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Predslov
V tejto knihe nájdeš také modlitby, ktorých každý riadok sa zakladá
na konkrétnom biblickom verši, a preto tieto modlitby majú
obrovskú moc. O pravdivosti týchto slov sa môže presvedčiť každý,
kto túto knižku používa pravidelne. K úspechu je potrebné aj to, aby
sme tieto sväté Slová vyslovovali ústami, čiže vyznávali nahlas.
A prečo? Lebo až vtedy sa zakorení Slovo v našich srdciach, keď ho
ústami pravidelne vyznávame, čiže vyslovujeme.
Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci...
Ak ústami vyznávaš…, a v srdci veríš,…
lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.
(Rim 10,8-10.)

Tu je podstata! Ak v srdci veríš a ústami vyznávaš! Ak vyznávaš Slovo,
rastie tvoja viera. Čím väčšia je tvoja viera, tým väčšou silou budeš
vyznávať pravdu. Začni ešte dnes! Používaj Božie Slovo, lebo Boh
požehnal Svoje Slovo. Kto chce dosiahnuť výsledok, musí byť
v tomto, ako aj v ostatných veciach v živote vytrvalý. Požehnanie sa
neomešká, lebo Božie Slovo ťa nikdy nesklame.
Tieto zázračné, posilňujúce Slová sa zabudujú pravidelným
a cieľavedomým používaním do tvojho srdca, do tvojho ducha.
Nestačí ich čítať v sebe, musíme ich nahlas vysloviť. Musíš počuť
svoj vlastný hlas, ako vyznávaš Božie Slovo, pretože viera je
z počúvania. (Rim 10,17.) Skrze tvoju takto vybudovanú vieru sa Božie
prísľuby stanú realitou v tvojom živote.
Takto hovorí Pán: „Hľa, dal som ti do úst svoje slová! lebo bdiem
nad svojím slovom, aby som ho naplnil.“ ( Jer 1,9. 12.)






Na to, aby sa Božie Slovo – Božia vôľa – v tvojom živote naplnila,
musíš ho vyznávať ústami, čiže vyslovovať.Tu je podstata! Pán poslal
Svoje Slovo, ty v neho musíš veriť, musíš ho vysloviť, a On vtedy
môže splniť všetko, čo v Slove hovorí. Takto dokáže Pán urobiť tvoje
ústa akoby ostrým mečom. (Iza 49,2.)
Pán chce s tebou uzatvoriť zmluvu: „Môj duch, ktorý je na tebe, a moje
slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho
potomstva, ani z úst potomstva tvojho potomstva odteraz až naveky –
hovorí Pán.“ (Iza 59,21.)

Keď túto zmluvu dodržíš, bude pre teba pravdivé nasledovné Pánovo
Slovo: „Aby si opäť stával predo mnou… budeš akoby mojimi
ústami!“ ( Jer 15,19.)
Rozmýšľaj nad biblickými veršami, ktoré sú v modlitbách.
Neuvádzame všetky verše Slova na danú tému, ale na začiatok ti veľmi
pomôžu.
Modlitby nachádzajúce sa v tejto knihe ti pomôžu a budú ťa viesť
v tom, aby si sa lepšie a hlbšie zoznámil s Nebeským Otcom a s Jeho
Slovom, s Jeho Písmom; čiže s Jeho vôľou.
Boh zoslal Svoje Slovo, aby Ním v tvojom živote uskutočňoval Svoju
vôľu. Iba vtedy dokáže Nebeský Otec konať v tvojom živote, a vtedy
dokáže odpovedať na tvoje modlitby, keď sa modlíš podľa Jeho vôle.
Jeho vôľu môžeš spoznať len z Jeho Slova.
Jeho vôľou je starať sa o teba a požehnávať ťa všetkými nebeskými
darmi, ktoré vo svojom živote potrebuješ (zdravie, šťastie, pokoj,
finančné požehnanie).
Prostredníctvom Božieho Slova tvoj duch ožije a tak začneš
rozmýšľať a hovoriť rovnako ako Boh. Keď budeš hlbšie a hlbšie






vnikať do Božieho Slova a budeš v Ňom rásť, budeš z Neho chcieť
stále viac a viac. Nebeský Otec odmení tých, ktorí Ho usilovne
a vytrvalo hľadajú. (Žid 11,6.)
Keď začneš prenikať do hĺbky Božieho Slova, musíš sa zaviazať, aby
z tvojich úst vychádzali len správne a pravdivé slová. (Žalm 34,14. 1Pet
3,10.) Znamená to, že sa musíš stať činiteľom Slova. Viera vždy vysiela
dobrú správu, ktorá sa vždy vracia s pozitívnym obrazom a vyznávaním.
Nemôžeš sa za seba, za iných, ani za čokoľvek iné účinne modliť, ak po
modlitbe hovoríš v protiklade s ňou, bez viery a negatívne. (Mat 12,3437.) Biblia takéhoto človeka nazýva rozpolteným a nestálym, a taký
nemôže od Pána nič dostať. ( Jak 1,6-8.)
List Efezanom 4,29-30 znie v rozšírenom preklade takto: „Nech
žiadna hanebná či nečistá reč, ani zlé, neužitočné či bezcenné slovo nikdy
nevyjde z vašich úst; ale len taký prejav, ktorý je dobrý a blahodarný pre
duchovný pokrok iných, ktorý je vhodný pre danú chvíľu a príležitosť, aby
mohol byť požehnaním a poskytoval milosť a Božiu priazeň tým, ktorí
ho počujú. A nezarmucujte svätého ducha Božieho, neurážajte, netrápte
a nekormúťte Toho, ktorým ste boli spečatení, označení ochrannou
známkou ako Božie vlastníctvo pre deň vykúpenia – konečného
vyslobodenia od zla a všetkých následkov hriechu skrze Krista.“

Dovoľ, aby tieto slová vnikli do tvojho najvnútornejšieho vnútra, do
skrytého človeka tvojho srdca. Náš Nebeský Otec dokáže povedať
veľa o tomto malom orgáne – o jazyku.( Jak 3.)
Tvoj život sa uberá tým smerom, ktorým ho skrze tvoje vyslovené slová
„vedie tvoj jazyk“. To je jeden z najzákladnejších duchovných zákonov
riadiacich priebeh tvojho života. Žiaľ, ľudia nevedomky uplatňujú tento
zákon nesprávnym smerom; slovami pochybnosti, nedôverčivosti
a strachu ženú chod svojho života nesprávnym smerom. Hovoria a
vyznávajú to, čo vidia, cítia a čoho sa boja. Hovoria o svojich chorobách
a bolestiach, a tým sa ich problémy len zhoršujú.






Ako sa možno dostať z tohto bludného kruhu a vydať sa na
cestu požehnania? Musíš začať vyznávať Božie Slovo nad chorobami
a problémami. Iba ak kormidlo svojej plachetnice nasmeruješ
správnym smerom, môže tvoja loď pristáť v krajine požehnaní.
Kormidlom lode je – podľa učenia Biblie – tvoj jazyk. ( Jak 3,4.)
Božie požehnania sa v tvojom živote uskutočnia len sústavným
vyznávaním slova. Musíš svojmu jazyku rozkázať, čo má hovoriť, pretože
vyslovené slová určujú priebeh tvojho života. vyslovenými slovami môžeš
riadiť chod svojho života presne tak, ako jazdec riadi svojho koňa
zubadlom, ktoré mu dal do úst. ( Jak 3,3.)

Vo viere vyslovenými slovami môžeš zmeniť svoj život a svoje
pomery. Ak chceš biblické požehnania vo svojom živote skutočne
zažiť, tvoje ústa nemôžu vypúšťať hocijaké slová, ale len Božie Slovo.
Ak sa chceš vyliečiť, tak nesmieš vydávať svedectvo o svojej chorobe,
nesmieš hovoriť o jej príznakoch a bolestiach. Keby si to robil,
súhlasil by si s chorobu a vyslovovanými slovami by si len zosilňoval
jej príznaky a bolesti. Na vyliečenie je potrebné, aby si vyznával Božie
Slovo, pravdu nad svojou chorobou: v Ježišových ranách si sa
uzdravil. (1Pet 2,24.)
Sústavné používanie tejto modlitebnej knižky je veľmi dôležité,
pretože vyznávanie veršov dáva tvojmu životu správny smer, skrze
svätú a všemohúcu silu Slova.
Hovor o odpovedi, o riešení, a nie o probléme!
Odpoveď a riešenie na každý tvoj problém je v Božom Slove. Preto
potrebuješ poznať Slovo v tvojom srdci; vo forme vnútorného,
zjaveného poznania.
Keď sa modlíš, ver, že dostaneš, za čo prosíš. Vyznávaj Slovo vo viere.
Vytrvaj a pridŕžaj sa viery tvojho vyznania v Slove. Oslavuj Boha






a vzdávaj Mu vďaku za to, že odpovedal na tvoju modlitbu, a to ešte
skôr, ako sa splní to, o čo si žiadal.
Veľmi dôležitou súčasťou úspešného modlitebného života sú
pravidelné modlitby jazykmi. Vtedy sa tvoj duch modlí skrze Ducha
Svätého takým jazykom, ktorý je pre tvoju myseľ neznámy. Keď sa
modlíš jazykmi, tvoja myseľ je bez ovocia. (1 Kor 14,14.) (Viac sa o tom
dočítaš v knihách Základné biblické poučenia alebo Evanjelium v kocke.)
Nedovoľ, aby tvoju vieru ovplyvnili okolnosti, ktoré sú v rozpore
s tvojou modlitbou. Kráčaj vo svojej viere a nie v tom, čo cítiš vo
svojom tele, alebo čo vidíš okolo seba. (2 Kor 5,7. Žid 11,1.) Ak sa satan
pokúša vyzvať ťa na boj, pevne stoj vo svojej viere. ( Jak 4,7.)
Zdvihni meč ducha, teda vyslov Božie slovo, vezmi štít viery, a tak
uhasíš všetky ohnivé šípy zlého. (Efez 6,16.) Ježiš nás vykúpil, namiesto
nás šiel do pekla. Naše hriechy boli na Ňom. Pán na Neho uvalil
neprávosť nás všetkých a chorobou Ho zdrvil. (Iza 53,6. 10.) Úplná
práca Božieho vykúpenia, Ježišova krvavá obeta bola prinesená kvôli
nám. Ježišovým víťazstvom sa satan stal porazeným a už nemá žiadnu
moc nad veriacimi. (Kol 2,14-15.)
satan bol porazený krvou Baránkovou a slovom nášho svedectva.
(Zjav 12,11.) Krv Baránkova už bola preliata – bola obetovaná na
Božom oltári v nebeskej Svätyni, ako večná obeta zmierenia. Na
dosiahnutie víťazstva je potrebné svedectvo tvojich slov, ktoré môže
znieť len tak, ako „je napísané“. (Mat 4,4.)
Bojuj dobrý boj viery. (1Tim 6,12.) Postav sa proti nepriateľovi, vzopri
sa mu pevný vo viere a Boh všetkej milosti ťa zdokonalí, utvrdí,
upevní a postaví na stály základ! (1Pet 5,9-10.)
Hrdo a smelo vyslovuj slovo!






Mal by si túžiť po tom, aby si svojmu Nebeskému Otcovi robil radosť.
Ak sa modlíš v duchu Jeho Slova a na jeho základe, On ťa s radosťou
počúva ako vlastné dieťa. S láskou ťa pozoruje, pretože vyslovuješ
pravdu, žiješ a chodíš v nej. (3 Ján 4.)
Pán sa z teba raduje, keď ti môže dobre robiť, a môže pre teba urobiť
všetko, čo o tebe hovorí v Jeho Slove. ( Jer 32,15.)
Aké úžasné je vedieť, že modlitby svätých sú večne pred Božím
trónom. (Zjav 5,8. 8,3-4.)
Modlitby, ktoré sa nachádzajú v knihe, sa môžeš modliť spolu
s tvojimi veriacimi kresťanskými priateľmi. Modlitba vyslovená
v spoločnej - jednotnej vôli je svätou a mocnou zbraňou veriacich
spoločenstva Ježiša Krista, ktorú nám treba používať. (Mat 18,19-20.)
Vďaka Bohu za Jeho Slová a všemohúcu silu modlitieb vyslovených
v mene Ježiša Krista. Božie Slovo a Ježišovo Meno rovnako patrí
všetkým Božím deťom. Buď preto vytrvalý v zápase, ktorý máš pred
sebou, hľadiac na Ježiša Krista, na Pôvodcu a Dokonávateľa tvojej
viery. (Žid 12,1-2.)
Božie Slovo má silu vybudovať ťa a dať ti dedičný podiel medzi
všetkými posvätenými. (Skut 20,32.)
Nedávaj diablovi nijakú možnosť či miesto, ani v živote, ani v srdci
žiadnou úzkosťou, neodpúšťaním, spormi či ohováraním iných. Prestaň
a skonči s hlúpymi, neplodnými, ovocie neprinášajúcimi rečami! (Efez
4,27. 5,4.) Buď dokonalý pred svojím Nebeským Otcom! Musíš začať
slovami, ktoré sám vyslovuješ.
Keď sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalým človekom. ( Jak 3,2.)
Každým svojím slovom, každou svojou myšlienkou a každým svojím
skutkom by si mal byť požehnaním pre iných. (Gal 6,10.)






Slovo Nebeského Otca ovplyvní nielen tvoj život, ale cez teba aj
životy ostatných. Len čo spoznáš Božie Slovo, nadobudneš schopnosť
podľa Božej vôle poradiť aj iným. Na to, aby si mohol byť
požehnaním pre iných, musíš si dobre osvojiť Božie Slovo, v srdci
musíš získať vnútorné poznanie a vieru. Drž sa Božích rád a oslavuj
Jeho múdrosť. (Žalm 1,1-2. Prís 4,5-8.)
Ľudia vždy hľadajú pevné, spoľahlivé základy, na ktorých môžu
stavať. Ak niekto príde v núdzi za tebou, ukáž mu v Božom Slove tú
časť, ktorá je odpoveďou na jeho problém. Staneš sa víťazným,
spoľahlivým a jedným z tých, ktorým sa Slovo Božie zakorenilo
v srdci. (Žalm 112.)
Zaviaž sám seba k pravidelným modlitbám. Pristupuj so svojimi
modlitbami pred Boží trón milosti a milosrdenstva v mene
Ježišovom. (Žid 4,16.) Nemodli sa len v sebe, ale nahlas vyslovuj Jeho
svätým slovom sformované modlitby. v našich vyslovených slovách
je sIlA a MoC, a keď Božie slovo bude ustavične v tvojich ústach,
tak ťa Božia všemohúca sila podporí na každom tvojom kroku.
Nečakaj do zajtra, začni s modlitbou ešte dnes! vo svätom mene
Ježišovom! Amen!







Modlitba za spásu
(Túto modlitbu vyznávame na každom evanjelizačnom zhromaždení a na
každej bohoslužbe so všetkými, ktorí sú po prvý raz prítomní na našich
stretnutiach.Treba sa vám znovu narodiť ( Ján 3,7.). ak sa niekto nenarodí znova,
nemôže uzrieť kráľovstvo božie ( Ján 3,3.).To sú Ježišove slová. Znovu sa narodiť
sa dá tak, ako to učí Biblia: Je potrebné vyznať vieru. Po tom, ako si sa znovu
narodil, povedz túto krátku, ale veľmi dôležitú modlitbu so svojimi milovanými,
blížnymi, známymi a so všetkými tými, ktorí veria v Ježiša Krista. Lebo k tomu,
aby sme sa znovu narodili, je potrebné vyznať našu vieru. O tom hovorí
nasledovná modlitba.)

Verím, že Ježiš je boží syn.
Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy podľa učenia biblie.
Verím, že Ježiš vstal z mŕtvych pre moje ospravedlnenie.
prosím Ťa, Ježiš, buď mojím pánom!
prosím Ťa, Ježiš, buď mojím Vykupiteľom!
prosím Ťa, Ježiš, buď mojím uzdraviteľom!
Ježiš, ty si mojím pánom.
Ježiš, ty si mojím Vykupiteľom.
Ježiš, ty si mojím uzdraviteľom.
som vykúpený. znovuzrodený v Kristovi.
Jeho svätá krv ma naveky očistila od každého hriechu.
taká je pravda, pretože božie slovo je pravda.
Ďakujem ti, drahý môj Ježiš. amen.
ak ústami vyznávaš pána Ježiša a v srdci veríš, že ho boh vzkriesil
z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami
vyznávame na spasenie. (Rim 10,9-10.)
Každý človek, ktorý vzýva meno pánovo, bude spasený. (Rim 10,13.)
Ktokoľvek mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím otcom,
ktorý je v nebesiach. (Mat 10,32.)






