrý! 

• My sme poslaní rovnako ako bol Ježiš poslaný od Otca. Ako by mohol Boh 
očakávať že sme poslaní rovnako ako Ježiš bez toho aby sme sme nedostali 
prístup ku všetkému, k čomu mal prístup Ježiš? Ako máme robiť rovnaké a väčšie 
skutky ak nám nebola daná rovnaká moc a autorita? 

 
Záver 
  
2Kor 1:19-20   
Lebo Syn Boží, Ježiš Kristus, ktorý bol skrze nás medzi vami kázaný, skrze mňa a Silvána 
a Timotea, nebol áno a nie , ale bolo áno a v ňom . 20 Lebo všetky zasľúbenia 
Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho ameň, Bohu na slávu 
skrze nás. 

• Všetky zasľúbenia sú áno a nech sa stane v Kristovi. Je to súčasť tvojho 
dedičstva. Ak by tvoji rodičia zomreli a zanechali ti milión dolárov, nárokoval by si 
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si na ne alebo nie? Ak by niekto prišiel a povedal ti, že síce to povedali, ale 
nemysleli to vážne, povedal by si, "Ach áno, určite mali na mysli niekoho iného" 
alebo povieš "Prepáč, si klamár. Mám to čierne na bielom že som to ja. Sú to 
moje peniaze a dostanem ich." 

• Rovnako máš čierne na bielom, podpísané krvou Baránka, že zasľúbenia sú 
tvoje. Nezaoberaj sa klamstvami, len ťa okradnú o dedičstvo. 
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Evanjelium kráľovstva Božieho 
  

• Čo kázali učeníci? Bola to smrť a vzkriesenie Ježiša Krista? 
• Ježiš sa im snažil častokrát vysvetliť svoju smrť a vzkriesenie, ale oni tomu vôbec 

nerozumeli. Ak to sami nechápali, ako by to mohlo byť ich posolstvo kým ešte 
Ježiš žil?  

Lk 9:44-45      Vy si zapamätajte tieto slová, lebo Syn človeka bude vydaný do rúk 
ľudí. 45 Ale oni nerozumeli tomu slovu, a bolo zakryté pred nimi, aby ho nepochopili, a 
báli sa ho opýtať na to slovo. 

• Toto bolo medzi vyslaním 12tich a 70tich. 12ti sa práve vrátil z hlásania 
kráľovstva a uzdravovania chorých. Až po tomto Ježiš vysvetlil svoju smrť a 
vzkriesenie. Takže nemohli kázať smrť, pohreb a vzkriesenie ... Tak čo potom 
kázali? 

• Kázali Božie kráľovstvo. 
• Evanjelium (dobrá správa) kráľovstva (vláda, nadvláda a nadradenosť) Boha. 
• Božie kráľovstvo = panovanie, panstvo a nadradenosť Boha nad všetkým.  
• A ako kázali, tak to aj demonštrovali. 

  

Mk 16:20     A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo 
tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.  

• Boh bude s vami spolupracovať, a potvrdzovať svoje Slovo. Urobí to VŠADE. 
• Musíš ísť s Duchom Svätým, aby sa diali znamenia. Nemusíš sa modliť k Bohu 

aby sa hýbal, On nie je zaseknutý, možno ty áno, On však nie. 
• Ak tvoje evanjelium funguje iba medzi štyrmi stenami tvojej "cirkvi" alebo 

náboženskej organizácie, nie je to evanjelium. Evanjelium funguje kdekoľvek. 
Nemusí byť všade príjmané, ale funguje stále.  

 1Sol 1:5      Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v 
slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu a v mnohej istote, jako viete, jakí sme boli 
medzi vami pre vás. 

• Evanjelium len v slove nie je plnosť požehnania. Bez moci, ktorá prináša dôkaz a 
oveľa väčšiu istotu, človek len počul o kráľovstve, ale nezažil ho osobne.  

Rim 15:18-19     Lebo by som sa neopovážil vravieť niečo o tom, čo by nebol skrze 
mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanov, slovom i skutkom, 19 v moci divov a 
zázrakov, v moci Ducha Božieho, takže som od Jeruzalema a naokolo až po 
Illýriu vyplnil, čo vyžadovalo evanjelium Kristovo, 

• Ak chceš plne hlásať evanjelium, musia tam byť znamenia a zázraky.  
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 1Kor 2:4-5      A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviedčavých ľudskej 
múdrosti slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, 5 aby vaša viera nebola v 
ľudskej múdrosti, ale v moci Božej.  

• Nemusíme mať presvedčivé slová, schopnosť pekne rozprávať, alebo niečo 
podobné. Máme všetko, čo potrebujeme, Ducha Božieho. Je skvelé, ak vieš 
pekne rozprávať, ale nenechaj sa odradiť, ak nie si výrečný. Rovnako ani Mojžiš 
nebol dobrý rečník  a pozri sa čo vykonal. 

• Viera spočívajúca v ľudskej múdrosti nie je zachraňujúca viera.  

 
 1Kor 4:20      Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci.  

• Božie kráľovstvo nie je v rozprávaní o ňom, ale je v jeho demonštrovaní. 

 
Mt 12:28     Ale jestli ja Duchom Božím vyháňam démonov, vtedy nečakane prišlo k 
vám kráľovstvo Božie.  

• Kráľovstvo prichádza ukážkou moci: Ničením diela nepriateľovho.  

 
Sk 10:38      o Ježišovi z Nazareta, jako ho pomazal Bôh Svätým Duchom a 
mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli 
premožení od diabla a držaní v jeho moci, pretože bol s ním Bôh. 

• Ježiš priniesol kráľovstvo v moci elimináciou chorôb a vyháňaním démonov.  

 
Jn 10:37-38      Ak nečiním skutkov svojeho Otca, neverte mi; 38 ale ak činím, aj keby 
ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a uverili, že je Otec vo mne a ja v 
Otcovi. 

• Ježiš sám povedal: "Ak nepodložím toto tvrdenie mocou, neverte mi. "  

 
Lk 17:20-21      A keď sa ho opýtali farizeovia, kedy prijde kráľovstvo Božie, odpovedal 
im a riekol: Kráľovstvo Božie neprijde s pozorovaním, 21 ani nepovedia: Hľa, tu! 
alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! 

• Kde je kráľovstvo? V nás alebo vo vnútri kostolných múrov? 
• Ako obnovujeme našu myseľ, meníme sa, dokážeme uvoľniť kráľovstvo do 
životov tých, ktorí ho potrebujú, a keď ho potrebujú, v akejkoľvek situácii. 

• Prinášaš kráľovstvo tým, že vyháňaš démonov, uzdravuješ chorých a privádzaš 
ľudí k zachrane. 
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• Ako priehrada zadržiava vodu: Ak ju prelomíš, voda začne automaticky prúdiť. 
Priehrada je ako démon, ktorého potrebuješ vykopnúť. Voda je kráľovstvo, ktoré 
sa vleje dovnútra  

  
Mk 16:15-18      A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému 
stvoreniu! 16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. 
17 A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú 
vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky, 18 hadov budú brať, a keby vypili 
niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať 
dobre. 
 
Jn 14:12      Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja 
činím, bude aj on činiť, a ešte aj väčšie ako tie bude činiť, lebo ja idem k svojmu 
Otcovi. 
  
Záver 
  
Božie kráľovstvo bolo vždy v nadradenosti nad chorobou, neduhom, diabolom atď. Ježiš 
nám dáva prístup k Jeho vláde. Ježiš je náš cestovný pas pre život v Kráľovstve. Kázať 
kráľovstvo je ohlasovať Božiu vládu a vládu nad všetkým. Ak si chorý, vyhlás Božiu 
vládu nad démonom ktorý spôsobuje chorobu a povedz mu, aby odišiel! 
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Byť vedený a byť pomazaný 
  
Mt 4:1     Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od 
diabla.  

• Ježiš bol vedený Duchom na púšť, aby bol pokúšaný (testovaný a lákaný) 
diablom.  

Mt 6:13     a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i 
moc i sláva na veky. Ameň.  

• Zrejme tento druh vedenia a skúsenosti na púšti nie sú Božia vôľa pre nás.  

Rim 8:14     Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. 

• Synovia Boží sú vedení. Si synom? Potom si vedený.  
• Kontext tejto kapitoly je umŕtvuje skutky tela. (Vedenie milosťou nie zákonom). 

Jn 16:13     Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy 

• Duch Svätý ťa vovádza do pravdy. Keď spoznáš pravdu, môžeš podľa nej konať.  
• Ak chceš poznať Božiu vôľu, čítaj Bibliu. Ak chceš byť vedený Duchom, konaj 

Bibliu. - Lester Sumrall.  

Jak 1:22     A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba 
falošným rozumovaním.  

• Ak len počúvaš, klameš sám seba. Neuľahčuj prácu diablovi. 

  
 
Mt 7:24-27     Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním 
rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. 25 A spustil sa lejak, a prišly 
rieky, a zavialy vetry a oborily sa na ten dom, a nepadnul, pretože bol založený na 
skale. 26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený 
človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. 27 A spustil sa lejak a prišly rieky, 
a zavialy vetry a zavadily o ten dom, a padnul a jeho pád bol veliký.  

• Rozumní ľudia počujú a konajú, blázni počujú ale nekonajú. 
• Aj toto je dôvod prečo sme na začiatku hovorili, že Božie Slovo je našim 

najvyšším pravidlom pre vieru a SKUTKY. 
• Nepotrebuješ špeciálne vedenie, máš Slovo Božie. Uzdravenie je v obeti 

zmierenia a preto nikdy nebudeš mimo božej vôle keď budeš slúžiť uzdravením. 
• Duch ťa nemôže viesť urobiť niečo, čo je v rozpore so Slovom. Ak ťa bude 
špecificky viesť, čo tiež často robí, bude to robiť v súlade s Písmom. Takže akcia 
podľa Písma bude v súlade s každým vedením. 
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• Veľké poslanie je príkaz. Príkaz sám o sebe obsahuje vedenie inak by to bol len 
názor. Čo iné je ešte vedenie ak nie inštrukcia/povolenie konať? 

Sk 16:4-10     A jako chodili po tých mestách, vydávali im zachovávať ustanovenia, 
usúdené od apoštolov a od starších, ktorí boli v Jeruzaleme. 5 A tak pevnely sbory vo 
viere a množily sa hojne počtom čo deň. 6 A keď prešli Frýgiu a Galatskú krajinu, 
pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, 7 prišli k Mýzii a pokúšali sa ísť do 
Bitýnie, ale im nedal Duch Ježišov. 8 A obíduc Mýziu, sišli dolu do Troady. 9 A tam sa 
ukázalo Pavlovi cez noc videnie: Akýsi muž, Macedonec, stál, prosil ho a hovoril: Prejdi 
do Macedonie a pomôž nám! 10 A jako videl videnie, hneď sme hľadali možnosť odísť 
do Macedonie vyrozumievajúc, že nás ta povolal Pán, aby sme im zvestovali 
evanjelium.   

• Pavol a jeho spoločníci chodili po mestách a konali čo im bolo nariadené. Zatiať 
čo robili to všeobecné, Duch Svätý im dával špecifické inštrukcie. 

• Svätý Duch im zabránil ísť do Ázie. To neznamená že nebolo Jeho vôľou, aby 
Ázia bola zachránená pretože Filipy a Tesalonika ležia v Ázii. Keď napĺňaš 
všeobecné poslanie, môžeš prijať špeciálne vedenie. Bolo to práve skrze 
Macedóniu, kde sa otvorila cesta pre evanjelium do Ázie.  

1 Sam 10:6-7  A prijde na teba Duch Hospodinov, a budeš prorokovať s nimi a budeš 
premenený na iného muža. 7 A keď sa ti dostanovia tieto znamenia, vtedy učiň to, čo 
práve najde tvoja ruka, lebo je Bôh s tebou. 

• Bol si spasený a zmenil si sa na novévého človeka? Prebýva v tebe Ježišov Duch? 
Tak konaj podľa toho, ako si to vyžadujú okolnosti, pretože Boh je s tebou. (Žid 
13:5, Mat 28:20) 

• Ak okolnosť vyžaduje uzdravenie, uzdravuj. Ak proroctvo, prorokuj. Ak 
oslobodenie, oslobodzuj. 

• "Ale ja neviem ako!" Začni s tým čo už vieš a naučíš sa viac z vlastných 
skúseností. 

Slová poznania 

• Ľudia často dostávajú slová poznania o konkrétnych chorobách. Sú rôzne 
spôsoby. Jednoducho zrazu to vieš alebo môžeš mať pocit vo svojom tele. 

Ak si sa chcel za niekoho modliť ale neurobil si tak pretože si si myslel že si nebol k 
tomu vedený, potom by si mal byť viac než Boh, lebo si chcel uzdravenie pre niekoho 
viac ako On. 
 
Prečo kladieme ruky? 
  
Hab 3:4   A blesk bol ako svetlo, papršleky (lúče) mu vychádzaly z jeho ruky, a tam bol 
úkryt jeho sily.  

• Boh ukryl svoju moc vo svojich rukách. 



Chlieb patrí deťom: Základy uzdravenia v Novej Zmluve 
www.charismaministries.org 

29 

• Slovo preložené ako lúče je rovnaké slovo pre blesk, čiže elektrina. Mnoho ľudí 
hovorí o brnení, náboji či elektrine vo svojom tele, keď im slúžime. 

• Nemusíš cítiť elektrinu aby Božia moc účinkovala, neriaď sa pocitmi, riaď sa 
vierou. (2 Kor 5:7) 

• Nemusíš sa cítiť pomazaný, aby si mohol konať pomazane... 

 
1 Jn 2:20     A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko.  

• Grécke slovo "Chrisma" znamená špeciálne vybavenie Svätého Ducha. Vybavenie 
JE Svätý Duch samotný. Ak ho máš, si pomazaný. V biblii nenájdeš žiadny verš, 
ktorý by opisoval viac druhov pomazania. 

Luke 4:18-19     Duch Pánov je nado mnou, a preto  pretože ma pomazal zvestovať 
chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom 
prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu 19 a vyhlásiť rok 
Pánov príjemný.  

• Duch bol na Ježišovi pretože bol pomazaný. Pomazanie prináša Ducha, Duch 
neprináša pomazanie. 

• 1 Sam 9:15-16 - Boh hovorí Samuelovi že si vyvolil Saula za kráľa. Povedal mu 
aby ho pomazal. 

• 1 Sam 10:1 - " Či nie je tak, že ťa Hospodin pomazal?" Samuel vylial olej na 
Saula ako sybol toho, že Boh ho už pomazal. 

• 1 Sam 10:6 - Po pomazaní prišiel Duch na Saula a on bol PREMENENÝ NA INÉHO 
ČLOVEKA (predobraz nového stvorenia)  

 
Gal 3:26-27     Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 27 Lebo 
všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli.       

• Ak si synom, si pokrstený do Krista (Pomazaného) a obliekol si si Krista 
(Pomazaného). Máš Kristovo pomazanie! Ako inak by od teba mohol Boh 
očakávať rovnaké a väčšie skutky keby ti dal iné alebo menšie pomazanie? To by 
nefungovalo. 

      
2Pe 1:2-4      milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, 
nášho Pána, 3 jako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k 
pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou 
cnosťou, 4 čím sú nám darované preveľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali 
účastnými božskej prírody uniknúc porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. 

• Všetko znamená  všetko! K životu i pobožnosti. Nechýba ti pomazanie, nechýba ti 
moc, svätosť, spravodlivosť, autorita, atď. 
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1 Jn 2:27     A vy, to pomazanie, ktoré ste dostali od neho, zostáva vo vás, a 
nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale jako vás učí to isté pomazanie o všetkom, a je 
pravdivé a nie je lžou, a jako vás naučilo, tak zostanete v ňom.  

• Dostali je minulý čas čo znamená, že už ste ho prijali 
• Pomazanie zostáva. Neprichádza a neodchádza. Keby to bolo tak, znova by si bol 

ne-znovuzrodený každý krát čo by odišlo. 
• Keďže pomazanie žije v nás, a pomazanie je Duch Svätý, nemusíme na neho 
čakať aby sa "prejavil". Ak si tu, je tu aj On. (1 Kor 6:17) 

• Znamenia ťa sprevádzajú. To znamená že Svätý Duch ťa sprevádza a potvrdzuje 
Jeho slová. 

 Ef 1:3 
 Požehnaný Bôh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým 
požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi, 

• Označil by si pomazanie ako "duchovné požehnanie"? Ak áno, a Slovo hovorí že 
máš každé duchovné požehnanie, potom aké pomazanie ti ešte chýba? 

• Ak sa diablovi podarí presvedčiť ťa, že niečo nemáš, vyhrá a ty to niečo nebudeš 
používať proti nemu. Ak ťa presvedčí, že len špeciálne pomazaní ľudia môžu 
uzdravovať, nebudeš klásť ruky a oslobodzovať zajatých. Never tým blbostiam o 
rôznych druhoch pomazania, ktoré ľudia vyučujú. 

• V Biblii boli pomazaní iba králi, proroci a kňazi. V Kristovi si všetkými tromi. Nie si 
pomazaným žalmistom, pomazaným vodcom alebo uzdraviteľom. Nemáš 
špeciálne rúcho ktoré ťa uzmocňuje robiť nadprirodzené skutky. Máš Svätého 
Ducha. On je pomazaním, On je Mocou. Prestaň ho znevažovať zapieraním Jeho 
vplyvu a pomoci. 

1 Jn 4:17     V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, 
lebo jako je on, tak sme aj my na tomto svete. 

• Ako je On (teraz v nebi) tak si aj ty v tomto svete (teraz na zemi). 

Zrátané a podčiarknuté: Si stále pomazaný rovnakým spôsobom, ako bol pomazaný 
Ježiš, aby si mohol: uzdravať, oslobodzovať a vyhlasovať Kráľovstvo Božie. 
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Učiť sa od Majstra a napodobňovať ho 
  
Otázky ktoré si polož, keď budeš čítať o tom ako Ježiš alebo učeníci 
uzdravovali chorých  

• Ako to Ježiš urobil? 
• Modlil sa za chorého? 
• Žiadal Boha niekedy o uzdravenie? 
• Vytváral atmosféru uctievaním pred uzdravovaním? 
• Pôstil sa? 
• Pýtal sa ľudí v akom sú hriechu predtým ako ich uzdravil? 
• Žiadal od ľudí aby vyznali svoje hriechy predtým ako ich uzdravil? 
• Povedal niekedy "Prepáč, nemôžem ťa uzdraviť, lebo na to nie je ešte boží čas."? 
• Povedal niekedy "Prepáč, toto je generačná kliatba, choď sa hrabať vo svojej 

minulosti."? 
• Povedal niekedy "Prepáč, táto choroba tu je na to, aby ťa niečomu priučila. Keď 

sa to naučíš, príď znova za mnou."? 
• Povedal niekedy "Prepáč, pomazanie odišlo, nemôžem ti pomôcť dokiaľ sa 

nevráti."? 
• Povedal niekedy "Prepáč, Duch je teraz vo mne, nie na mne, musím sa trochu 

pôstiť."? 
• Povedal niekedy "Prepáč, potrebuješ viac viery."? 