Modlitba za poKrstenie duchoM sVätýM
Nebeský Otče, vo Svätom Písme ma učíš, že keď Ťa v mene Ježiša
požiadam o Svätého Ducha, s radosťou mi Ho dáš. (Luk 11,13.)
Preto, môj drahý Nebeský Otče, podľa Tvojho Slova v mene
Ježišovom si prosím od Teba Svätého Ducha. Naplň moje srdce
Duchom Svätým. Pokrsti ma Duchom Svätým.
Ďakujem Ti, Nebeský Otče, že počuješ každú moju modlitbu
a odpovieš na ňu.
Preto vo viere vyznávam: som pokrstený svätým duchom. Naplnil
som sa Duchom Svätým, moje srdce je plné Ducha Svätého. Na znak
toho sa budem modliť inými jazykmi, podľa učenia Biblie, ako mi
Duch Svätý dá vyslovovať. Ďakujem, drahý Nebeský Otče. Ďakujem,
Ježiš môj. svätý duch bude večne vo mne a ostáva so mnou
a dovedie ma ku každej pravde. (Skut 2,1-4.) Amen.
teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá
otec nebeský ducha svätého tým, ktorí ho prosia. (Luk 11,13.)
Keď prišiel deň turíc, boli spolu na jednom mieste. tu zrazu
povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý
dom, v ktorom sedeli. i ukázali sa im rozdelené jazyky, akoby
z ohňa, usadili sa na každého z nich a duch svätý naplnil
všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával
hovoriť. (Skut 2,1-4.)
ešte peter hovoril tieto slová, keď duch svätý zostúpil na
všetkých, ktorí počúvali jeho reč. a spomedzi Židov veriaci, ktorí
prišli s petrom, užasli, že aj na pohanov vylial dar ducha svätého;
lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť boha. (Skut 10,44-46.)






Modlitba za vlasť
Nebeský Otče, to nás učíš vo Svojom Písme, aby sa predovšetkým diali
prosby, modlitby, príhovory a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov
a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom
žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. (1Tim 2,1–2.)
Preto Nebeský Otče, modlím sa v mene Ježišovom a ďakujem ti za
vlasť a za vládu. Prichádzam pred Teba v modlitbe za tých, ktorí sú
v mocenskej pozícii. Modlím sa a prihováram sa za predsedu vlády,
za ministrov, za poslancov národnej rady, za politikov, za primátorov,
za sudcov, za policajtov, za vládnu koalíciu, za predstaviteľov a za
všetkých, ktorí nám vládnu a riadia verejný život. Verím, že srdcia
našich predstaviteľov sú naplnené Božou vedomosťou, poznaním
a múdrosťou. Božia múdrosť, rozvaha a porozumenie im nedovolí
nastúpiť na nesprávnu cestu, zachráni ich pred zlou cestou a od zlých
ľudí. (Prís 2,6-12.)
Prosím Ťa, Nebeský Otče, obklop predsedu vlády takými ľuďmi, ktorí
otvoria srdcia božím radám a konajú tak, ako je správne v Tvojich
očiach.
Ďakujem, že udržiavaš vládu v jednote. Vyjadrujem Ti vďaku, že pri
svojom rozhodovaní pozerajú na naše záujmy, aby sme mohli žiť
tichý, pokojný život v mieri, v úplnej sviatosti a spravodlivosti. Preto
sa modlím, aby vo vláde panovala spravodlivosť. Nech tí, ktorí sú
v Tvojich očiach bezúhonní, dokonalí a voči ktorým nemáš námietky,
ostanú v mocenských pozíciách a tí, ktorí sú zákerní, nech vládu
opustia a zradcov a neverných nech odstavia. (Prís 25,5.)
Vo Svojom Slove hovoríš, že národ, ktorého Pánom je boh, je
blahoslavený. (Žalm 33,12.)






Preto vyznávam, že táto krajina je požehnaná, lebo ty si jej bohom.
Prijímam požehnania a ďakujem Ti za ne, môj Nebeský Otče. Ty si
mojím útočiskom a posilou v ťažkostiach. Preto vyhlasujem
a vyznávam, že tvoj národ žije v istote na tejto zemi a v hojnosti sa
mohutne rozvíja. (5Mojž 28,10-12.)
Nie som len víťazom v Ježišovi Kristovi, ale aj Božím dieťaťom. Ale
ak som dieťa, som aj dedič, a to dedič Boží a spoludedič Kristov. (1Ján
3,2. 5,4. Rim 8,16-17.)

Otče,Ty nám dáš takého kráľa, ktorý spravodlivo panuje nad ľuďmi; kto
panuje v božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza za
bezoblačného rána, za jasu po daždi vyrastá zo zeme tráva. (2Sam 23,3-4.)
Verím v to, že srdce kráľovo je v ruke Božej a vedie ho, kamkoľvek
chce. Srdcia vedúcich predstaviteľov tejto krajiny sú v Tvojich rukách
a ich rozhodnutia vznikajú pod vplyvom tvojho svätého riadenia.
(Prís 21,1-2.)

Ďakujem, Otče, že naša krajina môže žiť v úplnom mieri, lebo je
napísané: toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji,
lebo v teba dúfa. (Iza 26,3.)
Vyjadrujem vďaku Tebe, Pán môj, že radostná zvesť Evanjelia sa káže
pre všetkých ľudí v tejto krajine. Vyznávam smerom k nebesiam
i k zemi, že slovo božie rastie a šíri sa v srdciach ľudí a počet
učeníkov rastie, mnohí nasledujú vieru. (Skut 6,7. 12,24.)
Moje srdce je plné vďaky, lebo slovo Pánovo sa rozširuje po celej krajine.
(Skut 13,49.) Pán rozmnožuje každým dňom spoločenstvo tých, ktorí sú
spasení. (Skut 2,47.)
Slovo Pánovo rastie a preberá moc v srdciach ľudí, v spoločenstve
a vo svete. (Skut 19,20.)






Vyjadrujem vďaku za tento štát a jeho vedúce osobnosti.
vďakyvzdanie a obeta chvály nech pristúpia k tebe, že Tvoje Slovo
sa slobodne, neskreslene a smelo hlása v našej krajine. V Ježišovom
mene vyjadrujem vďaku za všetky spoločenstvá naplnené Duchom
Svätým v mestách, dedinách a usadlostiach.
Tvoja je, Pane, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje
je všetko na Nebi i na zemi. Tvoje je kráľovstvo, Pane. Ty si Ten,
ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. bohatstvo a česť sú od Teba,
Ty panuješ nad všetkým. Vo Svojej ruke máš silu a moc. V Tvojej
moci je zveľadiť a upevniť krajinu. (1Kron 29,11. 12.)
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. (Mat 6,13.)
Nad slovenskom naveky panuje spasenie i moc i kráľovstvo nášho
boha a vláda Jeho Krista. (Zjav 12,10.)
slovensko sa stalo kráľovstvom nášho Pána a Jeho Krista a kraľovať
bude na veky vekov! (Zjav 11,15.) Amen.
Ježiš je Pánom SLOVENSKA!







Modlitba za Mesto, kde žiješ/pôsobíš
Pane, je napísané: V tvojom meste budú prebývať pastieri, ktorí ženú
Tvoje ovce a ovce budú prechádzať cez ruky toho, kto ich spočítava.
( Jer 33,12-13.)

každé miesto, na ktoré vkročí moja noha, bude moje. Nepriateľ mi
nemôže zastať cestu: takto koná Pán, môj Boh, aby sa nepriateľ bál
a triasol sa predo mnou na celom svete; a na ktorú zem vkročím, bude
moja, ako mi povedal Pán. (5Mojž 11,24. 25.)
každé miesto, ktorého sa dotkne moja noha, mi pán dá. Naozaj zem,
ktorú udupala moja noha, bude dedičnou a bude mojich synov
navždy. Každé miesto, ktorého sa dotkne moje chodidlo, dá pán
mne. ( Józ 1,3. 14,9.)
pán nás rozmnoží ako stádo – s ľuďmi. Tak budú naše mestá
preplnené stádom ľudí; a národy budú vedieť, že ja, pán, som
zbúrané vystaval, ja som spustošené vysadil. Ja, pán, som povedal
a splnil. (Ezech 36,36-38.)
a bude Mi toto mesto na slávu, radosť, chválu a ozdobu pred všetkými
národmi zeme, keď budú počuť všetko dobro, ktoré im urobím. Preľaknú
sa a zachvejú pre všetko dobro a pre všetko blaho, ktoré im dám. ( Jer
33,9.)

ježiš mi dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, aj moc nad všetkou
silou nepriateľa a nič mi neuškodí. (Luk 10,19.)
Čo ježišom mi danou mocou zviažem na zemi, bude zviazané aj na Nebi,
čo rozviažem na zemi, bude rozviazané aj na Nebi. (Mat 18,18.)
Využívajúc túto moc, vyžadujem od nepriateľa v Ježišovom svätom
mene pre … (názov mesta) úplné spasenie. (Luk 10,19.)






z pozície tejto moci, ktorú som dostal od Teba, môj Ježiš, zlomím
moc tohto pozemského kráľovstva nad obyvateľmi mesta. Zlomím
nepriateľské duchovné sily nad mestom, zviažem sily brániace
spaseniu tam žijúcim ľuďom. (Mat 18,18.)
Sila nepriateľa, každý jeho zlomyseľný zámer a plán sa stane
neúčinným, lebo aj v Nebesiach je zviazaná sila nepriateľa, a ak to je
potrebné, všetka sila Nebies je pripravená zasiahnuť. (Mat 18,18.)
Obyvateľom ... (názov mesta) nepriateľ nemôže zadržať a brániť vo
večnom živote v Pánovi Ježišovi. Nikoho nemôže zaslepiť, nemôže
pomýliť, takto bude mať každý možnosť, aby sa dostal k poznaniu
vykúpenia v kristovi a večného života.
Vy, anjeli, mohutnou silou slúžiaci duchovia, v mene Ježišovom
posielam vás, aby ste mojimi slovami vyznané Slovo Božie uskutočnili
a naplnili. (Žalm 103,20. Žid 1,14.)
Drahý môj Ježiš, Ty ma takto povzbudzuješ: „a čokoľvek budete
prosiť v Mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi.
Keď ma teda budete prosiť o niečo v Mojom mene, Ja to učiním.“
( Ján 14,13. 14.)

Aj to je napísané: žiadaj si odo Mňa a dám ti národy za dedičstvo
a končiny zeme do vlastníctva. (Žalm 2,8.)
Drahý Ježiš, a teraz v Tvojom mene, podľa Tvojho Slova prosím
o spasenie ľudí žijúcich v ... (názov mesta). Rozšír, Pane, nad mestom
– v ktorom žijem a kážem – Tvoje spasenie. V mene Ježišovom
prosím a Ty to aj učiníš, aby bol oslávený Otec v Synovi.
Preto, môj Nebeský Otec, každý, kto sa volá Tvojím menom, koho si
stvoril na Svoju slávu, koho si sformoval a učinil, koho si vyvolil,
dôjde k poznaniu spásy v mene Ježišovom. (Iza 43,7.)






Radujú sa a velebia slovo pánovo tí, ktorí len počujú Slovo a veria
všetci, ktorí sú určení na večný život. Z Tvojej milosti sa Slovo Pánovo
šíri po celom meste. (Skut 13,48. 49.)
a toto mesto bude, pane, naozaj na tvoju slávu, radosť, chválu
a ozdobu pred všetkými národmi zeme, keď sa dopočujú o všetkom
dobre, ktoré im Ty spôsobíš. Preľaknú sa a zachvejú pre všetko dobro
a pre všetko blaho, ktoré si im Ty dal! ( Jer 33,9.)
Takto sa ku mne prihovorí Pán: Neboj sa, len hovor slovo a nemlč,
veď Ja som s tebou a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám
v tomto meste mnoho ľudu. (Skut 18,9-10.)
Všetci stratení mesta ... (názov mesta) nájdu teba, pane, na velebenie
slávy Tvojej milosti. A bude veľká radosť a vďakyvzdanie v krajine
žijúcich v meste ... (názov mesta). Naveky vekov. Amen. (Efez 1,6. Skut 8,8.)







Modlitba za spoločenstvo
Takto hovorí Pán Boh, ktorý zhromažďuje roztratených Izraela: „Ďalej
budem zhromažďovať k nemu, k jeho zhromaždeným.“ (Iza 56,8.)
Dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás pásť rozumne
a múdro – takto hovorí Pán. ( Jer 3,15.)
Nebeský Otče, Ty zhromaždíš zvyšky Svojich oviec zo všetkých
krajín, privedieš ich späť na ich pastviny a budú plodné a rozmnožia
sa. Ustanovíš pri nich pastierov, ktorí ich budú pásť, takže sa už
nebudú musieť báť, ani plakať a nebude z nich chýbať. ( Jer 23,3-4.)
Ty sa takto prihováraš Svojou svätou mocou: Neboj sa, lebo ja som
s tebou, privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od
západu. severu povieš: vydaj; a juhu: nedrž v zajatí. z ďaleka priveď
mojich synov, od konca zeme moje dcéry. (Iza 43,5-6.)
Nadišiel čas, aby som zhromaždil všetky národy a jazyky – takto vraví
Pán – aby prišli a uvideli Moju slávu. Postavím medzi nich znamenie
a pošlem spomedzi nich utečencov národom, ktoré o mne nepočuli
a nevideli moju slávu a budú hlásať moju slávu medzi národmi.
Potom privedú ako obetný dar Pánovi bratov spomedzi všetkých
národov. (Iza 66,18-20.)
Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť. zhromaždite
sa, poďte, zíďte sa spolu, utečenci z národov! (Iza 45,19. 20.)
Moji synovia prídu – hovorí Pán Boh – spolu, v ustavičnom plači
a budú hľadať pána, svojho boha. Budú sa vypytovať na cestu
k Sionu, kam budú obrátení. Prídu a pripoja sa k Pánovi zmluvou
večnou, nezabudnuteľnou! ( Jer 50,4. 5.)






Tvoji synovia budú ako za starodávna a tvoj zbor bude pevne stáť
predo mnou; a ja si ťa pripustím, aby si sa ku mne priblížil – hovorí
Pán. ( Jer 30,20. 21.)
Hľa, privediem ich zo severnej krajiny – hovorí Pán – a zhromaždím
ich od končín zeme, navrátia sa sem ako veľký zbor. Prídu s plačom, no
privediem ich s útechou. privediem ich k vodným tokom po rovnej
ceste, na ktorej sa nepotknú, lebo budem ich Otcom. ( Jer 31,8. 9.)
Môj ľud bol strateným stádom – hovorí Pán – ale ja vzbudzujem
a privádzam zbor veľkých národov. ( Jer 50,6. 9.)
zahvizdnem na nich a pozbieram ich, lebo som ich vykúpil, bude
ich tak veľa, ako ich bývalo. Rozosejem ich medzi národy, aby aj
v ďalekých krajoch na mňa spomínali, budú žiť so svojimi synmi
a vrátia sa. Privediem ich z krajiny nepriateľa, pozbieram a privediem
ich do krajiny prísľubu. posilním ich v Pánovi a budú chodiť v Jeho
mene – hovorí Pán. (Zach 10,8-12.)
Na konci dní bude upevnený vrch Pánovho domu na temene hôr
a vyčnievať bude nad pahorky; i budú sa naň hrnúť všetky národy.
(Iza 2,2.)