 
1 Kor 11:1     Buďte mojimi nasledovníkmi, jako som i ja Kristov. ( Napodobňujte ma, 
ako aj ja napodobňujem Krista.) 

• Opakovať po Ježišovi je dobrý začiatok. Rob veci tak ako ich robil On. 
• Jn 14:12 (Rovnaké a väčšie skutky) 

 
Malomocný 

  
Mat  8:1-3      A keď sišiel s vrchu, išlo za ním mnoho zástupov. A hľa, malomocný 
pristúpiac klaňal sa mu a vravel: Pane, keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš vystrel 
ruku, dotknul sa ho a povedal: Chcem, buď čistý! A hneď bolo očistené jeho 
malomocenstvo.  

•  Ježiš chcel. On stále chce (Ten istý včera, dnes i naveky ...)  
• Chcem: Grécky priebehový čas a v podstate znamená, "nemôžem inak, ako 

uzdraviť ťa, pretože je to mojou podstatou. Keby som ťa neuzdravil, odporoval 
by som svojej vlastnej vôli, môjmu slovu a mojej podstate." 

• Ježiš sa ho dotkol a prikázal hojenie tým, že poveda,"buď čistý." Nie dlhou 
modlitbou ale príkazom s autoritou.  
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Služobník rímskeho stotníka 
  
Mt 8:5-13     A keď vošiel Ježiš do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník, ktorý ho 
prosil 6 a hovoril: Pane, môj služobník leží doma porazený a hrozne sa trápi. 7 A Ježiš 
mu riekol: Ja prijdem a uzdravím ho. 8 A stotník odpovedal a riekol: Pane, nie som 
hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo, a môj služobník bude 
uzdravený. 9 Lebo veď i ja som človek, pod mocou iných majúc pod sebou vojakov, a 
keď poviem tomuto: Iď! tak ide, a inému: Prijdi! a prijde, a svojmu sluhovi: Učiň toto! a 
učiní. 10 Keď to počul Ježiš zadivil sa a povedal tým, ktorí išli za ním: Ameň vám 
hovorím, že ani v Izraelovi som nenašiel tak velikej viery. 11 Ale vám hovorím, že mnohí 
prijdú od východu aj od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakobom v 
nebeskom kráľovstve, 12 ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; 
tam bude plač a škrípanie zubami. 13 A potom riekol Ježiš stotníkovi: Iď, a jako si uveril, 
tak nech sa ti stane! A jeho služobník bol uzdravený v tú hodinu.  

• Ježiš uzdravoval na diaľku. Osoba ktorej slúžiš nemusí byť prítomná. 
• Ježiš uzdravil služobníka na základe stotníkovej viery. To znamená, že môžeš 

mať vieru pre uzdravenie niekoho iného. 
• Ježiš povedal, že mal veľkú vieru, pretože rozumel ako funguje 

autorita. Pochopenie autority je kľúčom ku chodeniu vo viere. 
• Prečo bola jeho viera veľká? Pretože ako Riman nemal zmluvu s Bohom. Nemal 

právo niečo si žiadať. Potrebuješ veľkú vieru na to, aby si žiadal o niečo, čo ti 
nebolo zasľúbené. Ale ty máš zmluvu s Bohom zasľubujúcu mnoho vecí. 
Nepotrebuješ veľkú vieru keď žiadaš. 

• Ježiš uzdravoval len niekoľkými priamymi slovami. (Nie dlhé modlitby...) 

  

Petrova svokra 
  

Mt 8:14-15     A keď prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má 
horúčku, 15 a dotknul sa jej ruky, a hneď ju opustila horúčka, a vstala a posluhovala im. 

Lk 4:38-39     Potom vstal zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. A Šimonovu 
svokru trápila veľká horúčka, a prosili ho za ňu. 39 A on zastal nad ňou, pohrozil 
horúčke, a opustila ju. A naskutku vstala a posluhovala im.  

• Rovnaký príbeh, dva rôzne pohľady. 
• Ježiš položil na ňu svoje ruky a pokarhal horúčku. Pohrozil jej. Hovor k svojmu 

problému. 
• Keď hovoríš, "Karhám ťa," to nie je karhanie. Musíš prikázať diablovi čo má 

robiť. 
• Stál nad ňou. (Ukazuje svoju pozíciu autority nad chorobou.) 
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Žena s krvotokom 
  
Lk 8:43-48     A istá žena, ktorá bola v krvotoku už dvanásť rokov a ktorá bola na 
lekárov vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho, 44 
pristúpila odzadu a dotkla sa lemu jeho rúcha, a naskutku zastál tok jej krvi. 45 A Ježiš 
povedal: Kto sa ma to dotknul? A keď všetci popierali, povedal Peter a tí, ktorí boli s 
ním: Pane, zástupy ťa tisnú a tlačia, a hovoríš: Kto sa ma to dotknul? 46 Ale Ježiš 
povedal: Dotknul sa ma niekto, lebo ja som poznal, že vyšla odo mňa moc. 47 A keď 
videla žena, že vec nezostala v tajnosti, trasúc sa prišla a padla pred ním a pre ktorú 
príčinu sa ho dotkla, povedala mu pred všetkým ľudom, aj to, jako bola naskutku 
uzdravená. 48 A on jej povedal: Dúfaj, dcéro, tvoja viera ťa uzdravila; Iď v pokoji! 

• Doktori jej nevedeli pomôcť a minula na nich VŠETKO svoje živobytie. Boh nemá 
poplatky! Nikdy nepríjmaj modlitbu od niekoho, kto za ňu pýta peniaze. Môžu ťa 
oklamať tak, že to nazvú desiatkom alebo obeťou vďakyvzdania. Kupovanie je 
kupovanie a Boh nie je ľahká žena ktorú si možno kúpiť. Nemôžeš si kúpiť Jeho 
priazeň a lásku, musíš len veriť. 

• Prišla a dotkla sa Ježišových šiat. Žiadna modlitba, žiadne karhanie, len dotyk. A 
bola to ona kto sa dotkol. 

• Ježiš nevedel kto sa ho dotkol. Toľko k božiemu časovaniu a plánovaniu pre tvoje 
uzdravenie. (Jazero Betsaida. Anjiel rozvíril hladinu a ktokoľvek vstúpil do vody 
bol uzdravený.) 

• Božia moc je kontinuálna a trvalá. On povedal "Svetlo buď!" a svetlo stále je. On 
povedal, "V jeho ranách ste boli uzdravení.! Viera ťa spája s týmto zasľúbením. 
Ono je stále tam. Elektrárenská spoločnosť vyrába energiu a dodáva ju do tvojho 
domova. Ty musíš len stlačiť vypínač aby eletrina začala pre teba pracovať. 

• Ježiš povedal, že bola uzdravená na základe svojej viery. Takže môžeš mať vieru 
sám za seba ale to nie je jediný spôsob. Stotník mal vieru za niekoho iného. 
Takže ak nemáš dostatok viery za seba, nájdi si niekoho kto ju bude mať za 
teba. 

• Táto pani sa vystavovala nebezpečenstvu, že ju na smrť ukameňujú len tým že 
bola na tom mieste. Vykonala minimálne 3 hriechy a stále bola uzdravená. Hriech 
nezastaví moc božiu. 

 
Talitha 

  
  Mk 5:35-42     A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli: 
Tvoja dcéra už zomrela, načo ešte unúvaš Učiteľa? 36 Ale Ježiš počujúc slovo, ktoré 
hovorili, hneď povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver! 37 A nedal nikomu 
ísť za sebou, iba Petrovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobovmu bratovi. 38 A prišli do domu 
predstaveného synagógy, a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi, 39 a 
vojdúc povedal im: Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. 40 A vysmievali 
ho. No, on vyženúc všetkých pojal otca dieťaťa i matku i tých, ktorí boli s ním, a vošiel 
ta, kde ležalo dieťa. 41 A uchopiac ruku dieťaťa povedal mu: Talitha kúmi! čo je 
preložené toľko jako: Dievčatko, tebe hovorím, vstaň! 42 A dievčatko hneď vstalo a 
chodilo, lebo malo dvanásť rokov. A žasli prenáramne. 
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• Kto mal vieru za Talithu? Zjavne nie ľudia ktorí tam prišli, pretože sa posmievali 
Ježišovi pre jeho vieru. 

• Ježiš vyhnal všetkých pochybovačov von. Je ľahšie niekomu, kto je pod tebou, 
stiahnuť ťa nadol ako tebe vytiahnuť jeho nahor. Ale ani atmosféra nevery 
nezastavila Ježiša. Všimni si ako jednal s atmosférou. Vyhodil tých ktorí neverili 
vonku. Neuctieval a nechválil hodiny. 

• Ty si tá atmosféra. Ty máš otvorené nebesia. Nemeníš atmosféru aby si zmenil 
ľudí. Meníš ľudí aby sa zmenila atmosféra. 

• Ježiš vzkriesil Talithu niekoľkými krátkymi slovami a dotykom. Žiadne dlhé 
modlitby, žiadne modlenie sa v jazykoch, žiadny pôst, žiadne pýtanie si 
povolenia, žiadne pýtanie sa Boha na jeho vôľu... 

 
Dvaja slepí 

 
Mt 9:27-30     A keď išiel odtiaľ Ježiš, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali a hovorili: 
Zmiluj sa nad nami, Synu Dávidov! 28 A keď vošiel do domu, pristúpili k nemu slepí. A 
Ježiš im povedal: Či veríte, že to môžem učiniť? A oni mu povedali: Áno, Pane! 29 Vtedy 
sa dotknul ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery! 30 A hneď sa im 
otvorily oči. A Ježiš im prísne zakázal a povedal: Hľaďte, aby sa nikto nedozvedel o tom! 

• Veriť že Boh je schopný uzdraviť je dostatočná viera na získanie uzdravenia. 
• Ježiš sa dotkol časti tela, ktorá potrebovala uzdravenie a prikázal nech sa stane 

podľa ich viery. 

 
Nemý, posadnutýdémonom 

  
Mt 9:32-33     A keď oni vychádzali, tu hľa, priviedli mu nemého človeka, posadlého 
démonom. 33 A keď bol démon vyhnaný, hovoril nemý. Vtedy sa divily zástupy a 
vravely: Nikdy nebolo nič také vidieť v Izraelovi. 