Preto môj Nebeský Otče, každého, kto sa volá Tvojím menom, koho
si stvoril na Tvoju slávu, koho si sformoval a učinil, stratených,
povolám a prizvem ich do spoločenstva z východu, zo západu, zo
severu a juhu v mene Ježišovom. (Iza 43,7. Rim 4,17.)
Ako Tvoj svedok a sluha, ktorého si si vyvolil, zaujmem z Tvojej moci
mi dané miesto v Kristovi, a svojou posvätnou vierou vyzvem
stratených v mene Ježišovom. Zlomím nad nimi silu pozemského
kráľovstva vo všemohúcom Ježišovom mene a pozvem ich do
spoločenstva, aby Ťa spoznali, nech poznajú pravdu a nech veria v Teba






a nech pochopia, že Ty si Boh, pred Tebou nebol Boh utvorený a ani
po Tebe nebude. Ty si Pán a okrem Teba nieto spasiteľa. (Iza 43,10-11.)
Nebeský Otče, takto sa prihováram spútaným v Ježišovom mene:
vyjdite! A tým, čo sú v tme: zjavte sa! (Iza 49,9.)
Takto oslovím sever: vydaj! A juh: nedrž v zajatí! z ďaleka priveď
mojich synov, od konca zeme moje dcéry! Na slovo viery títo prídu
z ďaleka, tí zas od severu a západu a tamtí z krajiny Syene. (Iza 43,5. 6.
49,12.)

I obklopí Ťa, Pane, zhromaždenie národov, ale Ty si zasadni vysoko
nad nimi. (Žalm 7,8.)
Najmenší sa zmení na tisíc, najchatrnejší na mocný národ. Ja, pán,
v pravý čas to rýchlo uskutočním. (Iza 60,22.)
Tak, hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré Ťa
nepoznajú k tebe pobežia kvôli Pánovi, tvojmu Bohu, Svätému
Izraela, lebo On ťa oslávil. (Iza 55,5.)
počujte, hluchí a slepí, otvorte oči, aby ste videli! (Iza 42,18.)
Ľud slepý, ktorý má oči, uvidí tvoju slávu a hluchý, ktorý má uši,
bude počuť tvoje slová. zídu sa všetci pohania a všetky národy sa
zhromaždia a spoznajú, že Ty si pán, spasiteľ. Ľud, ktorý si si utvoril,
spozná Ťa a zvestovať bude tvoju slávu. (Iza 43,8. 9. 21.)
Rozpomenú a obrátia sa k Pánovi všetky končiny zeme a klaňať sa
Ti budú, Pane, všetky čeľade národov. (Žalm 22,28.)
Vtedy miesto toho, že by im vraveli: Vy nie ste môj ľud, dajú im
meno: synovia živého boha. (Ozeáš 2,1.)






Pánoví vyvolení si prisvoja more i juh, lebo pán im ho podaruje
naveky. (5Mojž 33,23.)
Potom ľud, ktorý sa nevolá po Tvojom mene, navráti sa, bude Ťa
hľadať, Pane, ako svojho Boha, pribehne s bázňou k Tebe, Pane,
a k Tvojej dobrote v posledných dňoch. (Ozeáš 3,5.)
Pane, zošli na zem hlad po počutí tvojho slova. (Amos 8,11.) Tak bude
vernosť, láska a poznanie boha v krajine. (Ozeáš 4,1.)
Pán každým dňom rozmnožuje spoločenstvo spasených. (Skut 2,47.)
Spoločenstvá majú pokoj, chodia v Pánovej bázni a v potešení Ducha
Svätého, budujú a rozhojňujú sa pomocou Ducha Svätého. (Skut 9,31.)
Zbory sa upevňujú vo viere a deň čo deň sa zväčšujú počtom. (Skut 16,5.)
Pánovo Slovo sa mohutne šíri a získava moc v srdciach veriacich,
v spoločenstve a vo svete. (Skut 19,20.)
Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú spriaznení
v spoločenstve, v láske a jednote. Ako výborný olej na hlave, čo steká
na bradu, čo steká na okraj svätého rúcha. Takto sadá pánovo
pomazanie na spoločenstvo, ako rosa Hermona, čo padá na Sionské
vrchy. Svätému spoločenstvu posiela Pán Svoje požehnanie a život
naveky. (Žalm 133,1-3.) Amen.







Modlitba za cirkev
(Za celé spoločenstvo – Telo Ježiša Krista)
Otče, modlím sa a vyznávam Tvoje Slová o tele Ježiša Krista,
o spoločenstve. Modlím sa, aby údy tela spoločenstva – veriaci boli
naplnení poznaním tvojej vôle vo všetkej duchovnej múdrosti, aby
mohli nahliadnuť do tvojich ciest a cieľov, aby spoznali, porozumeli
a dokázali rozlišovať duchovné veci.
Modlím sa, aby žili takým životom a vo všetkom sa správali tak, aby
boli hodní Teba, na tvoju úplnú ľúbosť. Nech prinášajú ovocie
v každom dobrom skutku, neustále rastúc v tvojej známosti, aby Ťa
lepšie spoznali, aby čistejšie videli, aby vstúpili do hlbšieho vzťahu
s Tebou. (Kol 1,9-10.)
Modlím sa, aby sa telo Ježišovho spoločenstva všemožne posilnilo
podľa moci Tvojej slávy, aby bolo v každom čase plné radosti, plné
vďakyvzdania, vytrvalosti a trpezlivosti. (Kol 1,11.)
Otče, Ty si nás učinil hodnými mať účasť na údele svätých vo svetle.
(Kol 1,12.)

Drahý Otče, Ty si nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva
Svojho milovaného Syna, v Ňom máme vykúpenie skrze Jeho
preliatu krv, ktorá znamená zotrenie našich hriechov. (Kol 1,13. 14.)
Otče, Ty sa kocháš hľadiac na telo Ježišovo, ako sa Tvoji svätí bok po
boku zoraďujú a chvália Ťa. V Ježišovi zasiatej viere vytrvajú a sú silní
vďaka tvojej svätej sile. (Kol 2,5.)
Tvoji svätí sa celým srdcom opierajú o Teba, s úplnou dôverou sa
odovzdávajú Tvojej sile, múdrosti a ďalej sa budujú, posilňujúc sa vo
viere, rozhojňujúc sa v dobrorečení. (Kol 2,6-7.)






Otče, Tvoje deti ako vyvolení boží svätí a milovaní, odejú si srdečné
milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. (Kol 3,12.)
Dáš im silu na to, aby vo všetkom vytrvali, nech sa deje čokoľvek, aby
znášali jeden druhého v láske. Ak sa v niečom líšia, dáš im múdrosť
na čisté videnie. Sú pripravení si navzájom odpustiť tak, ako ty
odpúšťaš im. (Mat 6,14. Efez 4,32.)
Tvoji svätí sa priodeli láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. (Kol 3,14.)
Láska v ich srdciach udržiava všetko v dokonalej harmónii. Pokoj
Kristov panuje v ich srdciach a v každej otázke, ktorú musia riešiť,
rozhodujú sa v pokoji. (Kol 3,15.)
Všetko činia slovom alebo skutkom v pokoji, všetko činia v mene
Pána Ježiša, vždy vzdávajúc vďaku tebe, bože. (Kol 3,17.)
Telo spoločenstva Ježiša nosí v srdci Slovo božie a svoju myseľ, svoje
zmýšľanie obnovuje na základe Písma. (Rim 12,2.)
Slovo božie bohato prebýva v srdciach veriacich v každej múdrosti,
a tak stonásobne prináša úžitok v ich živote. (Mrk 4,20.) Amen.







Neboj sa, ja som s tebou
Takto sa mi prihovorí Pán: ja Pán, kráčam pred tebou, ja budem
s tebou, nenechám a neopustím ťa. Neboj sa a nemaj strach! budem
s tebou. Nenechám ťa a neopustím. (5Mojž 31,8. Józ 1,5.)
Pán, môj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ma, ani ma nezahubí, ani
nezabudne na zmluvu, ktorú mi potvrdil prísahou. (5Mojž 4,31.)
Ale vzmuž sa teraz – znie výrok Pánov – vzmuž sa a pracuj, lebo ja
som s tebou. Pracuj podľa zmluvy, čo som uzavrel s tebou, a aj môj
Duch ostáva v tebe, neboj sa! Neboj sa, lebo ja som s tebou a naplním
tvoj dom slávou. (Agg 2,4. 5. 7.)
Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Pán, tvoj boh,
bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. ( Józ 1,8. 9.)
Preto som mocný a udatný, nebojím sa, ani sa neľakám, lebo Pán,
môj Boh, kráča so mnou; nenechá ma ani neopustí! (5Mojž 31,6.)
Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa;
keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. (Iza 43,2.)
som s tebou všade, kadiaľ chodíš, a vykynožím pred tebou všetkých
tvojich nepriateľov; urobím ti veľké meno podobné menu najväčších
na zemi. (2Sam 7,9.)
som s tebou všade, kamkoľvek ideš, vykynožím všetkých tvojich
nepriateľov spred teba. Dám ti také meno, aké majú len najväčší na
zemi. (1Kron 17,8.)
Takto znie Pánovo Slovo ku mne: Neboj sa, lebo Ja som s tebou,
nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo Ja som Boh tvoj! Posilním ťa






a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Na hanbu
a posmech vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti tebe. Zmenia sa na nič
a zahynú, ktorí sa sporia s tebou. Lebo ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa
drží za pravicu a vraví ti: Neboj sa, ja ti pomôžem! (Iza 41,10-13.)
Preto smelo hovorím: Nebojím sa, lebo Ty si so mnou, nepozerám
ustrašene vôkol seba, lebo Ty si môj Boh. Posilníš ma, pomôžeš mi,
podoprieš ma tvojou spásonosnou pravicou. Na hanbu a posmech
vyjdú všetci, ktorí zlosťou kypia proti mne. Zmenia sa na nič
a zahynú, ktorí sa sporia so mnou. Lebo ty, otče, držíš ma za pravicu
a vravíš mi: Neboj sa, ja ti pomôžem! (Iza 41,10-13.)
Teraz však takto vraví Pán, môj Stvoriteľ: Neboj sa, lebo som ťa
vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Pretože si drahý
v mojich očiach, vzácny si a milujem ťa. (Iza 43,1. 4.)
Ty si môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého
som si obľúbil. svojho Ducha som vložil do teba. (Iza 42,1.)
Ty sám hovoríš v Slove: Neopustím ťa, ani nezanechám; nenechám
ťa bez pomoci, nenechám, aby si sa stratil, veru nenechám! Takže
smelo, plný dôvery vyznávam: Pán je mojím pomocníkom, nebudem
sa báť; veď čo mi urobí človek? (Žid 13,5. 6.)







Preniesol si ma do kráľovstva
svojho milovaného syna
Otče, ďakujem Ti, že si ma vytrhol z moci tmy a preniesol do
kráľovstva Svojho milovaného Syna. V Ježišovom mene sa zaväzujem,
že budem žiť bez úzkosti a strachu, lebo zákon životodarného Ducha
v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. (Kol 1,13.
Rim 8,2.)

Moje srdce je plné pokory, aby ma Tvoja svätá a mocná ruka
v určenom čase povýšila. Všetky svoje starosti, ťarchy, úzkosti a obavy
som raz a navždy uvalil na Teba, lebo ty sa staráš o mňa a nedovolíš,
aby sa klátil spravodlivý. Ty s láskou znášaš moje starosti, Ty bdieš
nado mnou. ty ma udržíš a posilníš, nikdy nedopustíš, aby spadol
spravodlivý. (1Pet 5,6. 7. Žalm 55,23.)
Otče, radujem sa v Tebe, ty mi dáš, po čom moje srdce túži. (Žalm 37,4.)
Pane, uvaľujem na Teba svoje cesty a dúfam v Teba, že Ty ich vykonáš.
Tvoja pravica ma zachraňuje, Pane, Tvoja milosť trvá naveky,
neopustíš diela Svojich rúk. (Žalm 37,5. 138,7-8.)
Pane, zbavíš ma mojich nepriateľov, povýšiš ma nad mojich odporcov,
od násilníka ma vyslobodíš. (Žalm 18,49.)
Pán je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; ty mi zaručuješ
môj podiel. (Žalm 16,5.)
Preto nedovolím, aby sa moje srdce strachovalo a obávalo sa. ( Ján 14,1.)
Zostanem v Tvojom Slove a Tvoje Slová bohato ostanú vo mne. Ja
ostávam v Tebe a Ty vo mne, preto prinášam veľa ovocia. Pán ma
očistí Svojou láskou, aby som ešte viac ovocia prinášal. Ako Otec






miluje Ježiša, aj Ježiš miluje mňa a ja zostanem v Jeho láske. Bez
Neho nič nemôžem činiť. Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášam
veľa ovocia a stanem sa Ježišovým učeníkom. ( Ján 15,2. 5-9.)
Borím mudrlantstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu
Boha, každú myšlienku podrobujem v poslušnosť Kristovi. (2Kor 10,5.)
Zložím všetko, čo mi je na ťarchu a budem vytrvalý v zápase, ktorý
mám pred sebou hľadiac na ježiša, na Pôvodcu a dokonávateľa
mojej viery. (Žid 12,1-2.)
Premýšľam len o tom, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté,
ľúbezné, príjemné, o všetkom, čo je cnostné a chválitebné. (Fil 4,8.)
Otče, ako sa zahľadím do dokonalého zákona slobody, tak v ňom aj
vytrvám. Nie som zábudlivým poslucháčom Tvojho Slova, ale činmi
ho nasledujem. A tak som blahoslavený a požehnaný vo svojom
konaní. ( Jak 1,25.)
o nič nie som ustarostený, ale vo všetkom s vďakou predkladám
Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, chráni moje srdce
a moju myseľ v Kristovi Ježišovi. (Fil 4,6. 7.)
Vezmem si štít viery, a uhasím ním všetky ohnivé šípy zla. (Efez 6,16.)
Som poslušný Bohu, vzopriem sa diablovi a utečie odo mňa. ( Jak 4,7.)
Kristus ma vykúpil spod zlorečenstva zákona. (Gal 3,13.)
Preto zakazujem všetkým chorobám, aby sa dotkli môjho tela. Každá
choroba a každý vírus, ktorý sa priblíži k môjmu telu, okamžite
zahynie v mene ježišovom. Každý orgán môjho tela, každá bunka
funguje v úplnom poriadku; tak ako ich Boh stvoril. V mene






Ježišovom zakazujem môjmu telu nesprávne fungovať. (Rim 8,11.
1Mojž 1,31. Mat 16,19.)

som víťazom, víťazím krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva.
(Zjav 12,11.)

mojím svedectvom je Božie slovo, ktoré je živé a mocné a je ostrejšie
než ktorýkoľvek dvojsečný meč. (Žid 4,12.)
Smelo používam meč Ducha, ktorým je Božie Slovo, lebo toto mi
hovorí Pán: Ja som Pán, ktorý spĺňa slová svojich sluhov
a uskutočňuje radu Svojich poslov. (Iza 44,26.)
ja, Pán, hlásam pravdu a mám moc zachraňovať. (Iza 63,1.) Čo som
hovoril, uskutočním, čo som ustanovil, to urobím! (Iza 46,11.)
Čo mi Pán povedal, to aj vykonal, a tak Božie slovo sa splní a stane
sa skutočnosťou v mojom živote. slovo hojne prinesie svoje večné
ovocie na slávu všemohúceho Boha. (Iza 38,15.) Amen.







Vyznanie Božieho SloVa
na PreKonanie oBáV a STrachu

Je napísané: Trest môjho pokoja znášal Ježiš Kristus. Kristus mi
priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. Preto ja chodím v tomto pokoji.
Pokoj Boží rozhoduje v mojom srdci a ako je napísané: som za to
vďačný. (Iza 53,5. Kol 1,20. 3,15.)
Som Telom Kristovým, diabol nado mnou nemá moc; dobrým
premáham zlé. (1Kor 12,27. Rim 12,21.)
Som z Boha a zvíťazil som nad svetom, pretože väčší je Ten, ktorý je
vo mne, ako ten, čo je vo svete. (1Ján 4,4.)
Vyslobodil som sa z tohto zlého veku, lebo to je vôľa môjho Otca.
(Gal 1,4.)

Nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou, Tvoje Slovo a Tvoj Duch ma
potešujú. (Žalm 23,4.)
Môj Pane, moje srdce sa opiera o Teba, preto ma zachovávaš
v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfam. (Iza 26,3.)
Pane, Ty mi zaistíš pokoj, lebo Tvoja večná milosť pri mne všetky
moje diela za mňa vykonala. (Iza 26,12. 1Kor 15,10.)
Dobrotivý je Pán, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí
dúfajú v Neho. (Nah 1,7.)
Som upevnený v spravodlivosti, vzdialený som útlaku, nemusím sa
báť; aj od hrôzy som vzdialený, lebo sa ku mne nepriblíži. (Iza 54,14.)
Nijaká zbraň, zhotovená proti mne, nebude úspešná. Každý jazyk,
ktorý sa zdvihne proti mne, bude zatratený. Lebo taký je údel sluhov
Pánových a ich spravodlivosť odo mňa – hovorí Pán. (Iza 54,17.)






ukryješ ma pred zákernosťou ľudí v skrýši Svojej tváre a schováš ma
pod prístreškom pred škriepkou jazykov. (Žalm 31,21.)
Ja, Pán, polámem ihlice tvojho jarma a vytrhnem ťa z ruky tých, ktorí
si ťa podmanili. (Ezech 34,27.)
Rozmnožil si plesanie, zveľadil si mi radosť Pane, radujem sa pred
Tebou, ako sa radujú v žatve. Lebo ťažké jarmo nepriateľa, jeho palicu
a prút môjho poháňača si dolámal. (Iza 9,2-3.)
odpadne bremeno z môjho pleca a zmizne jarmo z mojej šije
pomazaním. Ustúpi zo mňa jarmo nepriateľa a jeho bremeno zmizne
z môjho pleca. (Iza 10,27. 14,25.)
Pán Mocností prisahal: ako som si predsavzal, tak sa stane, ako som
rozhodol, tak sa splní: Povolí kolík vbitý na pevnom mieste, bude
odseknutý a padne. a bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije – lebo
Pán hovoril. (Iza 14,24. 22,24-25.)
Protivníci moji sa dolámu, zahrmí proti nim v Nebi. Pán posúdi
končiny zeme, dá silu Svojmu kráľovi a vyvýši roh Svojho
pomazaného. (1Sam 2,10.) Moji nepriatelia zahynú a rozptýlení budú
všetci páchatelia neprávostí. (Žalm 92,10.)
Pane, Ty vyjdeš na pomoc Svojmu ľudu, na pomoc Svojmu
pomazanému; zrazíš strechu z domu nešľachetníka, obnažíš základ,
až na skalu. (Hab 3,13.)
Nebudú ma ďalej utláčať zlosynovia ako sprvoti, lebo Ty, Pane, si mi
dal odpočinutie od všetkých mojich nepriateľov. (2Sam 7,10.11.)
Pane, zbavíš ma mojich nepriateľov, povýšiš ma nad mojich
odporcov, od násilníka ma vyslobodíš. (Žalm 18,49.)






Lebo som časťou Pána, ako Jeho ľud, ujal sa ma, stará sa o mňa,
chráni si ma sťa zrenicu oka. Ako orol bdie nad svojím hniezdom
a krúži nad svojimi orlíčatami, rozostiera nado mnou krídla, berie
ma a nesie ma na Svojej peruti. (5Mojž 32,10-12.)
Ako lietajúce vtáky, tak ma zatieni Pán zástupov, zatieni a oslobodí
od mojich nepriateľov, ušetrí ma a ochráni. (Iza 31,5.)
Ďakujem Ti, Pane, že v Tvojej láske a milosti si ma vykúpil, zdvihol
si ma a nosíš ma po všetky dávne dni. (Iza 63,9.)
Dvíhal som ťa od života matky a nosil som ťa od narodenia – hovorí
Pán – ja som až do tvojej staroby ten istý, až do šedín ťa budem nosiť.
Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim. (Iza 46,3. 4.)
A ja – znie výrok Pánov – budem ohnivou hradbou dookola a slávou
uprostred teba. (Zach 2,5.)
Ja pôjdem pred tebou a pourovnávam hrobliny, bronzové vráta
rozbijem a poodtínam železné závory. (Iza 45,2.)
Keď pôjdeš cez vodu, budem s Tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa;
keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. (Iza 43,2.)
anjel prítomnosti Pána ma vyslobodí večným oslobodením, Pán ma
sám vykúpil v láske a v milosti môjho Boha, zdvihne a nosí ma po
všetky dávne dni. (Iza 63,9.)
Ako Jeruzalem je obklopený vrchmi, tak je Pán, Boh môjho
oslobodenia a spasenia vôkol mňa odteraz až naveky. (Žalm 125,2.)
Amen.






Pán ma vyslobodí
Keď spravodliví kričia, Ty ich počuješ, zo všetkých súžení ich
vytrhuješ. (Žalm 34,18.)
K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.
on zošle pomoc z neba a zachráni ma, zahanbí toho, kto sliedi za
mnou. (Žalm 57,3-4.)
Pán ma zbaví mojich nepriateľov, On ma povýši nad mojich
odporcov, od násilníka ma vyslobodí. (Žalm 18,49.)
Pane,Ty ma chrániš pred mečom, od úst zlých a pred rukou mocného,
aby som mal nádej, a prevrátenosť mu zavrie ústa. ( Jób 5,15.16.)
Ty ma ukryješ v skrýši Svojej tváre pred zákernosťou ľudí a schováš
ma pod prístreškom pred škriepkou jazykov. (Žalm 31,21.)
Rozvaha bdie nado mnou a rozumnosť ma stráži, aby ma zachránil
pred zlou cestou a od muža, čo vraví zvrátenosti. (Prís 2,11. 12.)
Nijaká zbraň, zhotovená proti mne, nebude úspešná a každý jazyk,
ktorý sa zdvihne proti mne, bude zatratený. Lebo taký je údel sluhov
Pánových a ich spravodlivosť od Teba, Pane. (Iza 54,17.)
Boh sa nado mnou zmiloval a vykúpil ma, lebo našiel za mňa
výkupné! Preto plesaním uzriem Tvoju tvár, vrátil si mi moju
spravodlivosť. ( Jób 33,24. 26. 28.)
Viem, že ma nepriateľ neprekvapí a nešľachetník ma nepotlačí, lebo
Ty, Pane, rozdrvíš predo mnou mojich nepriateľov. Žehnám Ťa, Pane,
lebo Tvoja vernosť a milosť sú so mnou a v Tvojom mene sa vyvýši
môj roh, v mene Ježišovom. (Žalm 89,23-25.)






Moja pomoc je od Pána, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť mojej
nohe; môj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí môj ochranca.
Pán je mojím ochrancom, Pán mi je clonou po pravici. Pán ma chráni
pred každým zlom, On chráni moju dušu. Pán chráni moje
vychádzanie i moje vchádzanie odteraz až naveky. (Žalm 121,2-8.)
Pane, môj Boh, Ty ma takto povzbudzuješ: Vzývaj ma v deň súženia,
vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať! (Žalm 50,15.)
Vzdávam Ti chválu, Pane, lebo si vypočul moju modlitbu, dal si mi
dedičstvo tých, čo si ctia Tvoje meno. Trónim pred Božou tvárou
večne, pripravil si milosť a vernosť, aby ma chránili. (Žalm 61,6. 8.)
Nie som ustarostený, lebo viem, že je napísané: obrátiš svoju
všemohúcu ruku proti mojim odporcom. Najlepšou pšenicou ma
chováš a medom zo skaly ma sýtiš. (Žalm 81,15. 17.)
Pán ma vzbudil v pravde a všetky moje cesty urovná. (Iza 45,13.)
Pane, Ty si mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi
zaručuješ môj podiel. (Žalm 16,5.)
Pane, Ty vyjdeš na pomoc Svojmu ľudu, na pomoc Svojmu
pomazanému; zrazíš strechu z domu nešľachetníka, obnažíš základ,
až na skalu. (Hab 3,13.)
Pán vyjde ako bohatier, rozhorlí sa ako hrdina, hlasno zvolá, spustí
vojnový pokrik, víťazne vystúpi proti mojim nepriateľom. (Iza 42,13.)
Pán zdrví mojich odporcov, zahrmí nad nimi v nebi. Pán Boh posúdi
končiny zeme, dá silu Svojmu kráľovi i vyvýši roh Svojho
pomazaného. (1Sam 2,10.)
Moji nepriatelia zahynú a rozptýlení budú všetci páchatelia
neprávostí. (Žalm 92,10.)






Vzdávam Ti vďaku, lebo ma obkľučuješ zôkol-vôkol, svoju dlaň
kladieš na mňa. Tvoja ruka ma sprevádza a Tvoja pravica ma uchopí.
(Žalm 139, 5.10.)

Lebo som časťou Pána, ako Jeho ľud, ujal sa ma, stará sa o mňa,
chráni si ma sťa zrenicu oka. Ako orol bdie nad svojím hniezdom
a krúži nad svojimi orlíčatami, rozostiera nado mnou krídla, berie
ma a nesie ma na svojej peruti. (5Mojž 32,10-12.)
anjel prítomnosti Pána ma vyslobodí večným oslobodením, Pán ma
sám vykúpil v láske a v milosti môjho Boha, zdvihne a nosí ma po
všetky dávne dni. (Iza 63,9.)
anjel Pána táborí vôkol mňa a zachraňuje ma na všetkých mojich
cestách. (Žalm 34,8.)
Dal si príkaz svojim anjelom, aby ma strážili na všetkých mojich
cestách. Ako je napísané: na rukách ma ponesú, aby som si nohy
neurazil o kameň. (Žalm 91,11. 12.)
A Pán ma vytrhne z rúk zlých ľudí a vyslobodí ma z moci násilníkov.
( Jer 15,21.)

budem zachránený Pánom, večnou spásou, nevyjdem na hanbu ani
na posmech na večné veky! (Iza 45,17.)
Nebudú počuť o útlaku v mojej krajine, ani o pustošení a skaze na
mojom území. Moje hradby nazvem spásou a moje brány chválou.
(Iza 60,18.)

Nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach, lebo Pán,
môj Boh upevňuje závory mojich brán a požehnáva mojich synov vo
mne. (Žalm 144,14. 147,13.)






Ja, Pán, polámem ihlice tvojho jarma a vytrhnem ťa z ruky tých, ktorí
si ťa podmanili. (Ezech 34,27.)
Rozmnožil si plesanie, zveľadil si mi radosť, Pane, radujem sa pred
Tebou, ako sa radujú v žatve. Lebo ťažké jarmo nepriateľa, jeho palicu
a prút môjho poháňača si dolámal. (Iza 9,2-3.)
A preto odpadne bremeno zla z môjho pleca a zmizne jeho jarmo
z mojej šije, a jarmo sa zničí pomazaním. (Iza 10,27.)
Pán ochráni Svoju rozkošnú vinicu, lebo je napísané: Ja, Pán, som jej
strážcom, každú chvíľu ju zalievam, aby jej nechýbalo lístie; dňom
i nocou ju strážim. (Iza 27,3.)
Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ma od
zákona hriechu a smrti. (Rim 8,2.)
Ďakujem Ti, Otče, v Ježišovom mene, že si ma vytrhol z tohto zlého
veku. (Gal 1,4.)
Boh ma vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva Svojho
milovaného Syna. (Kol 1,13.)
Pán ma utvrdí a zachová od zlého. Vzdávam Ti vďaku, Pane, že ma
zachrániš od nečestných a zlých ľudí. Pán ma zbaví všetkého zlého
a zachová pre Svoje nebeské kráľovstvo. (2Tes 3,2. 3. 2Tim 4,18.)
Pán ma vyslobodí zo všetkých úzkostí a dá mi milosť a múdrosť pred
všetkým. A tak žijem v slávnej slobode synov božích. (Skut 7,10. Rim 8,21.)
Amen.







Modlitba za sMelosť
Pán mi prikázal: buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo
Pán, tvoj boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. ( Józ 1,8-9.)
Takto sa ku mne prihovorí Pán: Ja, Pán, kráčam pred tebou, Ja
budem s tebou, nenechám a neopustím ťa. Neboj sa a nemaj strach!
budem s tebou, nenechám ťa a neopustím. (5Mojž 31,8. Józ 1,5.)
buď silný – hovorí Pán – buď silný a pracuj, lebo Ja som s tebou podľa
zmluvy, čo som uzavrel s tebou, a môj duch ostáva v tebe a medzi
vami. Neboj sa, lebo Ja som s tebou a naplním tvoj dom slávou. (Agg
2,4. 5. 7.)

A preto som mocný a udatný, nebojím sa, ani sa neľakám, lebo Pán,
môj Boh, kráča so mnou; nenechá a neopustí ma! (5Mojž 31,6.)
som s tebou všade, kadiaľ chodíš, a vykynožím pred tebou všetkých
tvojich nepriateľov; urobím ti veľké meno podobné menu najväčších
na zemi. (2Sam 7,9.)
Pánova ruka je stále pri mne a posilní ma Jeho rameno. Nepriateľ
ma nemôže potlačiť, lebo predo mnou rozdrví mojich nenávistníkov.
Jeho vernosť a milosť sú so mnou a v Pánovom mene sa vyvýši môj
roh. (Žalm 89,22-25.)
Pane, ty si dal svoje slová do mojich úst, prikryl si ma tôňou svojich
rúk. A preto som úspešný, vyvýšený, vznešený a veľmi velebný. (Iza
51,16. 52,13.)

Smelo hlásam a vyznávam Božie Slovo smerom k zemi a k Nebesiam.
Som smelý ako levíča, lebo v Ježišovi Kristovi som sa stal spravodlivým,
spravodlivosťou pred Bohom cez očisťujúcu moc svätej krvi. (Prís 28,1.
2Kor 5,21. Zjav 1,5.)







Nebojím sa, lebo Boh mi nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci,
lásky a sebaovládania. (2Tim 1,7.)
V Ježišovi Kristovi je moja smelosť, v Ňom sa odvažujem
pristupovať s dôverou a bez strachu k Tebe, Otče, skrze vieru
v Ježiša Krista. (Efez 3,12.)
Otče, vzdávam Ti vďaku v Ježišovom mene, že si mi dal smelosť.
s dôverou vojdem do svätyne skrze Ježišovu krv. S dôverou a smelo
pristupujem k tebe, ku trónu milosti, aby som prijal milosrdenstvo
a našiel milosť na pomoc v pravý čas. (Žid 10,19. 4,16.)
Je napísané: Vzoprite sa diablovi a utečie od vás. V Ježišovi Kristovi
smelo vystupujem proti nepriateľovi, som silný vo viere. Vzopriem sa
chorobám a chudobe v Ježišovom mene. Ježiš vymazal a odstránil
dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti mne bol a mne prekážal,
pribijúc ho na kríž. Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich
verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. ( Jak 4,7. Kol 2,14-15.)
Preto smelo hovorím: satan, ty si porazený, môj Boh a môj Ježiš
Kristus panuje navždy. Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť,
veď čo mi urobí človek? (Žid 13,6.)
Nebeský Otče, ďakujem Ti, že mi dáš bývať v bezpečí na tejto zemi,
a navždy si ma zasnúbil pravdou a právom, láskou a zľutovaním.
(Ozeáš 2,20-21.)







Každodenné požehnanie v Kristovi Ježišovi
Ježiš je pánom môjho ducha, mojej duše i môjho tela. Duch Toho,
ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, prebýva vo mne, a Ten, ktorý Ježiša
Krista vzkriesil z mŕtvych aj moje smrteľné telo oživí Svojím
Duchom prebývajúcim vo mne. (Fil 2,9-11. Rim 8,11.)
Ja som v Kristovi Ježišovi, ktorého mi Boh učinil múdrosťou
a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením. (1Kor 1,30.)
pán je môj pastier, nič mi nechýba. Môj Boh uspokojí všetky moje potreby
podľa Svojho bohatstva slávne v Ježišovi Kristovi. (Žalm 23,1. Fil 4,19.)
všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Fil 4,13.)
Ničoho sa nebojím a neobávam. Všetky svoje starosti som uvalil na
Teba, Pane, lebo Ty sa o mňa staráš. (Fil 4,6. 1Pet 5,7.)
verný je pán, ktorý ma utvrdí a zachová od zlého. (2Tes 3,3.)
Som telom Ježiša Krista. Bol som vykúpený spod kliatby zákona.
Choroba nado mnou nemá moc, lebo Ježiš vzal na Seba moje
choroby a niesol moje bolesti. (Gal 3,13. Mat 8,17.)
Ježiš na vlastnom tele vyniesol moje hriechy na drevo, aby som
odumrel hriechu a žil spravodlivosti. podľa slova Ježišovými ranami
som sa uzdravil. (1Pet 2,24.)
Moje telo žije v dokonalom a v úplnom zdraví, lebo Sám Ježiš Kristus
niesol moje choroby a vzal na seba moje bolesti. Jeho ranami som sa
uzdravil. (Iza 53,4. 5.)
Láska Božia bola skrze Ducha Svätého rozliata v mojom srdci a Jeho
láska vo mne prebýva v hojnosti. (Rim 5,5.)