• Išlo o démonický pôvod jeho nemoty. Keď bol démon vyhnaný, muž mohol 
hovoriť. 

 
Démonom posadnutý chlapec 

  
Mt 17:14-21     A keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu človek, ktorý sa mu klaňal 
padnúc na kolená 15 a hovoril: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo je námesačník a 
hrozne trpí, lebo často padáva do ohňa a často do vody. 16 A priviedol som ho k tvojim 
učeníkom, ale ho nemohli uzdraviť. 17 A Ježiš odpovedal a riekol: Ó, pokolenie, 
neveriace a prevrátené, dokedy budem s vami? Dokedy vás ponesiem? Doveďte mi ho 
sem! 18 A Ježiš ho pokarhal, a démon hneď vyšiel z neho, a mládenec bol uzdravený od 
tej hodiny. 19 Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi osobitne a povedali: Prečo sme ho my 
nemohli vyhnať? 20 A on im povedal: Pre vašu neveru; lebo ameň vám hovorím, keby 
ste mali vieru jako horčičné zrno, poviete tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam hen! a 
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prejde, a nič vám nebude nemožným. 21 Ale tento druh nevychádza, iba modlitbou a 
pôstom. 

• Učeníkom bola daná všetka autorita nad všetkými démonmi ešte pred touto 
udalosťou, no aj napriek tomu ho nedokázali vyhnať. 

• Ježiš prišiel a vyhnal ho dokazujúc že je to možné, Božia vôľa, nič spoločné s 
načasovaním. 

• Dôvod prečo učeníci zlyhali bola nevera, a nemalo to nič spoločné s chlapcom, 
jeho hriechmi, otcovými hriechmi ani so žiadnou podobnou tradíciou. 

• Ježiš vyhnal démona tým, že ho pokarhal. Povedal mu nech odíde. Pozri iný 
pohľad na rovnakú udalosť: 

  

Mk 9:25-27 
25 A keď videl Ježiš, že sa sbieha zástup, pokarhal nečistého ducha a povedal mu: 
Duchu, nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a viacej nevojdeš do neho! 26 A 
kričiac a veľmi ním lomcujúc vyšiel, a mládenec bol ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že 
zomrel. 27 Ale Ježiš ho chopil za ruku, pozdvihnul ho, a vstal. 

• Ježiš dal autoritatívny príkaz démonovi. Všimni si výkričník!!!!! 
• Démoni sa prejavujú aby ta naplašili a zastrašili, aby ťa zastavili v tom čo konáš. 

Nenechaj sa oklamať ich prejavmi. Pokračuj a nevzdávaj sa! 
• Malá viera hýbe vrchmi. Ježiš nám povedal aby sme hovorili k vrchom, nie k 

Bohu o našich vrchoch. Ak najmenšia viera dokáže pohnúť vrchom, potom 
nepotrebuješ získať viac a viac viery! 

• Ježiš hovoril priamo k démonovi a rukou sa dotkol chlapca. Žiadna svätená voda, 
žiadne krížily. Vždy robil rovnaké úkony. Pokarhal a položil ruky. 

 
Kananejská žen 

  
Mt 15:21-28     Potom vyšiel odtiaľ Ježiš a odišiel do krajov Týru a Sidona. 22 A hľa, 
kananejská žena z toho kraja vyšla, kričala a hovorila: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Synu 
Dávidov! Moja dcéra sa strašne trápi, posadlá démonom. 23 Ale on jej neodpovedal ani 
slova. Vtedy pristúpili jeho učeníci, prosili ho a hovorili: Odbav ju, lebo kričí za nami. 24 
Ale on odpovedal a riekol: Nie som poslaný, iba k ovciam, zahynulým z domu Izraelovho. 
25 A ona prijdúc klaňala sa mu a vravela: Pane, pomôž mi! 26 A on odpovedal a riekol: 
Nepatrí sa vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám. 27 A ona povedala: Tak je, Pane, 
lebo aj šteňatá jedia z odrobiniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy odpovedal 
Ježiš a riekol jej: Ó, ženo, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, jako chceš. A jej dcéra 
bola uzdravená od tej hodiny. 

• Ježiš povedal tri krát "Nie" a učeníci sa ju snažili odohnať preč. Aj napriek tomu 
odišla s uzdravením pre dcéru. 

• 1 - Ježiš ju ignoroval. 
• 2 - Učeníci žiadali Ježiša aby ju poslal preč. 
• 3 - Ježiš povedalže nebol poslaný pre ňu. (Nemala zmluvu). 
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• 4 - Ježiš povedal, že chlieb pre deti (uzdravenie) je pre tých pod zmluvou. 
• Ani jedna z týchto vecí ženu nezastavila. Žena z Kanaánu tiež mala veľkú vieru, 

pretože nemala právo žiadať. Robila si nárok na Božiu prirodzenosť a mala vieru 
že On bude konať spravodlivo. 

• I keď Boh Samotný povie nie, stále môžeš byť uzdravený. 

 
Nazaret 

  
Je mnoho prípadov kde Ježiš uzdravil zástupy tisícov ľudí. Žiadny z nich nebol spasený, 
všetci mali hriechy, kliatby, neodpustenia, generačné kliatby, neveru atď. Žiadna z 
týchto vecí nikdy Ježiša nezastavila alebo Mu nezabránila v uzdravení ľudí. Ale ako to 
bolo s Nazaretom? 
  
Mk 6:1-6     Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny, a jeho učeníci išli za ním. 2 A 
keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili: Odkiaľ 
to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho 
ruky? 3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A 
či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom. 4 A Ježiš im povedal: Prorok 
nie je bezo cti, iba vo svojej otčine, medzi príbuznými a vo svojom dome. 5 A nemohol 
tam učiniť nijaký div, krome čo na niekoľkých chorých vzložil ruky a uzdravil ich. 6 A 
podivil sa ich nevere. A chodil vôkol po mestečkách a učil. 

• Mnohí žasli pretože Ježiš konal mocné divy. O dva verše ďalej sa hovorí, že 
nemohol urobiť mnoho mocných divov. O čo tu ide? 

• Za prvé nehovorí sa tu že Ježiš nemohol ľudí uzdraviť. Hovorí sa že urobil len 
niekoľko (spočítateľných) uzdravení. 

• Predstav si svoje mesto. Koľko ľudí v ňom žije? Predstav si že do mesta príde 
kazateľ. Koľkí sa zúčastnia? Koľko ľudí príde dopredu na výzvu za uzdravenie? Je 
to veľký rozdiel v číslach. Ak by 10 ľudí zo 100 000 bolo uzdravených, tiež by 
som povedal že nie veľa mocných skutkov sa tam vykonalo. 

• Tí ktorí prišli k Ježišovi boli uzdravení. Tí ktorí neprišli neboli uzdravení. Tí ktorí 
neprišli, neprišli pretože neverili.Nevera nezastaví Boha, ale zabráni tebe aby si 
siahol po pomoci. (Nevera znamená veriť že Ježiš nie je Spasiteľ. Ak si nemyslíš 
že je Spasiteľom, prečo by si k Nemu chodil?) 

 

Žena s duchom slabosti 
  
Lk 13:10-17     A po tie soboty učil v jednej z tých synagóg. 11 A hľa, bola tam žena, 
ktorá mala osemnásť rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť 
nijakým spôsobom. 12 A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: Ženo, 
sprostená si svojej nemoci! 13 A položil na ňu ruky, a naskutku sa narovnala a 
oslavovala Boha. 14 Vtedy predstavený synagógy, namrzený, že Ježiš uzdravoval v 
sobotu, odpovedal a vravel zástupu: Šesť dní jesto, v ktorých sa má pracovať, teda v 
tých prichádzajte a uzdravujte sa, a nie v sobotný deň! 15 A Pán mu odpovedal a riekol: 
Pokrytče, či každý z vás neodväzuje v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí 
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napájať? 16 Nuž a táto, ktorá je dcérou Abrahámovou, ktorú bol poviazal satan, hľa, 
toto už osemnásť rokov, nemala byť vyprostená z toho puta v sobotný deň? 17 A keď to 
hovoril, hanbili sa všetci jeho protivníci, a celý zástup sa radoval všetkým tým slávnym 
skutkom, ktoré sa dialy od neho. 

• Mala túto slabosť (chorobu) už 18 rokov. Ježiš v podstate povedal, že ju mali 
oslobodiť už dávno. 

• "Keď ju videl." Ježiš nebol vedený aby sa za ňu modlil. On len vyučoval. Zatiaľ čo 
vyučoval, uvidel ju a zavolal ju dopredu. Videl známky fyzického ochorenia a 
konal na základe toho. 

• Uzdravil ju slovami a položením rúk. 
• Predstavený nebol nahnevaný, pretože Ježiš uzdravil, ale preto že tak urobil v 

Sobotu. Bol natoľko zákonícky, že bol ochotný zadržiavať dobré len preto aby 
dodržal svoje tradície. 

• Kto poviazal túto ženu? Kto ju oslobodil? Koho vôľa je poviazať ťa? Koho vôľa je 
oslobodiť ťa? Boh nemôže mať obidve vôle, pretože by potom bol dvojitej mysle. 

 
Muž s vysušenou rukou 

 
Mk 3:1-6     A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschlú ruku. 2 A 
striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. 3 A povedal človekovi, ktorý mal 
uschlú ruku: Vstaň do prostredku! 4 A povedal im: Či sa smie v sobotu dobre robiť a či 
zle robiť - život zachrániť a či zabiť? A oni mlčali. 5 A obzrúc sa po nich dookola s 
hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človekovi: Vystri svoju 
ruku! A vystrel, a jeho ruka bola zase zdravá jako tá druhá. 6 A farizeovia vyšli hneď a 
radili sa s heródiánmi proti nemu, jako by ho zahubili. 