Moje telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý prebýva vo mne. Veľmi
draho som bol vykúpený, oslavujem Boha svojím telom; čo náleží
Bohu, je svätým chrámom živého Boha. (1Kor 6,19.20. 3,16. 2Kor 6,16.)
Mám v sebe Kristovu myseľ, mám v sebe len také myšlienky, pocity
a ciele, ktoré sú v súlade s Jeho srdcom. Žijú vo mne myšlienky
svätého ducha, ktoré sú život a pokoj. (1Kor 2,16. Rim 8,6.)
V srdci mám vieru, nepochybujem. Vytrvám a držím sa vyznania
svojej viery, pretože Ježiš je pôvodcom a dokonávateľom mojej viery.
(Žid 4,14. 12,2.)

Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Zostávam v ríši
Slova, v skrýši Najvyššieho, a tak sa ma zlý nedotkne. Chodím vo svetle
Slova. (1Ján 4,4. 16. 5,18. Žalm 91,1.)
Narodil som sa z Boha a moja viera zvíťazila nad svetom. (1Ján 5,4.)
Ježiš mi dal moc šliapať po hadoch a škorpiónoch, dal mi moc nad
všetkou silou nepriateľa a nič mi neuškodí. (Luk 10,19.)
Vezmem si štít viery, ktorým uhasím všetky ohnivé šípy zlého. (Efez 6,16.)
Vyslobodil som sa z tohto zlého veku. (Gal 1,4.)
Boh ma spolu s Ježišom vzkriesil a spolu posadil na miesto moci, na
nebeský trón. (Efez 2,6.)
slovo Kristovo prebýva vo mne bohato, vo všetkej múdrosti. (Kol 3,16.)
Boh je so mnou, stojí na mojej strane. (Rim 8,31.)
Počujem hlas dobrého Pastiera, cudzí hlas nenasledujem. Všetky svoje
diela zverujem Pánovi Ježišovi, všetko odkazujem Pánovi, tak sa moje
myšlienky a cesty dejú podľa Jeho vôle, moje plány sa plnia a moje
cesty sú úspešné. ( Ján 10,27. 5. Prís 16,3.)






Som Jeho dielo, znovustvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky.
Boh je Ten, ktorý pôsobí vo mne, aby som aj chcel, aj činil Jeho vôľu.
(Efez 2,10. Fil 2,13.)

Nebeský Otče, ktorý začal vo mne Svoje dobré dielo, aj ho dokoná do
dňa Ježiša Krista. (Fil 1,6.)
Nielenže sa držím Slova, ale som aj Jeho konateľom. Moja je Božia
múdrosť. Podriadim sa Bohu. Vzopriem sa diablovi a utečie odo mňa.
Priblížim sa Bohu a On sa mi priblíži. Niet vo mne strachu, lebo Boh
ma neopustí, ani sa odo mňa nevzdiali. ( Jak 1,22. 4,7. 8. Žid 13,5.)
skrze ducha svätého je vo mne Božie kráľovstvo, ktoré je
spravodlivosť, pokoj a radosť. (Luk 17,21. Rim 14,17.)
Keďže hojnou mierou meriam, hojnou mierou mi bude namerané,
ba ešte mi aj pridajú, lebo mám uši na počúvanie a počujem slovo.
Keďže v hojnosti zasievam Božie Slovo do svojho srdca, prinesie mi
stonásobnú úrodu a bohato budem žať. (Mrk 4,20. 23. 24.)
Otče, vo Svojom Slove hovoríš, že ovocím spravodlivého je strom
života a múdry získava duše. Ty ma skrze Svojho Svätého Ducha
očisťuješ, aby som prinášal ešte viac ovocia, aby som ešte viac duchov
získal pre Tvoju pravdu a svätosť. (Prís 11,30. Ján 15,2.) Amen.







Ochrana pred úrazmi
V skrýši najvyššieho prebývam a v tôni Všemohúceho odpočívam.
Vravím Pánovi: Ty si moje útočisko, hrad môj, môj Boh, Ja v Teba
dúfam. Lebo Ty ma vytrhneš z pasce lovca, od zhubného moru.
peruťou Svojou prikryješ ma a nájdem útočisko pod Tvojimi
krídlami. Tvoja vernosť je štítom a pavézou. Nočného postrachu
nemusím sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne. Padne ich tisíc po
mojom boku a desaťtisíc po mojej pravici, ale ku mne sa to nepriblíži.
Len pozriem očami a uzriem odplatu bezbožných.
Keďže Pán je mojím útočiskom, postavil som si Najvyššieho za útulok.
Nič zlého sa mi neprihodí, ani žiadna rana sa nepriblíži k môjmu
bydlisku, lebo o mne dal príkaz Svojim anjelom, aby ma strážili na
všetkých mojich cestách. Na rukách ma ponesú, aby som si nohy neurazil
o kameň. Po levoch a zmijách budem kráčať, pošliapem levíča i draka.
Takto sa ku mne prihovorí Pán: „Vyslobodím ťa, lebo sa ma pridŕžaš,
a ochránim ťa, lebo poznáš Moje meno. Budeš Ma vzývať a vyslyším
ťa, budem s tebou v súžení, vytrhnem ťa a oslávim. Nasýtim ťa
dlhým životom a ukážem ti Svoje spasenie.“ (Žalm 91.)
Ďakujem, Pane, že dáš príkaz Svojim anjelom, aby ma strážili na
všetkých mojich cestách. na rukách ma ponesú, aby som si nohy
neurazil o kameň. (Žalm 91,11. 12.)
anjel pánov táborí vôkol mňa a zachraňuje ma na všetkých mojich
cestách. (Žalm 34,8.)
Nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach, lebo Pán,
môj Boh upevňuje závory mojich brán a požehnáva mojich synov vo
mne. (Žalm 144,14. 147,13.)






pán sa utáborí pred mojím domom ako stráž, aby nik neprechádzal
sem i tam. Neprejde už cezo mňa utláčateľ, pretože Pán nazerá
vlastnými očami. (Zach 9,8.)
Ako lietajúce vtáky, tak ma zatieni pán zástupov, zatieni a oslobodí
od mojich nepriateľov, ušetrí a ochráni. (Iza 31,5.)
Nebudú počuť o útlaku v mojej krajine, ani o pustošení a skaze na
mojom území. Moje hradby nazvem spásou a moje brány chválou.
(Iza 60,18.)

Je napísané: Pán ochráni všetky moje kosti, ani jedna z nich sa
nezlomí, lebo som údom Jeho tela, som z Jeho tela a z Jeho kostí.
Ježišov život sa zjavil na mojom tele. (Žalm 34,21. Efez 5,30. 2Kor 4,10.)
Vezmem zo svätej krvi, z krvi Baránka, z krvi zmluvy, a natriem obe
veraje a vrch dverí. a krv bude znamením na mojom dome a na
pánovom svätom chráme, v ktorom som. a keď príde pán, uvidí
svätú krv, krv večnej zmluvy na vrchu dverí a na oboch verajach;
prejde pán popri dverách a nedovolí zhubcovi vstúpiť do môjho
domu a zabíjať. nemôže kradnúť, zabíjať a hubiť v Ježišovom
svätom mene. (2Mojž 12,7. 13. 23. Ján 10,10. 1Kor 6,19.)
Vy, anjeli, mohutnou silou slúžiaci duchovia, v mene Ježišovom
posielam vás mojimi slovami vyznané Slovo Božie uskutočniť
a naplniť. (Žalm 103,20. Iza 63,9. Žid 1,14.)







Oblečený
Telo, prikazujem ti v Ježišovom mene, aby si si skrze silu Ducha
oblieklo Ježiša Krista. (Rim 8,29.)
Obleč si duchovné vykúpenie, ktoré sa ti dostalo v ranách Ježiša Krista.
Obleč si uzdravenie, ktoré ti patrí ako súčasť duchovného vykúpenia.
Obleč si viditeľnú, fyzickú podobu uzdravenia. Telo, obleč si viditeľnú,
naozajstnú, stelesnenú podobu uzdravenia, ktoré sa ti dostalo v ranách
Ježiša Krista. Ako ja napísané, Slovo sa stalo telom, takisto Slovo sa
stane telom vo mne, lebo podľa Božieho duchovného zákona viditeľné
povstalo z neviditeľného. (Iza 53,4. 5. Ján 1,14. Žid 11,3.)
Myseľ, prikazujem ti v Ježišovom mene, skrze silu Ducha Svätého,
aby si si obliekla myseľ Kristovu, lebo je napísané: Mám Kristovu
myseľ. (1Kor 2,16.)
Som synom svetla. (1Tes 5,5.)
Zhodím skutky tmy a oblečiem sa do výzbroje svetla. Oblečiem si Pána
Ježiša Krista a o telo sa nestarám podľa jeho žiadostí. (Rim 13,12. 14.)
Bol som pokrstený v Kristovi, Krista som si obliekol. Krista som si
obliekol, od hlavy po päty, na môjho ducha, dušu a telo. Oblečiem si
nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a pravej
svätosti. (Gal 3,27. Efez 4,24.)
Oblečiem si nového človeka, ktorý sa obnovuje podľa obrazu Krista.
Oblečiem si nového človeka, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu
podľa obrazu Boha. Tak vo mne stále lepšie spoznať Krista skrze
mocnú prácu Svätého Ducha. (Kol 3,10. Gal 3,5.)






Som silný v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečiem sa do celej výzbroje
božej, aby som mohol obstáť proti úkladom diabla. bedrá si opášem
pravdou, oblečiem si pancier spravodlivosti, obujem si pohotovosť
k Evanjeliu pokoja. Vezmem si štít viery, aby som ním mohol uhasiť
všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmem si aj prilbu spasenia
a meč Ducha, ktorým je Slovo božie. (Efez 6,10-17.)
Oblečiem si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie. (1Tes 5,8.)
Oblečiem si spravodlivosť ako pancier a prilbu spásy na hlavu. (Iza 59,17.)
Ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, oblečiem si teda srdečné
milosrdenstvo, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, trpezlivosť. A najmä
sa priodejem láskou, ktorá je spojivom dokonalosti. (Kol 3,12. 14.)
Pán opasuje moje bedrá silou a otužuje moje ramená. Sila a ozdoba
sú mojím oblečením a moja krása je dokonalá v Pánovej ozdobe,
ktorú na mňa vložil. Pán ma urobil naveky dôstojným, radosťou pre
všetky pokolenia. Pán je mojím večným svetlom a môj Boh je mojou
slávou. (Prís 31,17. Ezech 16,14. Iza 60,15. 19.)
Pán mi dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku,
rúcho chvály namiesto sklesnutého ducha, aby ma mohli nazvať
dubom spravodlivosti, ktorý vysadil Pán, aby sa oslávil. Veľká je moja
sláva skrze Tvoju spásu; dôstojnosť a velebu si vložil na mňa. (Iza 61,3.
Žalm 21,6.)

Radujem sa v Pánovi, moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odel
rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si
pripevňuje veniec, a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. (Iza 61,10.)
Sám Kráľ zatúžil za mojou krásou, ktorú mi On dal, veď On je môj
Pán! (Žalm 45,12.)






Pane, teším sa v Tvojej sile, jasám v Tvojej spáse. Vyplnil si túžbu
môjho srdca a prosbu mojich pier si neodmietol. Vyšiel si mi v ústrety
s požehnaním, na moju hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata. Prosil
som od Teba život a ty si mi ho daroval, život dlhý, navždy, naveky.
Veľká je moja sláva skrze Tvoju spásu, dôstojnosť a velebu si vložil na
mňa. Urobil si ma požehnaným naveky, rozveselil si ma radosťou z
Tvojej prítomnosti. Dúfam v Pána a nesklátim sa, veď so mnou je
priazeň Najvyššieho. (Žalm 21,1-8.)
Drahý Pán Ježiš, zo synov ľudských najkrajší si, pôvab sa rozlieva na
tvojich perách, preto Ťa požehnal Boh naveky. Ako Tvoj verný
bojovník, pripášem si na bedrá meč, a skrze Tvoje Slovo s Tvojou
slávou a velebou, ktoré si na mňa vložil, ako mocný bojovník kráčam
dopredu, bojujem za pravdu, lásku a spravodlivosť, Tvoja pravica ma
učí činiť úžasné skutky. Ako je napísané: Moje šípy sú ostré, zasiahnu
do srdca nepriateľov kráľových; národy padnú podo mňa, na Tvoju
slávu. (Žalm 45,2-5.) Amen.







Spolu S KriStom Som umrel chorobám
V Ježišovom mene podrobím svoje telo moci kríža. Na kríži som
spolu s Ježišom umrel chorobe, bolesti, žiadosti, hriechu, aby som
spolu s Kristom žil bohu, skrze silu Svätého Ducha, skrze silu Jeho
vzkriesenia. Svoje údy podrobím Slovu a v poslušnej službe ich
vydám Bohu ako živý, ktorý vstal z mŕtvych. Ako je napísané, svoje
údy podrobím moci kríža, a vydám ich Bohu za nástroje
spravodlivosti skrze mocnú silu Svätého Ducha. (Rim 6,8-13.)
Spolu s Kristom som bol ukrižovaný na kríži Ježiša Krista, a tam
som umrel chorobe a bolesti. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus,
a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý
si ma zamiloval a Seba samého vydal za mňa, aby som žil
v dokonalom a svätom zdraví na Božiu slávu. Hriech, choroba, bolesť
a žiadosť nepanujú nado mnou; lebo nie som pod zákonom, ale pod
milosťou. (Gal 2,20. Rim 6,14.)
Spolu s Kristom som bol vzkriesený k novému životu. Boží večný
život pôsobí v mojom tele a v podobe uzdravenia sa prejaví v mojich
údoch. Boží nový zákon platí pre mňa: Zákon životodarného Ducha
v Kristovi Ježišovi panuje nado mnou, a tak som sa oslobodil od
zákona hriechu, choroby, bolesti a smrti. (Rim 8,2.)
Telo, počuj slovo viery: Prebýva vo mne Duch Toho, ktorý Ježiša
vzkriesil z mŕtvych. Tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych,
oživí moje smrteľné bunky, orgány a celé telo Svojím Duchom,
prebývajúcim vo mne. (Rim 8,11.)
Preberám moc nad každou bunkou môjho tela, a v Ježišovom mene
zakazujem akýkoľvek prejav choroby, lebo dostal som povolanie na to,
aby som kraľoval v živote skrze toho jedného - Ježiša Krista. Život






Pána Ježiša je viditeľný v mojom tele, lebo som údom Jeho tela, som
z Jeho tela a z Jeho kostí. Som dokonale zdravé telo, ktoré je z Jeho tela
a dokonale zdravá kosť, ktorá je z Jeho kostí. (Rim 5,17. Efez 5,30.)
Bolesti, chorobe, každému falošnému príznaku nepriateľa
prikazujem, aby sa zdvihli a odišli z môjho tela, a aby sa zvalili do
mora; a keďže v srdci nepochybujem, stane sa mi, čo som hovoril,
podľa Ježišových slov. moje celé telo je v úplnom a dokonalom
zdraví. (Mrk 11,23.)
Mojimi ústami vyznané Slovo, Božie Slovo na mojich perách, je živé
a mocné, a ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do
rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a rozdeľuje zdravé
a príznakmi zaťažené, abnormálne bunky; oddelí, odstráni ich
a odreže; prináša uzdravenie a obnovenie v mojom tele. (Žid 4,12.)
Moje telo sa stalo večným chrámom Ducha Svätého a On stráži
dokonalé a úplné zdravie môjho tela. Sila svätej krvi prúdi v mojom
tele a obnovuje každý môj orgán. Mojimi ústami vyznané Slovo,
ktoré vyviera z viery môjho srdca, dávam do rúk môjho Veľkňaza,
ktorý je plný milosti voči mne, a uskutoční všetko, čo som zahrnul do
mojej modlitby. (1Kor 6,19. Žid 4,14. 7,25. 26.) Amen.