• Striehli na neho, či ho uzdraví v Sobotu. Ich otázka nebola či Ježiš uzdraví, 
otázkou bolo kedy tak urobí. 

• Uzdrvail ho inštrukciou. ("Vystri svoju ruku!" 

 
Chromý pri Krásnej bráne 

  
Sk 3:1-16     A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu, deviatu. 2 
A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky, a ktorého 
skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od 
tých, ktorí vchádzali do chrámu. 3 Tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do 
chrámu, prosil, žeby mu dali almužnu. 4 A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal: 
Pozri na nás! 5 A on hľadel pozorne na nich očakávajúc, že dostane niečo od nich. 6 Ale 
Peter povedal: Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám; v mene Ježiša Krista, 
toho Nazarejského, vstaň a choď! 7 A chytil ho za pravú ruku a pozdvihnul ho. A 
naskutku mu spevnely nohy a členky, 8 a vyskočiac stal si a chodil a vošiel s nimi do 
chrámu chodiac a poskakujúc a chváliac Boha. 9 A videl ho všetok ľud chodiť a chváliť 
Boha. 10 A poznali ho dobre, že to bol on, ktorý to prosieval o almužnu a sedával pri 
Krásnej bráne chrámovej, a naplnení boli zdesením a úžasom nad tým, čo sa mu to 
stalo. 11 A keď sa uzdravený, ten predtým chromý, držal Petra a Jána, sbehol sa k nim 
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všetok ľud do dvorany, zvanej Šalamúnovej, celí predesení. 12 A keď to videl Peter, 
odpovedal ľudu: Mužovia Izraeliti, čo sa tomu divíte? Alebo na nás prečo tak hľadíte, 
jako čo by sme to vlastnou mocou alebo zbožnosťou boli robili, aby chodil? 13 Bôh 
Abrahámov, Izákov a Jakobov, Bôh našich otcov, oslávil svojho Syna Ježiša, ktorého ste 
vy pravda vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. 14 
Ale vy ste zapreli toho Svätého a Spravedlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža 
vraha, 15 a Knieža života ste zabili, ktorého Bôh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my 
svedkami. 16 A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utúžilo jeho meno, a 
viera, daná skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami.  

• Muž bol uzdravený predtým ako išli na modlitby. Nepotrebuješ byť najskôr 
premodlený. 

• Peter povedal, "Pozri na nás." Peter mal byť rozumnejší a mal povedať "Pozri na 
Ježiša." Hlúpy Peter. 

• Peter povedal, "Čo mám, to ti dám." Peter priznal že má niečo, čo môže dať. 
• "Chytil ho za pravú ruku (skladanie rúk) a zdvihol ho (konanie zázrakov)." Viera 

+ Skutok. 
• Chválil Boha potom čo bol uzdravený. Nemusíč vytvárať atmosféru skrze 

spievanie predtým ako bude Boh uzdravovať. Chváliť znamená vzdávať vďaku, 
nie žobrať či prosiť. 

• "Boli naplnení úžasom." Znamenia a divy... Uzdravenie je znamením, ktorému sa 
budeš diviť. 

• Peter najskôr povedal, "Pozri na nás, čo mám to ti dám," ale vo verši 12 sa pýta 
ľudí "Prečo na nás tak hľadíte?" 

• Jeho Meno a viera v Jeho Meno urobila tohto muža silným. Čo teba zachránilo? 
Čo teba uzdravuje? 

• Viera ktorá prišla skrze Neho. Nemaj vieru vo svoju vieru. Ježiš ti poskytuje svoju 
vieru. 

 
Aenáš 

 
Sk 9:32-35     A stalo sa, keď chodil Peter po nich po všetkých, že sišiel i k svätým, 
ktorí bývali v Lydde. 33 A našiel tam nejakého človeka, menom Eneáša, ktorý už od 
ôsmich rokov ležal na posteli a ktorý bol porazený. 34 A Peter mu povedal: Eneášu, Ježiš 
Kristus ťa uzdravuje. Vstaň a posteľ si. A hneď vstal. 35 A videli ho všetci, ktorí bývali v 
Lydde a v Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi. 

• Peter uzdravil Aenáša inštrukciou. Urob to čo si nemohol urobiť predtým. 
• VŠETCI ktorí bývali v Lydde a Sárone boli spasení vďaka tomuto uzdraveniu. 

 
Dorkas 

 
Sk 9:36-42     A v Joppe bola istá učenica, menom Tabita, čo znamená v preklade 
Dorkas čiže Laň. Tá bola plná dobrých skutkov a milodarov, ktoré dávala. 37 A stalo sa v 
tých dňoch, že onemocnela a zomrela. A keď ju umyli, položili ju vo vrchnom príbytku. 
38 A keďže bola Lydda blízko Joppy, a keď počuli učeníci, že je tam Peter, poslali k 
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nemu dvoch mužov a prosili: Neváhaj prijsť až k nám. 39 A Peter vstal a išiel s nimi. A 
keď ta prišiel, vyviedli ho do vrchného príbytku, a obstúpily ho všetky tie vdovy plačúc a 
ukazovaly sukne a plášte, ktoré im robila Dorkas, dokiaľ bola s nimi. 40 Vtedy vyhnal 
Peter všetkých von a skloniac kolená modlil sa a obrátiac sa k mŕtvemu telu povedal: 
Tabita, vstaň! A ona otvorila oči, a keď videla Petra, posadila sa. 41 A on jej podal ruku 
a zodvihol ju. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. 42 A zvedeli o 
tom po celej Joppe, a mnohí uverili na Pána. 

• Peter vyhnal všetky plačky von. Ľudia ťa odhovoria od viery tým, že budú 
zväčšovať problém. Nevera nezastaví Boha, zastaví len teba. 

• Peter sa modlil, potom sa OBRÁTIL k telu a povedal: "Tabita, vstaň!" Plačky 
mohli dostať Petra do nevery, preto sa modlil aby vsebe vzbudil najskôr vieru. 
Potom sa obrátil k telu. Modlil sa a potom ju vzkriesil. 

 
Eutychus 

 
Sk 20:7-12     A v prvý deň týždňa, keď sme sa sišli lámať chlieb, Pavel hovoril s nimi, 
lebo mal na druhý deň odísť a pretiahol slovo až do polnoci. 8 A bolo hojne svetiel vo 
vrchnej dvorane, kde sme boli shromaždení. 9 A istý mládenec, menom Eutychus, ktorý 
sedel na obloku, bol premáhaný hlbokým spánkom, keď zaveľa hovoril Pavel, a súc 
premožený spánkom padol s tretieho poschodia dolu, a zodvihli ho mŕtveho. 10 Tu sišiel 
Pavel a padol na neho a objímuc ho povedal: Neznepokojujte sa, lebo jeho duša je v 
ňom. 11 A zase vyšiel a lámal chlieb a jedol. A keď sa hodne s nimi nashováral až do 
svitu, tak odišiel. 12 A mládenca doviedli živého a veľmi sa potešili. 

• Pavol kázal do polnoci. Eutychus zaspal, spadol a zabil sa. 
• Pavol nepoložil na neho len ruky, ale celé telo. (Pravdepodobne sa to naučil od 

Eliáša - 1 Kráľov 17:21) 
• Potom sa vrátil späť, lámali spolu chleba a rozprávali sa. Až na svitaní priniesli 

mládenca živého. To znamená že Pavol nevidel okamžitý výsledok, ale vo viere 
uveril že sa tak stane, a tak pokračoval v tom čo robil predtým. Nenechaj sa 
odradiť, lámaj chleba.. 

 
Publius 

 
Sk 28:8-9     A stalo sa, že otec Publiov ležal trápený horúčkou a červienkou, ku 
ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, vzložil na neho ruky a uzdravil ho. 9 A keď sa to stalo, 
prichádzali aj ostatní na ostrove, ktorí boli nemocní, a boli uzdravení, 

• Pavol uzdravilskrze vkladanie rúk. Uzdravil tiež všetkých chorých na ostrove. 
• Modlil sa, vložil ruky a uzdravil ho. Modlitba na povzdvihnutie viery, vkladanie rúk 

ako spôsob transferu moci. 
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Chromý pri Bethesde 
  
Jn 5:1-9     Potom bol židovský sviatok, a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. 2 A v 
Jeruzaleme je pri Ovčej bráne rybník, ktorý sa volá židovsky Bethesda a má pätoro siení, 
3 v ktorých ležalo veliké množstvo nemocných: slepých, kuľhavých, vyschlých, 
očakávajúcich hnutie vody. 4 Lebo anjel Pánov sostupovával časom do rybníka a búril 
vodu, a kto tedy prvý vošiel po pobúrení vody, ozdravel, nech by bol býval postihnutý 
jakýmkoľvek neduhom. 5 A bol tam nejaký človek, ktorý bol tridsaťosem rokov 
nemocný. 6 Keď toho videl Ježiš ležať a poznal, že je už dávno nemocný, povedal mu. 
Či chceš byť zdravý? 7 A nemocný človek mu odpovedal: Pane, nemám človeka, ktorý 
by ma, keď sa pobúri voda, dopravil do rybníka; ale kým ja idem, už iný schádza predo 
mnou. 8 Vtedy mu riekol Ježiš: Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď! 9 A človek hneď 
ozdravel a vzal svoje ležisko a chodil. A bolo to v sobotu.   

• Božia moc je tak "mechanická", že ktokoľvek vstúpil do rybníka bol uzdravený. 
• Tento muž bol 38 rokov chorý. Mnohí čo sú takto dlho chorí si asi myslia, "Keby 

ma Boh chcel skutočne uzdraviť, už by to dávno urobil." 
• Metóda uzdravenia bola vydaním príkazu. 
• Mnohí si vďaka tomuto príbehu myslia, že Ježiš uzdravil na tom mieste len 

jedného muža. Ja osobne si myslím že ich uzdravil viac, jedine príbeh tohto muža 
asa dostal do knihy. (Ján 21:25). Ján 5:16 hovorí, že Farizeji prenasledovali 
Ježiša pretože robil "také veci" v Sobotu. Z toho vyplýva že toho dňa urobil viac 
než jednu vec. 