Božie Slovo, liek, moc nad choroBami
Ježiš je Pán nad mojím životom. Choroba nemá moc nado mnou.
Otec mi dal nový život v Kristovi, zotrel moje hriechy, preto som
slobodný od hriechu, odsúdenia a povedomia viny. Umrel som
hriechu a žijem pravde. (Rim 10,9. Kol 1,14. 3,3.)
Som slobodný od atmosféry hnevu, nepriateľstva a neodpúšťania.
odpúšťam druhým, ako aj Otec v Kristovi odpustil mne, lebo láska
Božia mi bola rozliata v srdci skrze ducha Svätého, ktorý mi bol
daný. (Mat 6,12. Efez 4,32. Rim 5,5.)
Ježiš sám vyniesol moje hriechy na drevo, a preto som zomrel hriechu
a žijem Bohu. Ježišovými ranami som sa uzdravil a mám v Ňom
plnosť. Ježiš niesol moje choroby a vzal na Seba moje bolesti. Preto
odmietam chorobu a bolesť v mojom tele. Boh poslal Svoje Slovo
a uzdravil ma. (1Pet 2,24. Rim 6,11. 2Kor 5,21. Iza 53,4. Žalm 107,20.)
Lebo ti dám liek a vyliečim ťa z tvojej choroby – znie výrok Pánov.
( Jer 30,17.)

Stratené vyhľadám, porozháňané navrátim, poranené obviažem a
choré posilním a uzdravím. (Ezech 34,16.)
Hľa, prinesiem im zahojenie a liek, uzdravím ich a zjavím im
hojnosť pokoja a pravdy. ( Jer 33,6.)
Pán uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany. Ďakujem
Pane, že Ty mi prinesieš zahojenie a liek, uzdravíš ma a zjavíš mi
hojnosť pokoja a pravdy. (Žalm 147,3. Jer 33,6.)
No mne, ktorý sa bojím Pánovho mena, vyjde slnko spravodlivosti
a dostanem uzdravenie pod Jeho krídlami. (Mal 3,20.)






Otče, Ty si mi daroval život v hojnosti. Prijal som tento život podľa
Tvojho Slova a tento život prúdi v mojich žilách, prinášajúc Tvoj život
mojim orgánom. Celým mojím telom prechádza Tvoje Slovo s Jeho
životodarnou silou, prináša uzdravenie a zdravie v mojom tele. ( Ján
6,63. 10,10.)

Otče, som víťazom skrze Tvoje Slovo. Zvíťazil som nad svetom, nad
mojím telom a nad diablom krvou Baránkovou a slovom môjho
svedectva. (1Ján 4,4. Zjav 12,11.)
Nebeský Otče, pozorujem Tvoje slová, nakloním moje ucho k Tvojim
rečiam. Nespúšťam ich z očí, zachovávam ich v hĺbke srdca. Lebo sú
životom a uzdravením pre celé moje telo. (Prís 4,20-22.)
Slovo sa nevzdiali od mojich úst, ale premýšľam o ňom vo dne
i v noci, aby som všetko robil podľa toho, čo je v ňom napísané, lebo
vtedy sa vydaria moje cesty a budem mať úspech. Pán mi prikázal:
Buď udatný a silný! nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Pán, tvoj
Uzdraviteľ, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. ( Józ 1,8. 2Mojž 15,26.)
Pane, Ty odvrátiš odo mňa každú chorobu. (5Mojž 7,15.)
Drahý Ježiš, Ty si odniesol moje slabosti, Ty si niesol moje choroby
a vzal si na Seba moje bolesti. A preto odmietam chorobu
a zakazujem, aby vládla nad mojím telom. Boží svätý život, sila svätej
krvi prúdi v mojich žilách, prináša uzdravenie každej bunke
a každému orgánu môjho tela. (Iza 53,4. Mat 8,17.)
Som vykúpený spod kliatby zákona. Pravda veršu Gal 3,13 prúdi
v mojom krvnom obehu. Dostane sa ku každej bunke môjho tela,
prechádza mojimi žilami, navráti a upevní môj život a moje zdravie.
(Mrk 11,23)






Život, ktorý sa nachádza vo verši 1Pet 2,24, je skutočnosťou pre moje
telo, obnoví a uzdraví každú bunku môjho tela. Vydávam moje telo
Bohu, lebo moje telo je chrámom živého Boha. Boh prebýva vo mne
a Jeho láska, všemohúca sila a večný život prechádzajú mojím
duchom, obnovia moju dušu a uzdravia moje telo. Takto sa naplním
Božou plnosťou každý deň. (Rim 12,1. Ján 14,20.)
Prebýva vo mne duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych; a tak
Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj moje smrteľné telo
oživí Svojím Duchom, prebývajúcim vo mne. (Rim 8,11.)
moje telo je chrámom Svätého ducha. Chemický chod môjho tela
je v dokonalej rovnováhe. Každý môj orgán funguje v Bohom
predurčenom dokonalom poriadku a zdraví. (1Kor 6,19.)
Nebeský Otče, dal si mi život skrze Tvoje Slovo. Tento život mojimi
vyslovenými slovami nastolí zdravie môjmu telu. Všetko, čo nezasial
Boh do môjho tela, od koreňov sa vytrhne a vyhubí z môjho tela,
v Ježišovom mene. Verš 1Pet 2,24 je vštepený do každej bunky môjho
tela, Boží život je vo mne. (Mrk 11,23. Ján 6,63.)
Božie Slovo, ktoré som vyslovil mojimi ústami, je duch a život pre
mňa, plné Jeho sily. Jeho Slovo je živé a mocné, plné všetkej sily,
posilní ma, obnoví, povedie a uzdraví. Len čo vyslovím Božie Slovo,
ktoré je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč, preniká do môjho
tela, do mojich žíl, kostí, kĺbov. nádherné Slovo všemohúceho Boha
prináša život a uzdravenie pre celé moje telo. (Žid 4,12.) Jemu patrí
sláva naveky vekov!







V prípadoch rakoViny, nádoroV,
hrčiek, zápaloV kĺboV
(Po predchádzajúcej modlitbe odporúčame povedať túto modlitbu minimálne
-krát denne, v prípade zosilňovania príznakov viackrát. Vyslovujme ju s mocou,
pevnou vierou a presvedčením!)

Ježiš ma vykúpil spod kliatby zákona; preto zakazujem, aby v mojom
tele boli nádory alebo hrčky. Boží život, ktorý je vo mne, spôsobuje
v mojom tele zánik všetkých novotvarov, pretože Boh ich nestvoril
a nenaplánoval. božia všemohúca moc dáva moju silu a moje zdravie
opäť na svoje miesto. (Gal 3,13. Mrk 11,23. Rim 8,11.)
Môj Otec je vinohradník, Ježiš je pravý vinič, a ja som ratolesť.
V Otcovej záhrade nemôžu vzniknúť abnormálne bunky či
rakovinové nádory, pretože Ježiš také bunky nevyživuje a nedáva im
život. Tieto bunky uschnú, pretože budú odrezané od zdroja života;
zničia sa v mojom tele. Ja zostanem na pravom viniči. Ježišov život,
ktorý je vo mne, prostredníctvom Všemohúcej tvoriacej sily a večnej
lásky tvorí v mojom tele také dokonalé a zdravé bunky, ktoré hlásajú
Jeho večný život a slávu. ( Ján 15,1-5.)
V mojom tele už nikdy viac nedám miesto hrčkám a nádorom,
pretože nemajú právo na moje telo. Patria veciam minulosti, pretože
som bol z vôle božej vyslobodený z moci tmy. (Kol 1,13.)
Každý orgán a každá bunka môjho tela pracuje v tej dokonalosti,
ktorú Boh naplánoval a stvoril. V mene Ježišovom zakazujem
akékoľvek abnormálne a chybné fungovanie môjho tela. (1Mojž 1,26.
27. 31.)

Otče,Tvoje Slovo sa stalo súčasťou mňa a mojich telesných orgánov;
Tvoje Slovo sa stalo telom vo mne. Tvoje sväté Slovo prúdi v krvnom






obehu môjho tela. Ako Tvoje Slovo prúdi v mojich žilách, dostáva sa
ku každému orgánu a ku každej bunke môjho tela. Moje srdce bije
svätým rytmom Tvojho života, prinášajúc svätý život orgánom
a bunkám môjho tela. Tento svätý a všetkou silou naplnený život
navráti zdravie, buduje a obnovuje moje telo, pretože Ty si poslal
Tvoje Slovo a skrze Slovo si ma uzdravil. (Iza 55,10-11. Žalm 107,20.)
Ako sa Tvoje Slovo prejaví vo mne, každá abnormálna bunka bez stopy
zmizne z môjho tela. Nádory, hrčky a kĺbové problémy sú minulosťou,
lebo božiu silu nepriateľ nemôže zniesť. Vyžadujem od mojich kostí
a kĺbov, aby dokonale fungovali, v Ježišovom svätom mene. (Mat 17,20.
21,21. Mrk 11,23. Luk 17,6. Ján 14,13.)

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od
zákona hriechu a smrti.Tvoj život napĺňa silou každú bunku v mojom
tele. (Rim 8,2.)
choroba musí utiecť predo mnou skrze silu Ducha Svätého, lebo sa
jej vzopriem v Ježišovom mene. ( Jak 4,7.)
Vzopriem sa chorobe ako pokúšaniu pochádzajúceho od diabla.
V mojom tele nemôžu existovať nádory, lebo prebýva vo mne duch
Svätý a Slovo božie sa v mojom srdci zakorenilo, silne vo mne rastie
a preberá moc nad mojím životom. zvíťazil som nad chorobou, lebo
väčší je duch Svätý, ktorý je vo mne, ako choroba, ktorá je vo svete.
(Mrk 4,8. Skut 19,20. 1Ján 4,4.)

Boh a Slovo Jeho milosti – ktorým je Ježiš Kristus – vybuduje a uzdraví
ma a dá mi neporušiteľné dedičstvo so všetkými posvätenými. (Skut 20,32.)
Choroba nevládne nado mnou, lebo mojím vyznaním je Slovo božie.
(Mrk 11,23.) V Ježišovom mene! Amen!






Moje oči sú otvorené,
Moje uši načúvajú
Pánove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Pánov príkaz je jasný,
osvecuje oči. (Žalm 19,9.)
Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skleslých, Pán miluje spravodlivých.
(Žalm 146,8.)

ucho, ktoré počuje a oko, ktoré vidí - oboje učinil Pán. (Prís 20,12.)
Otče, ty otváraš oči slepým a vyvádzaš väzňov zo žalára a z väzenia
tých, čo sedia v tme. (Iza 42,7.)
Pán Boh mi dal jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť
ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.
Pán Boh mi otvoril ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.
(Iza 50,4. 5.)

ty si mi uši otvoril, vtedy som riekol: Ajhľa, prichádzam. Vo zvitku
knihy je o mne napísané. Rád splním Tvoju vôľu. Tvoja milosť
a vernosť ma vždy ochránia. (Žalm 40, 7-9. 11.)
Moje uši začujú slovo za mnou: Toto je cesta, choďte po nej! (Iza 30,21.)
oči slepých sa otvoria a uši hluchých sa uvoľnia. oči tých, čo vidia,
nebudú zastreté, a uši tých, čo počujú, budú načúvať; srdce
uponáhľaných získa rozvahu a jazyk zajakavých bude hovoriť zreteľne.
(Iza 35,5. 32,3-4.) Preto moje oči sú otvorené, moje uši načúvajú, moje
srdce je rozvážne, moje ústa hovoria zreteľne a jasno – ako je napísané.
Zachovám Pánove prikázania a budem žiť, zachovám Pánove naučenie
sťa zrenicu svojho oka. Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho
počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne. (Prís 7,2. Žalm 92,12.)






Pane, môj Bože, k Tebe sa upierajú moje oči: k Tebe sa utiekam. Moje
oči sú upreté vždy na Pána, lebo On mi vyslobodí nohy z osídla. (Žalm
25,15. 141,8.)

Pane, potri mi oči kolýrovou masťou, aby som videl. (Zjav 3,18.)
otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona. (Žalm 119,18.)
Pán Ježiš, dám Ti svoje srdce, moje oči budú zachovávať tvoje cesty.
(Prís 23,26.)

Moje oči uzrú Kráľa v jeho kráse, uvidia rozsiahlu krajinu. (Iza 33,17.)
Toto hovorí Pán: Slepých povediem nepoznanou cestou, kráčať im
dám chodníkmi, ktoré nepoznajú. na svetlo zmením tmu pred nimi
a hrobľavinu na rovinu. Toto sú veci, ktoré urobím, a nenechám ich
len tak. (Iza 42,16.)
v ten deň začujú hluchí slová Knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa
oči slepých. (Iza 29,18.)
Nebeský Otče, v mene Ježišovom Ťa prosím, daj mi uši, aby som
počul, čo Duch hovorí cirkevným zborom. (Zjav 2,11. 17. 29. 3,6. 13.)
Moje oči sú blahoslavené, že vidia, a moje uši, že počujú. Počujúc
počujem a pochopím, vidiac vidím a spoznám pravdu. vidím mojimi
očami a počujem mojimi ušami, chápem mojím srdcom a obrátim sa
od každej nesprávnej cesty a uzdravím sa. (Mat 13,14-16.)
Otvorím moje srdce, aby som počul zákon a Slová, ktoré Pán posiela
Svojím Duchom, a počujem, keď Pán volá. (Zach 7,12. 13.)
Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a nasledujú ma – takto
učí Ježiš. Som stádo Ježišovej pastvy, preto počujem jeho hlas, cudzí






hlas však nenasledujem. Nasledujem Pána Ježiša, lebo poznám Jeho
hlas. ( Ján 10,27. 5. 4.)
Duch Boží je na mne a moje oči sa otvoria, počujem Božie Slovo,
vidím videnie Všemohúceho odokrytými očami. (4Mojž 24,2-4. 16.)
Moje oči sa otvoria na videnie, aby som uvidel Pánovu slávu. Moje uši sa
otvoria na počúvanie, aby som počul Slová, ktoré Pán hovorí skrze Jeho
Ducha. Moje srdce sa otvorí na poznanie, aby som poznal Pána a moc
Jeho vzkriesenia. Moje ústa sa otvoria na reč, aby som smelo a jasne
hovoril Pánove Slová, ktoré Pán vloží do mojich úst. (Iza 32,3. 4.)
Moje oči sa otvoria na videnie, aby som videl, čo ešte oko nevídalo.
Moje uši sa otvoria na počúvanie, aby som počul, čo ešte ucho
neslýchalo. Moje srdce sa otvorí na poznanie, aby som pochopil, čo
do srdca človeka ešte nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho
milujú. Môj Boh mi všetko zjaví skrze Jeho vo mne prebývajúceho
Svätého Ducha v Kristovi Ježišovi, v mojom Pánovi. (1Kor 2,9. 10.)
Poznám jeho vôľu, vidím Spravodlivého a počujem hlas z Jeho úst.
(Skut 22,14.)

Počujem, čo hovorí Pán Boh! Pokoj oznamuje Svojmu ľudu a Svojim
svätým. Spravodlivosť pôjde predo mnou, pripraví cestu mojim
krokom. (Žalm 85,9. 14.) Amen.







V prípade srdcoVých, krVných a
obehoVých problémoV

Ďakujem Ti, Pane, že moje srdce je plné sily, bije v rytme Tvojho
života, ako si ho Ty stvoril. Čistá a čerstvá krv sa dostane ku každej
bunke môjho tela na obnovenie hojného života, stvorí vo mne
dokonalé zdravie. ( Ján 15,5. Gal 2,20.)
môj krvný tlak je dokonalý. Tvorivý život Všemohúceho prúdi
v mojich krvných cievach a očisťuje moje cievy od všetkých usadenín,
od všetkých zúžení a prečisťuje upchaté miesta, takto steny mojich
ciev sa stanú pružnými a môj krvný obeh je dokonalý, v mene
Ježišovom. (3Mojž 17,14. Mrk 11,23.)
moje srdce je silné. Tlkot môjho srdca je pravidelný. Moje srdce bije
rytmom života a zdravia, zabezpečuje prúdenie Božieho života
v mojom tele. Nakoľko je vo mne kristov život, každý úder môjho
srdca je plný sily, zabezpečuje hojné prúdenie krvi v mojom tele.
Dokonalé prúdenie krvi ma očisťuje od všetkých chorôb a bolestí.
( Ján 17,23. Efez 2,6. Gal 2,20.)