 
Už to chápeš? Všetkému čomu veríš, čo je v protiklade s Ježišom je len tradícia ľudí, 
ktorá ruší Božie Slovo v tvojom živote. Skonči s tým! Ruší ho preto, lebo už nechodíš k 
Bohu ak veríš tým podmienkam. Postavil si si márne a prázdne predstavy ktoré sa 
pokúšajú vyvýšiť samé seba nad poznanie Krista. 
 
Mt 15:6-9     A tak ste zbavili prikázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie.7 
Pokrytci, dobre prorokoval o vás Izaiáš, keď povedal: 8 Tento ľud sa mi blíži svojimi 
ústami a rtami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 9 Lež nadarmo ma ctia učiac 
učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. 

• Božie prikázanie ste ZBAVILI MOCI (urobili ho neefektívnym) skrze vaše tradície. 
A potom sa čudujeme prečo Jeho Slovo zdanlivo nefunguje. Je to pretože to 
čomu veríme, že je pravda, je častokrát vzdialené od písma vďaka našim 
zbytočným tradíciam. 

Mk 7:5-13     A farizeovia a zákonníci sa ho opýtali: Prečo nerobia tvoji učeníci podľa 
podania starších, ale jedia chlieb neumytými rukami? 6 A on odpovedal a riekol im: 
Dobre o vás prorokoval Izaiáš, o pokrytcoch, ako je napísané: Tento ľud ma ctí rtami, 
ale ich srdce je ďaleko odo mňa. 7 Lež nadarmo ma uctievajú učiac učenia, ktoré sú 
nariadeniami ľudí.8 Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí- oplakovanie 
krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. 9 A hovoril im: Dobre 
opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.10 Lebo veď Mojžiš 
povedal: Cti svojho otca i svoju mať, a: Ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech 
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zomrie! 11 Ale vy hovoríte: Keby povedal človek otcovi alebo materi: Korbán (to jest dar 
Bohu je to), čím by som ti mohol pomôcť -, 12 a už viacej mu nedáte nič vykonať pre 
jeho otca alebo pre jeho mater 13 a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, 
ktoré ste podali,a robíte mnohé tomu podobné veci. 
 

• Aj my máme mnoho takýchto tradícií, čo sa týka Boha a Jeho moci. Väčšina z 
nich vznikla na základe experimentálnej teológie.  "Fungovalo to, keď sme urobili 
toto, a preto to musíme robiť stále lebo inak to nie je Boh." 

 
Záver: 
 
Ježiš je dokonalou teológiou. Ak veríš v spôsob služby, ktorý neodráža samotného Ježiša 
alebo to ako slúžil On, s najväčšou pravdepodobnosťou buduješ len tradičné 
presvedčenie. (Spomínaš si ešte na otázky na začiatku kapitoly?) 
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Zvrchovaný Boh 
 
Väčšina ľudí verí, že všetko, čo sa deje na zemi musí byť vôľa Božia. Vidia Boha ako 
bytosť, ktorá má absolútnu kontrolou nad všetkým a je za všetkým čo sa deje a že sa 
nič nemôže stať, ak Boh nechce alebo nedá súhlas. Domnievajú sa, že Boh má moc 
zmeniť každú zlú vec, a keby chcel, tak by to už urobil. Žiaľ Boh nie je vždy dostane to, 
čo chce. Áno, On je zvrchovaný! Áno, má všetku moc. Ale hovoriť že Boh chce všetko, 
čo sa deje, je ako hovoriť že Božiou vôľou je tvoja rakovina, tvoje znásilnenie, sexuálne 
zneužívanie, tvoj rozvod, tvoja chudoba, a tvoja smrť. 
 
Jer 29:11 Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky 
pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.  

• Slovo hovorí že Boh má o tebe dobré myšlienky. Choroba nie je dobrá a preto nie 
ke v Jeho myšlienkach keď myslí na teba. 

1Tim 2:3-4     Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý 
chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. 

• Božia vôľa pre VŠETKÝCH ľudí je spasenie. 
• Sú všetci ľudia spasení? (Úzka a široká cesta). 
• Boh chce zachrániť všetkých ale nie všetci Ho prijmú ako Spasiteľa. 
• To znamená že Božia vôľa sa nedeje automaticky, aj keď je suverénna. 

 2Pt 3:9     Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, 
ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí 
zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. 

• Znova, Boh nechce aby ktokoľvek zahynul, ale aj napriek tomu niektorí hynú. 
Božia vôľa je suverénna, ale nie vždy sa udeje to čo chce On. Ak by to tak bolo, 
nemuseli by sme kázať, učiť alebo čokoľvek iné robiť, keby Boh aj napriek tomu 
naplnil svoju vôľu.  

Jn 3:16-17     Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, 
kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo neposlal Bôh na svet svojho 
Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. 

• Ježiš ťa neprišiel zabiť rakovinou. Neprišiel ťa učit skrze ťažkosti. Áno, dejú sa 
nám ťažkosti (pre evanjelium, tzv. prenasledovanie) ale Boh nie je pôvodcom 
ťažkostí a utrpenia. 

• Spôsobovať zlo len preto aby z neho vzišlo dobro je kontraproduktívne. Áno, Boh 
spôsobí aby všetky veci pracovali pre dobro tých, ktorí Ho milujú, ale nie je 
pôvodcom zlého len preto aby to pracovalo v prospech dobra. To je hlúpe a 
manipulačné. 

• Ak by som otrávil mestský zdroj vody aby každý ochorel a potom by som prišiel s 
protilátkou, ľudia by ma videli ako niekho kto ich zachránil. Ale keby sa prišlo na 
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to, že som vodu otrávil, skončil by som za mrežami. Prečo by sme si potom mali 
myslieť, že Boh je zločinec, ktorý robí zlo len preto aby získal slávu za to že 
pôsobí aby všetko spolu pracovalo pre dobro?  

 
Ale nie je Boh suverénny a nemá všetko pod kontrolou? 
 
 1Jn 5:19     Vieme, že sme z Boha, a celý svet leží vo zlom. 

• Boh nie je jediný kto kontroluje udalosti nášho sveta. Aj ten zlý má veci pod 
kontrolou. My tu ale nie sme aby sme ukazovali prstom na jedného z nich, sme 
tu aby sme dali veci na poriadok, aby vládla spravodlivosť, aby diablova práca 
bola zničená. 

• Policajti sú zástupcovia poverení uplatňovaním zákonov suverénneho štátu. Boh 
je suverénny a určil Svojich synov ako zástupcov na uplatňovanie Jeho vôle. 

• Ježiš sa modlil: "Buď vôľa tvoja" a potom išiel a konal ju. Nemodlil sa "Ak je to 
vôľa tvoja." Božia vôľa sa deje, keď ju ľudia uplatňujú vierou. 

• Božia suverenita tiež neznamená, že môže robiť čokoľvek sa mu zachce. 
Znamená to že On robí LEN to čo chce. Boh nie je vrtký. V ňom niet tieňa zmeny 
(Jak 1:17). On nie je dvojitej mysle, On je verný. Nemôžeš mu dôverovať ak by 
nebol stále rovnaký. Toto je v rozpore s účelom. 

• Takže áno, Boh je suverénny ale nie všetko čo sa deje je Jeho vôľa aby sa stalo. 
Nie vždy dostane to čo si praje. 

• Toto nás privádza k zodpovednosti veriaceho. Našou jedinou zodpovednosťou je 
mať vieru v Boha a zároveň podľa toho jednať. Ak je tvoja viera zle 
nasmerovaná, tvoje skutky budú rozporuplné. 

 Mt 28:18-20     Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na 
zemi. 19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha 
Svätého 20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta.“ 

• Ak Ježiš má VŠETKU autoritu, potom to znamená že všetci ostatní nemajú 
žiadnu. Sem spadá diabol aj ty. (V tvojom prípade ide o delegovanú autoritu.) 

• Keďže si v Kristovi a si spoludedičom (Rim 8:16-17) Jeho plná autorita prebýva v 
tebe. Ty si Jeho telo, s Jeho Duchom (1 Kor 6:17) a preto máš Jeho autoritu a 
Jeho moc. 

• Kôli tomuto ideme a konáme v Jeho mene (Jeho autoritou) to čo nám povedal 
aby sme robili. 

• Celá pointa používania "V mene Ježiš" je dovolávanie sa Jeho autority. 

 
Mt 16:18-19     A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a 
pekelné brány ju nepremôžu. 19 Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš 
na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ 

• Vyzerá to tak, že máme kľúče. Čokoľvek MY zviažeme a rozviažeme. Tak čo robíš 
s tymito kľúčmi? Slová zviazať a rozviazať v Židovskej kultúre znamenali povoliť 
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alebo zakázať niečo. Čokoľvek povolíme je povolené v Nebi, čokoľvek zakážeme, 
je zakázané v Nebi. Všetko je to znova o autorite. 

• Autorita zväzovať a rozväzovať nám bola daná. Znamená to že je našou prácou 
vykonávať Ježišovu autoritu, povoliť alebo zakázať na zemi to čo je povolené 
alebo zakázané v Nebi. 

Lk 10:19     Hľa, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad 
všetkou mocou nepriateľa, a nič vám neuškodí. 

• Učeníci prijali delegovanú autoritu pretože v tomto čase ešte neboli spasení. 
• My operujeme cez zdedenú autoritu ako dedicovia Boží. 
• Nepriateľ nemá autoritu, ale toto si nesmieme zamieňať s jeho schopnosťou. Má 

moc, síce obmedzenú, ale stále ju má. To je dôvod prečo máme moc aj autoritu 
nad (väčšiu ako) mocou (schopnosťou) diabla. 

2Kor 5:20     Tedy za Krista posolstvujeme, jako čo by sám Bôh napomínal skrze nás, 
prosíme za Krista, smierte sa s Bohom! 

• Veľvyslanec je osoba z istej krajiny žijúca v inej krajine ako zástupca svojej 
krajiny. Keďže nie sme z tohoto sveta (Jn 15:19) reprezentujeme nebo tu na 
zemi. 

• Veľvyslanec má imunitu voči zákonom krajiny v ktorej žije. Rovnakým spôsobom 
aj my máme imunitu voči zákonom tohoto sveta (smrť, choroba, Zákon...) 

• Na veľvyslanectve (tam kde veľvyslanec žije) platia zákony jeho krajiny. 
• Veľvyslanec musí operovať v súlade so slovami a príkazmi od vládcu jeho krajiny 

inak prestáva byť pravdivým reprezentantom. 
• Veľvyslanci slúžia pre stabilizáciu vzťahov medzi krajinami. Rovnako aj my sme 

tu preto aby sme stabilizovali vzťahy s ľuďmi a spojili ich s nebom. 

 Mk 11:23-24     Lebo ameň 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. 24 Preto vám hovorím: Všetko, za 
čokoľvek modliac sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám. 

• Inštrukcia znie hovoriť k hore, nie k Bohu o hore. 
• Ak ti tvoj šéf povie čo máš urobiť, a o 5 minút neskôr za ním prídeš a požiadaš 

ho aby to urobil za teba, čo myslíš že ti odpovie? "Na čo som ťa o to žiadal, keď 
to teraz mám robiť ja?" 

• Nežiadaj Boha aby urobil niečo, čo povedal aby si urobil ty. 
• Nežiadaj od Neho aby urobil niečo, čo už raz urobil. 
• Nežiadaj Ho o niečo čo ti už dal v Kristovi. (Ef 1:3) 
• Vyznaj čo už máš (tj. všetko) a urob svoju vieru efektívnou. (Flm 1:6) 

Rim 16:20     A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho 
Pána Ježiša nech je s vami. 

• Boh rozmliaždi, je to stále Jeho schopnosť operujúca v moci ale On používa tvoje 
nohy (ruky, atď.) ako styčný bod 
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• Keď ty vykročíš, On vykročí tiež. Ak nevykročíš, nevykročí ani On. (Ty si Jeho 
telo...)  

Rim 8:16-17     Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. 17 
A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými; akže spolu 
trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. 

• Stali sme sa deťmi Božími rovnako ako je ním Ježiš. Sme dedičmi Božími a 
spoludedičmi s Kristom. To znamená že máme rovnaké veci ako má On. 

1Jn 4:17     V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, 
lebo jako je on, tak sme aj my na tomto svete. 

• Ako je On (Ježiš) tak SME aj my v TOMTO SVETE. 

1Kor 6:17     A ten, kto sa pripojuje k Pánovi, je s ním jeden duch. 

• Tvoj duch sa stal jedným duchom so Svätým Duchom keď si sa znova narodil. 
• Nevyvinul si sa do Božieho syna, bol si tak stvorený. 
• Neprijal si časť Svätého Ducha. Nemôžeš prijať časť osoby. 
• Byť vedený neznamená že musíme čakať na Boha aby ku nám prehovoril osobne 

predtým než niečo vykonáme. 
• Poznáme Jeho Slovo a každé vedenie teda bude v súlade s Jeho Slovom. Takže 

konaním Slova budeš vždy nasledovať Jeho vedenie. 
• Keďže nám prikázal robiť nejaké veci, prikázania samé o sebe su vedením. Nie 

su to len odporúčania. 
• Ak ich považuješ len za odporúčania, nečuduj sa potom prečo príkaz nemá v 

tvojom živote žiadny efekt. 
• Môžeš dostať špeciálne alebo špecifické vedenie, ale keď nedostaneš, neznamená 

to že nemáš konať. Konať Otcovu vôľu znamená poznať ju a robiť ju nehľadiac 
na to či si dostal alebo nedostal špecifickú inštrukciu.  

Mk 9:38-40     A Ján mu povedal: Učiteľu, videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom 
mene vyháňa démonov a ktorý nechodí s nami, a zbraňovali sme mu to, pretože nechodí 
s nami. 39 Ale Ježiš povedal: Nebráňte mu, lebo nieto nikoho, kto by v mojom mene 
činil divy, a mohol by hneď zle o mne hovoriť. 40 Pretože kto nie je proti nám, je za nás. 

• Učeníci sa sťažovali že iní ľudia robili skutky, ktoré Ježiš prikázal robiť 
konkrétne len im, ale Ježiš nepovedal učeníkom aby ich zastavili. Aj oni konali 
Božiu vôľu.  

Lk 7:12-16     A jako sa priblížil k bráne mesta, hľa, práve niesli von mŕtveho, 
jednorodeného syna jeho matky, ktorá bola vdova, a bol s ňou veliký zástup mesta. 
13 A keď ju videl Pán, bol pohnutý ľútosťou nad ňou a povedal jej: Neplač! 14 A 
pristúpiac dotknul sa már, a tí, ktorí niesli mŕtveho, zastáli, a Ježiš povedal: Mládenče, 
tebe hovorím, vstaň! 15 A mŕtvy sa posadil a začal hovoriť, a oddal ho jeho matke. 16 
Vtedy pojala bázeň všetkých a oslavovali Boha a hovorili: Veliký prorok povstal medzi 
nami, a Bôh vraj navštívil svoj ľud. 
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• Ježiš nebol vedený ku vzkrieseniu mŕtveho. VIDEL potrebu a naplnil ju. 
• Ježiš nebol vedený ku vzkrieseniu mŕtveho. On JE vzkriesenie. 
• Mal súcit. Keď aj ty vidíš chorobu a cítiš súcit (nie ľútosť), si v rovnakej pozícii v 

akej Bol Ježiš keď vzkriesil mŕtveho. Využi to a konaj. 
• Keď vidíš chorobu a necítiš súcit, stále môžeš konať ako Ježiš. Neobmedzuj Boha 

svojimi pocitmy. 

Lk 13:10-13     A po tie soboty učil v jednej z tých synagóg. 11 A hľa, bola tam žena, 
ktorá mala osemnásť rokov ducha nemoci a bola zohnutá a nemohla sa vzpriamiť 
nijakým spôsobom. 12 A keď ju videl Ježiš, zavolal ju k sebe a povedal jej: Ženo, 
sprostená si svojej nemoci! 13 A položil na ňu ruky, a naskutku sa narovnala a 
oslavovala Boha. 

• Znova, keď ju videl. Kedykoľvek vidíš potrebu, môžeš konať ako Ježiš. Vidíš 
potrebu, naplň ju. 

Rim 8:14     Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.   

• Ak si synom, si vedený. 
• Grécke slovo "vedení" znamená byť vedeným bez ohľadu na začiatok alebo 

koniec skutku. (Kontinuálne vedený)  

Flp 2:13     lebo je to Bôh, ktorý vo vás pôsobí i chcenie i činenie pre záľubu. 

• Tvoja túžba robiť dobre pre Boha je vedenie od Neho. 
• Ty si príliš sebecký aby si na to myslel sám od seba. 

 
Záver:  
Poznať vôľu Božiu, čítaj Slovo. Byť vedený Duchom, konaj Slovo. – Lester Sumrall. 
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Autorita a moc: Uplatňovanie nadvlády 
 
 
Lk 9:1     A svolajúc si dvanástich svojich učeníkov dal im moc (dunamis) a právo nad 
všetkými démonmi a uzdravovať neduhy. 
 
Lk 10:19     Hľa, dal som vám právo a moc (exousia) šliapať po hadoch a po 
škorpiónoch a nad všetkou mocou (dunamis) nepriateľa, a nič vám neuškodí. 
 
Mk 6:7     A povolal si k sebe tých dvanástich a začal ich posielať po dvoch a dával im 
moc (exousia) nad nečistými duchami  
 
Mt 10:1     A privolajúc si svojich dvanástich učeníkov dal im právo a moc (exousia) nad 
nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu. 
 
Mt 28:18-19     A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc 
(exousia) na nebi aj na zemi. 19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo 
meno Otca i Syna i Svätého Ducha 
 
Sk 1:8     ale prijmete moc (dunamis) Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi 
svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny 
zeme. 
 
1Kor 2:4-5     A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviedčavých ľudskej múdrosti 
slovách, ale v dôkaze Ducha a moci (dunamis), 5 aby vaša viera nebola v ľudskej 
múdrosti, ale v moci Božej (dunamis). 
 
Exousia – Právo niečo robiť. Dostať povolenie alebo zverená autorita. 
 
Dunamis – Moc a schopnosť niečo robiť. 
 
Policajný odznak reprezentuje autoritu (exousia) v ktorej policajt operuje. Jeho zbraň je 
moc (dunamis) ktorá mu je zverená na uplatňovanie tejto autority. Takže nie len 
reprezentuje autoritu, má aj dovolené uplatňovať ju. Kriminálnici sa búria proti autorite 
svojimi schopnosťami. Ale vďaka nedostatku autority (povolenia), nemajú pevnú pôdu 
pod nohami. Niekedy stačí len autorita aby ich zastavila, ale častokrát samotnú autoritu 
neposlúchnu. Vtedy prichádza do hry moc, aby uplatnila autoritu. Rovnakým spôsobom 
môže niekedy na autoritu reagovať diabol, ale častokrát až prejav moci (uplatňovanie 
nadvlády) ho prinúti skloniť sa. 
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Tabuľka autority 
  
A.   Pri stvorení 
       Boh 
       Ježiš 
       Svätý Duch 
       Adam / Človek 
       Anjeli / Satan 
 
B.   Po hriechu 
       Boh 
       Ježiš 
       Svätý Duch 
       Satan / Anjeli  
       Adam / Človek 
 
C.  Počas Ježišovej služby na zemi 
      Boh 
      Svätý Duch 
      Satan / Anjeli 
      Ježiš / Človek 
 
D.  Po kríži 
      Boh 
      Ježiš / Vykúpený človek so Svätým Duchom 
      Satan / Anjeli 
      Prirodzený (nevykúpený) človek 
  
Takže ako uplatňujeme nadvládu?      

• Najskôr potrebuješ vyznať alebo uvedomiť si, že vlastne máš autoritu ktorú 
môžeš uplatňovať a moc ktorá stojí za ňou. 

• Potom musíš prestať žiadať Boha, aby robil veci ktoré povedal aby si robil ty. 
Prosiť niekoho aby urobil tvoju prácu nie je uplatňovanie autority. 

• Keď povieš neposlušnému psovi aby zišiel z kresla nehovoríš nasledovne  
o “Otče prosím Ťa odstráň tohto psa z môjho kresla v mene Ježíš. 
o "Otče, ak je to Tvoja vôľa Otče, odstráň Otče tohto psa z môjho kresla 

Otče v mene Ježiš.“ (Áno, len počúvaj ako často hovoria kresťania Otče 
počas modlitby...) 

o “Pes, ja ťa karhám v Ježišovom mene.” 
o “Pes, prosím zídi z toho kresla." 

• Ako oslovíš neposlušného psa?  
o “VYPADNI!” (Pridaj gesto násilného "vkladania rúk" tým že zdvihneš svoju 

ruku a hneď to pochopí...) 
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Mk 11:22-24     A Ježiš odpovedal a riekol im: Majte vieru Božiu! 23 Lebo ameň 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. 24 Preto vám hovorím: Všetko, za čokoľvek modliac sa prosíte, 
verte, že dostanete, a bude vám. 

• Hovor k hore. Hovor k svojmu problému 
• Policajt netelefonuje svojmu nadriadenému keď vidí zlodeja. Jednoducho vykročí 

a zatkne ho. Ak by si pri každej príležitosti pýtal povolenie, veľmi rýchlo by prišiel 
o prácu. 

• Nehovor Bohu o svojom probléme, hovor k svojmu problému a prikáž mu aby 
urobil to čo chceš aby urobil. 

 
Mk 1:25     A Ježiš mu pohrozil a povedal: Umĺkni a vyjdi z neho! 
 
Mk 9:25     A keď videl Ježiš, že sa sbieha zástup, pokarhal nečistého ducha a 
povedal mu: Duchu, nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a viacej nevojdeš do 
neho! 
 
Jn 11:43     A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom: Lazare, poď von! 

• Niekedy pomáha byť hlučným. Keď si hlučný, pes zoskočí z kresla. Keď 
rozprávaš milo, nepohne sa. Buď hlučný, buď naštvaný, prikáž chorobe/diablovi 
aby odišli. 

• Toto nie je formulka, avšak je to účinný spôsob. Začni takto, nauč sa poučívať 
autoritu. Keď ju budeš vykonávať často a dôsledne, démoni ťa začnú 
rešpektovať.  

Sk 19:15     Ale zlý duch odpovedal a riekol im: Ježiša znám, aj o Pavlovi viem, ale kto 
ste vy? 

• Predstav si prvý deň v novej práci. Mal si isté zodpovednosti aj autoritu k ich 
naplneniu. Prvý deň bol strašný. Nevedel si, čo v skutočnosti môžeš a čo nie. Po 
pár dňoch si si zvykol na svoju prácu a vedel si ako ju robiť. 

• Ak si mal na starosti nejakých ľudí, je možné že zo začiatku skúšali tvoju 
autoritu. Ak sa na začiatku naučili, že ti môžu skákať po hlave, tvoja autorita pre 
nich veľa neznamená. Ale ak si ich včas naučil kde patria a kde je ich pozícia voči 
tebe, čo dovolíš a čo nie, budú rešpektovať tvoju autoritu. Ak však stále nebudú, 
vyhodíš ich. (Moc) 

• Je čas prestať jednať s diablom korektne a začať s nim zaobchádzať tak ako to 
robil Ježiš. Vždy si zapamätá tvrdšie jednanie. 

 
Získavanie moci? 
 
Niektorí hovoria že autoritu máš ale ak chceš získať moc, potrebuješ žiť vo väčšej 
svätosti, modliť sa a pôstiť, vytvárať atmosféru a podobné úkony. Aj keď je 
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možné takto dosiahnuť nejaké výsledky, stále je to starozmluvný spôsob získavania 
moci. 
 
2Kor 3:4-9     A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5 Nie že by sme boli 
dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z 
Boha, 6 ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, 
ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje. 7 A jestli služba smrti, v literách, vyrytá 
na kameňoch, bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Mojžišovej 
pre slávu jeho tvári, pominuteľnú, 8 jako by potom nemala byť služba Ducha 
slávna! 9 Lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravedlivosti je o 
mnoho slávnejšia! 

• Modlitby, pôsty, vytváranie atmosféry uctievaním a posvätným životom sú všetko 
dobré veci ale keď sú použité na získavanie moci, spadá to pod starú zmluvu, 
ktorej sláva je pominuteľná. 

• Inými slovami: Keď sa prestaneš modliť, spievať, pôstiť - moc je preč. Pod 
novou zmluvou sa sláva nestráca ale neustále ideme zo slávy do slávy s rastúcou 
tendenciou. 

• Nebudeš mať čas nasávať atmosféru 3 hodiny keď zistíš, že tvoje dieťa sa 
utopilo v bazéne. Nebudeš mať 40 dní na pôst, keď tvoj priateľ dostane infarkt v 
reštaurácii. Ľudia zomierajú zatiľ čo Cirkev si vymýšľa výhovorky prečo nemá 
moc. Niektoré choroby zaútočia nečakane.Ak nevieš zareagovať rovnako rýchlo, 
strácaš ľudí. 

2Kor 3:18     No, my všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v 
zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, jako od Ducha Pánovho. 

• Nová zmluva néma pominuteľnú slávu. Ak si v nedeľu nabitý ale v pondelok ti 
dochádza sila, sláva ktorú si zažil bola pominuteľná čo znamená že to čo si robil 
bola celkom iste Stará zmluva.  

2Tim 1:6     A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe, 
daný ti vložením mojich rúk. 

• Roznecovanie daru (ktorým je Duch Svätý) sa robí podobne ako sa rozohníš ty, 
keď si nahnevaný alebo rozrušený. 

Jn 11:33-35     Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli s ňou, že 
plačú, zovrel duchom a zachvel sa 34 a povedal: Kde ste ho položili? A oni mu 
povedali: Pane, poď a pozri! 35 A Ježiš zaplakal. 

• Slovo "zovrel" v Gréčtine znamená "odfukovať hnevom" alebo byť "pohoršený." 
Ako kôň ktorý sa pripravuje vyraziť do boja. 

• Ježiš tiež plakal. Bol emocionálne nabitý. Emócie nie sú zlé. Čerpaj z nich, ale 
nenechaj sa nimi viesť. Urob to čo je potrebné či sa cítiš emocionálne alebo nie. 
Emócie nás zvačša poháňajú viac. 
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Júd 1:20     Ale vy, milovaní budujúc sa na svojej presvätej viere, modliac sa v Svätom 
Duchu 

• Môžeš sa roznecovať a rozohňovať modlením sa v jazykoch. Spôsob akým 
trénuješ je spôsob akým bojuješ. Modli sa nahlas, tvrdo, rýchlo a často. 

• Narodil si sa kompletný. vyrástol si a naučil si sa používať svoje nohy. Rovnakým 
spôsobom sme sa so všetkým narodili v našom duchu. Učíme sa to používať ako 
rastieme k miere dospelosti plnosti Kristovej. Nikdy sa nenaučíš bežať, ak sa 
nenaučíš najskôr chodiť. 

• Ak by sme prirodzené učenie brali tak ako berieme duchovné učenie sa, stále by 
si ležal na dlážke v rodičovskom dome po tom čo si spadol a pokúsil sa postaviť 
prvý krát. Budeš robiť chyby. Prenes sa cez ne, pokračuj a choď za ďalším 
človekom. (A potom sa vráť k tomu prvému...) 

 
Uplatňovanie autority a nadvlády je viac o poznaní toho, kým vlastne si keď hovoríš, ako 
o konkrétnych slovách ktoré hovoríš. Nie je to formulka, zaklínanie ani nič podobné. 
Slová ktoré hovoríš sú duch a život. 
 
Jn 6:63     Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú 
duch a sú život. 
 
Uplatňovanie autority a nadvlády je vydávanie príkazov démonom/duchom chorôb, ktorí 
musia poslúchať. 
 
“Keď syn Boží hovorí, nebo počúva a súhlasí, peklo počúva a poslúcha.” Curry Blake. 
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Ako slúžiť uzdravenie 
 
1. Zistiť problém: Názov choroby, symptómy alebo čo tá osoba nedokáže urobiť 
(hýbať končatinou, zohnúť sa atď.)  
 
2. Útok: - Vyhnať, vypudiť, prikázať duchu choroby a slabosti/ samotnému názvu 
choroby / symptómom aby odišli v mene Ježiš. Položiť ruky ak je to možné. Pomazať 
olejom ak je k dispozícii. Prikázať telu aby bolo uzdravené. Prikázať Boží život a Boží 
pokoj na celé telo.  
 
3. Kontrola: - Požiadať tú osobu, aby skontrolovala zmeny. Je dobré si to overiť ešte 
pred službou, aby si mal niečo, podľa čoho budeš porovnávať. Ak nedôjde k zmene, 
pozri krok 2. Ak je malá zmena, pozri krok 2. Ak je významná zmena, pozri krok 2. Ak sa 
prejaví úplné uzdravenie, pozri krok 4.  
 
4. Chvála: - Vzdaj vďaku Ježišovi a môžeš svedčiť o tom, čo sa stalo. 
 