Takto hovorí Boh: „Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa
trepotať sa v tvojej krvi, riekol som ti: ostaň nažive! keď si ležal vo
svojej krvi, riekol som ti: ostaň nažive! (Ezech 16,6.)
Keď som prešiel okolo teba, zastrel som ťa okrajom Svojho plášťa,
zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou
zmluvu – znie výrok Pána Boha – a tak si sa stala mojou. Poumýval
som ťa vodou, spláchol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa
olejom.“ (Ezech 16,8. 9.)
Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, ktorý prebýva vo večnosti,
ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom,






kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných
a oživil ducha skrúšených. (Iza 57,15.)
Prikazujem mojim krvinkám, aby zničili každé ložisko choroby, každý
vírus a každú baktériu, ktorá sa dostane do môjho tela. Prikazujem
každej bunke môjho tela, aby fungovala v Bohom predurčenom
dokonalom poriadku, v mene Ježišovom. (Rim 5,17. Luk 17,6.)
Každá bunka môjho tela, ktorá neprináša život a zdravie, odreže sa
z prameňa života. Môj imunitný systém nedovolí, aby škodlivé bunky
naďalej existovali, zničí každú abnormálnu bunku v mojom tele,
v mene Ježišovom. ( Ján 15,2. Luk 17,6. Mrk 11,23.)
Bol som vykúpený spod zlorečenstva zákona a moje srdce bije
rytmom Božieho života. Božie Slovo je duch a život pre mňa. Táto
svätá sila prúdi v mojich cievach, očisťuje moje cievy a moju krv od
všetkých chorôb a nečistôt. (Gal 3,13. Prís 4,20-22.) Amen.







Tepny a bunky
V Ježišovom mene moje cievy sa nezužujú a neupchávajú sa. Cievy,
vy ste čisté, pružné, dokonale priechodné, fungujete presne podľa
toho, ako to Boh predurčil. (Luk 17,6. Mrk 11,23. Iza 55,11. Ján 14,13. 14.)
Zákon životodarného Ducha v kristovi Ježišovi oslobodil ma totiž
od zákona hriechu, choroby a smrti, preto nedovolím, aby hriech,
choroba alebo smrť panovali nado mnou. (Rim 8,2. Rim 6,13. 14.)
Prebýva vo mne ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych a táto
všemohúca sila sa rozprúdi v mojich cievach, vytvára zdravie
v mojom tele. (Rim 8,11.)
V Ježišovom mene zakazujem môjmu telu, aby sa poddalo
akejkoľvek podobe choroby ako lži; lebo každá choroba pochádza od
otca lži. ( Ján 8,44.)
Zakazujem môjmu telu, aby počúvalo zavádzajúce lži vírusov
a baktérií. Zakazujem môjmu telu, aby pôsobilo proti životu
a zdraviu. Moje telo neprijme falošné príznaky choroby. Každá bunka
môjho tela predstavuje život a zdravie. ( Ján 10,10.)







ImunItný systém
Môj imunitný systém funguje dokonale v Ježišovom mene.
Prihovorím sa môjmu imunitnému systému silou slov života.
Zakazujem chybné a vadné fungovanie. Prebýva vo mne Duch toho,
ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, a tento Duch Božím životom, silou
a múdrosťou posilňuje môj imunitný systém a takto stráži život
a zdravie môjho tela. (Rim 8,11.)
Môj imunitný systém funguje v takom dokonalom zdraví ako ho Boh
stvoril, lebo Ježišov život je viditeľný v mojom tele. Som údom Jeho
tela, z Jeho tela a z Jeho kostí. (2Kor 4,10. Efez 5,30.)
Môj imunitný systém okamžite rozpozná každú baktériu a každý
vírus, ktorý sa priblíži k môjmu telu a ihneď ho zničí v Ježišovom
mene.Takto žijem v dokonalom zdraví každý deň môjho života. (Mrk
11,23.) Amen.







Zdravé kosti a kostná dreň
Riekol mi Pán: Prorokuj o týchto kostiach a povedz im: Suché kosti,
čujte slovo Pánovo! takto vraví Pán Boh, týmto kostiam: ajhľa, ja
vovediem do vás ducha a ožijete, položím na vás šľachy a obložím vás
mäsom, natiahnem na vás kožu a dám do vás ducha; ožijete a spoznáte,
že ja som Pán! vložím do vás svojho ducha, ožijete a potom spoznáte,
že ja, Pán, som povedal i splním to. (Ezech 37,4-6. 14.)
Nepokladám sa za múdreho; bojím sa Pána a vyhýbam sa zlu. Bude
to pre zdravie môjho tela a pre občerstvenie mojich kostí. (Prís 3,7.8.)
Pán ochráni všetky moje kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná, lebo
som údom Jeho tela, som z Jeho tela a z Jeho kostí. (Žalm 34,21. Efez 5,30.)
Vtedy ako zora vypukne moje svetlo a moje uzdravenie náhle vyklíči,
Pánova spravodlivosť pôjde predo mnou a Jeho sláva pôjde za mnou.
Pán ma ustavične vedie, ukojí moju túžbu aj vo vyprahnutom kraji;
posilní mi kosti a budem ako zavlažovaná záhrada, ako vodný
prameň, ktorého vody nesklamú. Raduje sa moje srdce, moje kosti
vyrašia ako čerstvá zeleň a Pánova ruka bude zjavná na mne. (Iza 58,8.
11. 66,14.)

Pane, daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú moje kosti.
(Žalm 51,10.)

Moje kĺby a kosti fungujú v dokonalom poriadku, lebo život Ježišov
je zjavný na mojom tele. som telo z Jeho tela a kosť z Jeho kostí.
(2Kor 4,10.)

Moje kosti a kĺby nazvem dokonalými v mene Ježišovom. Moje kosti
a kĺby nereagujú na choroby, lebo duch verša 1Pet 2,24 bol zaštepený






do mojich kostí a kĺbov a prináša dokonalý život a zdravie. V mene
Ježišovom moje kosti vytvárajú dokonalú kostnú dreň. Moja kostná
dreň produkuje čistú krv, ktorá bdie nad zdravím môjho tela. Moje
kosti odmietajú každý útok choroby. (Rim 8,2. Ján 14,13.)
Prebýva vo mne duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych. tento
nádherný, všemohúci a vo mne večne prebývajúci duch, drahý duch
svätý, Božím životom a silou posilňuje a oživuje aj moje smrteľné
kosti, a tak kosti môjho tela kvitnú v dokonalom zdraví na Božiu
slávu, v Ježišovom mene. (Rim 8,11.) amen.







Modlitba za prekonanie depresie
(V záujme uzdravenia je odporúčané povedať aj modlitbu Jasajme v pánovi
viackrát denne.)

Otče, Ty si mojím útočiskom, mojím hradom a mojou pevnosťou
v časoch súženia. O Teba sa opieram, na Teba sa spolieham a celým
srdcom v teba dúfam. Nikdy ma neopustíš, lebo vo dne i v noci žijem
v Tvojom Slove a v Jeho moci. Vzdávam Ti vďaku Otče a žehnám Ťa,
lebo si mi predivne prejavil milosť v čase súženia, posilnil si ma. Ty
si Ten, ktorý otvára oči slepým, dvíha skleslých a miluje spravodlivých.
(Žalm 9,10. 11. 146,8.)

Moja pomoc je Od Pána, ktorý učinil nebo i zem. Nedá sa klátiť
mojej nohe; môj ochranca nedrieme. Pán je mojím ochrancom, Pán
mi je clonou po pravici. Chráni ma Pán pred každým zlom, On
chráni moju dušu. Pán chráni moje vychádzanie i moje vchádzanie
odteraz až naveky! (Žalm 121,2-8.) Ty ma takto povzbudzuješ: Vzývaj
ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. (Žalm 50,15.)
Ty, Pane, ma nikdy neopustíš, lebo je napísané: budem s tebou,
nenechám ťa a neopustím. ( Józ 1,5.)
Ja, pán, sám kráčam pred tebou, ja budem s tebou, nenechám a neopustím
ťa. neboj sa a nemaj strach! (5Mojž 31,8.)
Ja som s tebou, kamkoľvek ideš, vykynožím všetkých tvojich nepriateľov
spred teba. Dám ti také meno, aké majú len najväčší na zemi. (1Kron 17,8.)
Keď spravodliví kričia, Ty ich počuješ, zo všetkých súžení ich
vytrhuješ. (Žalm 34,17.)
Lebo u Teba je prameň života a v tvojom svetle svetlo vidím. (Žalm 36,10.)
Tvoj pokoj je v mojom srdci, preto sa nestrachuje moje srdce a niet






vo mne strachu. odmietam, aby som sa kvôli niečomu strachoval,
aby som sa niečoho bál, alebo aby som sa o niečo staral. ( Jer 29,11-13.
Iza 26,3. Ján 14,27.)

satan, VzoprieM sa tebe a VŠetkÝM k tebe patriaCiM
UtlÁČaJÚCiM, trÁpiaCiM dUCHoM, V Mene JeŽiŠoVoM.
VzoprieM sa straCHU, nesMelosti, sebaĽUtoVaniU
a depresii. s boŽoU siloU VYsloVUJeM sloVÁ praVdY
a nedÁVaM Miesto diabloVi V MoJoM ŽiVote,
nedÁVaM MU ŽiadnU MoŽnosŤ. VYslobodil soM sa
spod ÚtlakU diabla krVoU barÁnkoVoU. MYŠlienkY
depresie, trÁpenia, Úzkosti sa odo MŇa Vzdialili
V Mene JeŽiŠoVoM. ( Jak 4,7. Efez 4,27. 1Pet 1,18. 19. Zjav 12,11.)

Ďakujem Ti, Otče, že si mi dal ducha sily, lásky a sebaovládania. Vo
mne je Kristova myseľ a vytrvám v myšlienkach Jeho srdca, v Jeho
pocitoch a cieľoch, lebo zmýšľam tak ako aj Ježiš Kristus. neustále
sa obnovujem občerstvujúcim kúpeľom slova a svätého ducha
v mysli a v duchu, lebo som si obliekol nového človeka, stvoreného
podľa boha v spravodlivosti a svätosti pravdy. (2Tim 1,7. 1Kor 2,16. Fil
2,5. Efez 4,23. 24.)

Preto vzpružím ochabnuté ramená a podlomené kolená! Moje nohy
kráčajú rovno, moje cesty sú šťastné a bezpečné, lebo chodím po
chodníku spravodlivých. Vystúpim z depresie a skľučujúcich
okolností, ktoré ma držali v zajatí. Povstanem na nový život
a zaskvejem sa, lebo prišlo moje svetlo a sláva pánova vyšla nado
mnou a zjavila sa na mne. (Žid 12,12. 13. Iza 60,1.)
Vzdávam Ti vďaku, Abba, Otče, že si ma našiel. Ďakujem, že tvoja
ruka je stále pri mne a posilní ma tvoje rameno. Viem, že nepriateľ ma
neprekvapí a nešľachetník ma nepotlačí, lebo Ty, Pane, predo mnou
rozdrvíš mojich nepriateľov. Žehnám Ťa, Otče, lebo so mnou je tvoja
vernosť a milosť a v Tvojom mene sa vyvýši môj roh. (Žalm 89,21-25.)






Pán počuje moje úpenie, Pán prijme moju modlitbu. Zahanbia sa a ustrnú
všetci moji nepriatelia; vrátia sa a zahanbia sa zrazu. (Žalm 6,10. 11)
Pán počuje moju prosbu, prijme moju modlitbu. ty si mojím
útočiskom, mojou pevnou vežou pred nepriateľom. V tvojom stane
budem bývať naveky, utiekam sa do skrýše tvojich krídel, kým odíde
nebezpečenstvo. (Žalm 61,2. 4. 5.)
Vzdávam Ti vďaku, Pane, lebo si vypočul moje modlitby, dal si mi
dedičstvo tých, ktorí majú v bázni Tvoje meno. Večne trónim pred
Tebou; pripravil si milosť a vernosť, aby ma chránili! (Žalm 61,6. 7.)
Dúfam v Pána a nesklátim sa z priazne Najvyššieho. Pán Boh ma vzbudil
v pravde a on mi urovná všetky moje cesty. (Žalm 21,8. Iza 45,13.)
Pán je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; On mi zaručuje
môj podiel. (Žalm 16,5.)
Pán sa nenechá bez osvedčenia, ale činí mi dobre, dáva z neba dažde
a úrodné časy a napĺňa moje srdce pokrmom a potešením. (Skut 14,17.)
Ďakujem Ti, Otče, v mene Ježišovom, že si ma vytrhol z tohto zlého
veku. (Gal 1,4.)
Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a spoločenstvo Ducha
Svätého so mnou. (2Kor 13,13.)
Sám Boh pokoja mňa celého posvätí a zachová môjho ducha, dušu
a telo bez úhony, pre príchod môjho Pána Ježiša Krista. (1Tes 5,23.)
Boh a Slovo Jeho milosti – kto je Pán Ježiš Kristus – vybuduje,
uzdravuje a utešuje ma a dáva mi neporušiteľné dedičstvo so
všetkými posvätenými. (Skut 20,32.)
Vzdávam vďaku za všetko a vo všetkom Bohu a Otcovi v mene
môjho Pána Ježiša Krista. (Efez 5,20.) Naveky vekov. Amen.






Modlitba v prípade návykových chorôb
(Doporučuje sa modliť v prípade závislosti na fajčení, alkohole, drogách,
upokojujúcich tabletkách a silných liekoch. Pri modlitbe pri označení ... (názov)
uviesť dotknutú vášeň. Doporučuje sa modliť aspoň trikrát denne.)

Telo, utíš sa, v mene Ježišovom!
odpadne bremeno ... (názov) z môjho pleca a jeho jarmo bude
zničené vďaka pomazaniu. (Iza 10,27.)
Vzdávam Ti vďaku, Otče, lebo si polámal ihlice môjho jarma a dal si
mi chodiť rovno. (3Mojž 26,13.)
... (názov) sa zdvihne z môjho života a zvalí sa do mora, v mene
Ježišovom. vyslobodil som sa zo zväzku ... (názov) na slávu božiu,
v mene Ježišovom! (Mrk 11,23.) Amen.
Môj starý človek bol spolu s Kristom ukrižovaný, aby bolo zničené
hriešne telo, a aby som viac nebol otrokom hriechu. (Rim 6,6.)
Som mŕtvy hriechu, ale žijem bohu v mojom pánovi Ježišovi kristovi.
(Rim 6,11.)

Už nekraľuje hriech v mojom tele, nepovoľujem jeho žiadostiam.
(Rim 6,12.)

Som v Ježišovi Kristovi, nechodím podľa tela, ale podľa ducha.
Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ma vyslobodil zo
zajatia ... (názov). (Rim 8,1. 2.)
Právna požiadavka zákona sa uplatnila vo mne, lebo nechodím podľa
tela, ale podľa ducha. (Rim 8,4.)






Žijem podľa ducha, zmýšľam duchovne. Zmýšľam podľa ducha,
čo pre mňa znamená život a pokoj. (Rim 8,5. 6.)
Som v duchu, lebo duch boží prebýva vo mne. Kristus je vo mne,
môj duch je živý pre spravodlivosť. (Rim 8,9. 10.)
Prebýva vo mne Duch Toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych; potom
Ten, ktorý vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych, oživí aj moje smrteľné
telo skrze Svojho Ducha, ktorý prebýva vo mne. (Rim 8,11.)
Nie som povinný žiť telu podľa tela; skutky tela duchom umŕtvujem,
preto žijem. Učím moje telo disciplíne v Ježišovom mene. (Rim 8,12. 13.)
Viem, že telo žiada proti duchu a duch proti telu. S mojím duchom
pôjdem proti skutkom tela a tak aj duch mi v tom pomáha,
prichádza na pomoc mojej slabosti. (Gal 5,17. Rim 8,26.)
Vydávam moje telo v živú, svätú, bohu príjemnú obeť, ako moju
rozumnú službu Bohu. (Rim 12,1.)
Oblečiem sa do výzbroje svetla. Ako vo dne, slušne chodím, nie
v skutkoch tela, ale oblečiem si pána Ježiša krista a o moje telo sa
nestarám podľa jeho žiadostí. (Rim 13,12-14.)
Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj
a radosť v Duchu Svätom.Takto slúžim Kristovi a tak som milý Bohu.
(Rim 14,17. 18.)

Som poslušný a múdry v dobrom a neprístupný zlému. (Rim 16,19.)
Viem, že som chrám Boží a Duch Boží prebýva vo mne. chrám boží
je svätý a tým som ja. (1Kor 3,16. 17.)






Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi
dovolené, ale ja sa ... (názov) nedám ovládnuť. Všetko je mi dovolené, ale
... (názov) mi nie je prospešné, ... (názov) ma nebuduje. (1Kor 6,12. 10,23.)
Viem, že moje telo je chrámom ducha Svätého, ktorý je vo mne,
ktorého mám od Boha a nepatrím sebe. Veď draho som bol
vykúpený, oslavujem teda Boha svojím telom a svojím duchom, čo
oboje náleží Bohu. (1Kor 6,19. 20.)
Ja som chrámom živého Boha, ako povedal Boh: prebývam v nich
a chodím medzi nimi. (2Kor 6.16.)
Žijem podľa Ducha a nevykonávam žiadosti tela. (Gal 5,16-18.)
prináležím kristovi, telo som ukrižoval s jeho vášňami a žiadosťami.
Žijem podľa ducha a aj chodím podľa ducha. (Gal 5,24. 25.)
S čistým svedomím stojím pred Bohom v Kristovi, lebo krv kristova,
ktorý mocou večného ducha samého seba obetoval Bohu
v bezchybnú obeť, očistí moje svedomie od mŕtvych skutkov, aby
som slúžil živému Bohu. (Žid 9,14.)
Ako poslušné dieťa, nepripodobňujem sa predošlým žiadostiam tela, ale
ako svätý je Ten, ktorý ma povolal, aj ja som svätý v celom mojom
počínaní; veď je napísané: buďte svätí, lebo aj ja som svätý. (1Pet 1,14-16.)
Zdržiavam sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. (1Pet 2,11.)
nepovoľujem telu jeho žiadosti. (Rim 6,11.) Nažívam tak, ako je
hodné Evanjelia Kristovho. (Fil 1,27.)
Modlím sa, aby Ježiš kristus bol sformovaný vo mne. (Gal 4,19.)
Viac nežijem podľa ľudských žiadostí, ale podľa vôle božej. Som
rozvážny a dbám na modlitby. (1Pet 4,2. 7.)






Bol som vzkriesený s Kristom, hľadám to, čo je hore, kde Kristus sedí
po pravici Božej. Myslím na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.
Veď som zomrel a môj život je skrytý s kristom v bohu. Keď sa zjaví
Kristus, život môj, vtedy sa s Ním zjavím aj ja v sláve. Mŕtvim teda
moje zemské údy, žiadosť ... (názov). Vyzlieknem starého človeka
s jeho skutkami a oblieknem si nového človeka, ktorý sa obnovuje ku
pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa. (Kol 3,1-5. 9-10.)
vo všemohúcom mene Ježišovom zložím všetko, čo je mi na ťarchu
i ... (názov), ktoré ma opantávalo a vytrvalo bežím v zápase, ktorý
mám pred sebou. hľadím na Ježiša, na pôvodcu a dokonávateľa
mojej svätej viery, ktorý pretrpel kríž a posadil sa po pravici Božieho
trónu. (Žid 12,1. 2.)
Som udržiavateľom a činiteľom Slova, nie iba poslucháčom, aby som
seba neoklamal. ( Jak 1,22.)
Kde je Duch Pánov, tam je aj sloboda a vyslobodenie spod zväzku
... (názov). Ja chodím v tejto pravde. Akoby v zrkadle vidím s odkrytou
tvárou Pánovu slávu a duch pánov ma premieňa v ten istý obraz zo slávy
do slávy. (2Kor 3,17. 18.)
Otče, skrze tvoje Slovo som víťazom. Zvíťazil som nad svetom,
zvíťazil som nad mojím telom a zvíťazil som nad diablom krvou
baránkovou a slovom svojho svedectva. (1Ján 4,4. Zjav 12,11.) Amen.







Modlitba v prípade nadváhy
(Odporúčaná modlitba pred jedením)

Telo, utíš sa, v mene Ježišovom!
Žravosť a nadváha sa zdvihnú z môjho života a zvalia sa do mora,
v mene Ježišovom. Som oslobodený od zväzku nadváhy na božiu
slávu, v mene Ježišovom! (Mrk 11,23.)
Mám jesť pokrm, čo mám jesť. Mojím pokrmom je činiť vôľu toho,
ktorý ma poslal a dokonať Jeho dielo. ( Ján 4,32. 34.)
nežiadam jedlo natoľko, aby som nadmerne pribral. vydávam moje
telo v živú, svätú, bohu príjemnú obeť, ako moju rozumnú službu
Bohu. (Rim 12,1.)
Moje telo ponúknem bohu; moje telo je chrámom Svätého ducha,
prináleží Svätému duchu, ktorý prebýva vo mne. Nepatrím sebe,
veď som bol draho vykúpený. V Ježišovom mene sa vzopriem tomu,
aby som sa prejedol. Dokonalým zdravím môjho tela oslávim boha.
(1Kor 6,19.)

Môj starý človek bol spolu s Kristom ukrižovaný, aby bolo zničené
hriešne telo, a aby som viac nebol otrokom hriechu. (Rim 6,6.)
Som mŕtvy hriechu, ale žijem bohu v mojom pánovi Ježišovi
Kristovi. (Rim 6,11.)
Už nekraľuje hriech v mojom tele, nepovoľujem jeho žiadostiam.
(Rim 6,12.)

Ako poslušné dieťa, nepripodobňujem sa predošlým žiadostiam tela, ale
ako svätý je Ten, ktorý ma povolal, aj ja som svätý v celom mojom
počínaní; veď je napísané: buďte svätí, lebo aj ja som svätý. (1Pet 1,14-16.)






Zdržiavam sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. (1Pet 2.11.)
nie som povinný žiť telu podľa tela; skutky tela duchom umŕtvujem,
preto žijem. Učím moje telo disciplíne a podrobím ho môjmu duchu
v Ježišovom mene. (Rim 8,12. 13.)
Právna požiadavka zákona sa uplatnila vo mne, lebo nechodím podľa
tela, ale podľa ducha. Žijem podľa ducha, zmýšľam duchovne.
Zmýšľam podľa ducha, čo je život a pokoj. (Rim 8,4-6.)
Ako vo dne, slušne chodím, nie v skutkoch tela, ale oblečiem si pána Ježiša
Krista a o moje telo sa nestarám podľa jeho žiadostí. (Rim 13,13. 14.)
Prináležím Kristovi, telo som ukrižoval s jeho vášňami a žiadosťami.
Žijem podľa ducha a aj chodím podľa ducha. (Gal 5,24. 25.)
Žijem podľa ducha a nevykonávam žiadosti tela. (Gal 5,16-18.)
Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj
a radosť v duchu Svätom. Takto slúžim Kristovi a tak som milý
Bohu. (Rim 14,17. 18.)
Som udržiavateľom a činiteľom Slova, nie iba poslucháčom, aby som
seba neoklamal. ( Jak 1,22.)
Svätý Otče, ďakujem Ti, že som sa vyslobodil zo zväzku nadváhy,
lebo ty si polámal ihlice môjho jarma skrze Slovo. Skrze tvoje Slovo
som zvíťazil nad svetom, nad mojím telom a nad diablom krvou
baránkovou a slovom môjho svedectva. (Ezech 34,27. 1Ján 4,4. Zjav
12,11.) Amen.







Na posilNeNie života
(Modlíme sa s plnou vierou a mocou, kedykoľvek cítime potrebu. Aj po
uskutočnení uzdravenia je odporúčané pravidelne povedať túto modlitbu.)

Telo, slovami viery ťa oslovujem. Žiadam, aby každý môj vnútorný
orgán fungoval dokonale, lebo ty si chrámom svätého Ducha. Preto
ti prikazujem v mene Ježišovom a skrze silu a moc, ktorá je v Jeho
svätom Slove, aby si žilo v dokonalom zdraví, a aby si bolo úplné.
Otče, vzopriem sa každému útoku nepriateľa, žiadam od môjho tela,
aby bolo silné a zdravé a posilňujem ho tvojím slovom. Odmietam
každý útok choroby. (1Kor 3,16. Ján 14,13. Jak 4,7.)
Pane Bože, Ty takto vravíš: stratené vyhľadám, porozháňané navrátim,
poranené obviažem a choré posilním a uzdravím! (Ezech 34,16.)
Neumriem, ale žijem a hlásam skutky pánove! (Žalm 118,17.)
Otče,Ty si mi odpustil všetky moje hriechy a uzdravil si všetky moje
choroby. Život si mi vykúpil z hrobu, venčíš ma milosťou
a milosrdenstvom. Život mi sýtiš dobrými vecami, moju mladosť
obnovuješ ako orlovi. (Žalm 103,3-5.)
Aj v starobe budem prinášať ovocie, tvojou silou budem svieži
a čerstvý, aby som mohol zvestovať, že spravodlivý je Pán, moja skala!
(Žalm 92,15. 16.)

Pane, Ty požehnáš môj chlieb a vodu, chorobu odstrániš odo mňa.
Ďakujem, že počet mojich dní naplníš, preto môj život žijem
v dokonalom a v úplnom zdraví. (2Mojž 23,25. 26.) Amen.







Vyznania SloVa Božieho
za Božiu múdroSť a zjaVenie
Tajomstvá patria Pánovi, nášmu Bohu, a zjavené veci nám i našim
synom až naveky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona. (5Mojž 29,28.)
Nech je požehnané meno Božie naveky vekov, lebo Jemu patrí
múdrosť i sila! On dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným.
odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo
prebýva pri Ňom. Teba, Bože, chválim a oslavujem, lebo si mi dal
múdrosť a svätú silu. (Dan 2,20-23.)
Pýtajte sa ma o budúcnosť, mojich synov a dielo mojich rúk nechajte
na mňa! (Iza 45,11.)
Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné
veci, o ktorých nevieš. ( Jer 33,3.)
Ja som Pán, ktorý vravím pravdu, oznamujem priamosť. Predošlé veci
som dávno zvestoval, z mojich úst vyšlo, ja som to ohlasoval. Naraz
som to urobil a splnilo sa. (Iza 45,19. 48,3.)
Odteraz ti dám počuť nové veci, utajené veci, o ktorých si nevedel.
Stvorené boli teraz a nie dávno, za skorších čias si o nich nepočul.
(Iza 48,6. 7.)

Ajhľa, tvorím nové; už teraz to raší. Nebadáte to? Veru, robím cestu
na púšti, rieky v pustatine. Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu,
aby som napájal svoj vyvolený ľud. (Iza 43,19. 20.)
Ja, Pán, som tvoj Boh, ktorý ťa učím byť užitočným, vediem ťa cestou,
ktorou máš ísť. (Iza 48,17.)
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Pane,Ty konáš zázračne a zveľaďuješ múdrosť. učíš ma a ukazuješ mi
cestu, po ktorej mám kráčať, radíš mi a Tvoje oko bdie nado mnou.
(Iza 28,29. Žalm 32,8.)

o ceste múdrosti ma Pán poúča, vedie ma po priamych chodníkoch.
Pri mojej chôdzi nebude môj krok hatený, a keď pobehnem,
nepotknem sa. (Prís 4,11. 12.)
Lebo Pán dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. (Prís 2,6.)
Duch Pánov: Duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch
známosti a bázne Pánovej spočinie na mne. (Iza 11,2.)
Z Boha som aj ja v Kristovi Ježišovi, ktorého mi Boh učinil
múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením. Preto
Božia múdrosť je moja. (1Kor 1,30.)
oči môjho srdca boli osvietené. (Efez 1,18.)
Mne sa dostalo pomazanie od Svätého a všetko viem. Pomazanie,
ktoré som prijal od Neho, zostáva vo mne, a ako ma Jeho pomazanie
učí vo všetkom – ono je pravdivé – a ako ma naučilo, tak v ňom aj
zostávam. (1Ján 2,20. 27.)
Slovo Kristovo prebýva vo mne bohato vo všetkej múdrosti. (Kol 3,16.)
Prosím si od Teba, Otče, ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní
Teba. (Efez 1,17.)
Boh vyjaví vo mne Svojho Syna skrze Ducha Svätého cez Jeho Slovo.
(Gal 1,16.)

Pane, bohato si ma zahrnul v bohatstve Tvojej milosti všetkou
múdrosťou a rozumnosťou z Tvojej veľkej lásky. (Efez 1,7. 8. 2,4.)
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Takto prídem ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania,
k porozumeniu Božieho tajomstva, Otca a Krista, v ktorom sú skryté
všetky poklady múdrosti a poznania. (Kol 2,2. 3.)
Som dokonalý a celkom zaujatý Božou vôľou. (Kol 4,12.)
Vzdávam Ti vďaku, Otče, že si mi oznámil cesty života, Ty ma
naplníš potešením pred Svojou tvárou. (Skut 2,28.)
Boh je so mnou: vyslobodí ma zo všetkých úzkostí a dá mi milosť a
múdrosť pred každým. (Skut 7,9. 10.)
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Modlitba za Múdrosť podľa prísloví
Pane, na pomoc si zavolám rozumnosť a svojím hlasom sa dovolávam
rozvahy. Hľadám ju ako striebro a sliedim po nej ako po skrytých
pokladoch. Preto pochopím bázeň pred Pánom a nájdem poznanie
boha. Lebo Pán dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On
uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú
bezúhonne, keď chráni chodníky spravodlivosti a stráži cestu Svojich
ctiteľov. Pochopím spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú
cestu, lebo múdrosť mi vojde do srdca a poznanie mi je milé, rozvaha
bdie nado mnou a rozumnosť ma stráži tak, že ma zachráni pred zlou
cestou, od muža, čo vraví zvrátenosti. (Prís 2,3-12.)
Pane, nezabúdam na Tvoje naučenie a moje srdce zachováva Tvoje
príkazy, lebo mi predĺžia dni a roky života a rozhojnia moje blaho.
Neopustí ma láska ani vernosť, priviažem si ich o hrdlo, napíšem na
tabuľu svojho srdca.Tak získam priazeň a obľubu pred Bohom i pred
ľuďmi. (Prís 3,1-4.)
Som blahoslavený, lebo som našiel múdrosť a získal som rozumnosť
od Pána. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je
nad rýdze zlato. V Tvojej pravici je dlhý vek, v Tvojej ľavici bohatstvo
a česť. Tvoje cesty sú utešené a všetky Tvoje chodníky sú samý
blahobyt. (Prís 3,13-17.)
Múdrosť Pána Boha mi z očí neschodí, zachovám opatrnosť
i rozvahu. Chodím bezpečne svojou cestou a noha sa mi nepotkne.
(Prís 3,21. 23.)

Ak si ľahnem, nevydesím sa, keď budem ležať, sladký bude môj spánok.
Nebojím sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Pán
je mojou nádejou a chráni moje nohy pred osídlom. Pán so statočnými






udržuje spoločenstvo a príbytok spravodlivých požehnáva. Pán pokorným
dáva milosť a múdri zdedia česť. (Prís 3,24-26. 32-35.)
Získam múdrosť, získam rozumnosť; nezabudnem na ne a neodchýlim
sa od rečí Pánových úst. (Prís 4,5.)
Pán mi položí ozdobný veniec na hlavu, obdarí ma skvostnou
korunou. (Prís 4,9.)
O ceste múdrosti ťa poúčam – hovorí Pán – vediem ťa po priamych
chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď
pobehneš, nepotkneš sa. Moja cesta je ako chodník spravodlivých, je
ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. (Prís 4,11. 12. 18.)
Pane, pozorujem Tvoju múdrosť, nakloním si ucho k Tvojej rozumnosti.
Uchránim si rozvahu a moje pery zachovajú poznanie. (Prís 5,1. 2.)
Múdrosť ma volá, rozumnosť vydáva svoj hlas za mnou. (Prís 8,1.)
Na mňa volá pán a k mojim synom zaznieva Jeho hlas. Naučím sa
opatrnosti a mám rozum, lebo Pán zvestuje ušľachtilé veci a Jeho
pery otvárajú sa k správnym veciam. Jeho ústa vravia pravdu,
spravodlivé sú všetky reči Jeho úst. (Prís 8,4-8.)
Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze
zlato. Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké
vzácnosti. U mňa je rada i rozvaha; ja som rozumnosť; ja mám silu.
(Prís 8,10. 11. 14.)







Modlitba za duchovné vedenie
Počujem hlas dobrého Pastiera. začujem hlas môjho Pána, cudzieho
však nenasledujem. ( Ján 10,11.27. 5.)
Je napísané: Lebo všetci, ktorých duch boží vedie, sú synovia Boží.
Mňa vedie duch boží, som synom všemohúceho Boha. (Rim 8,14.)
Duch pravdy uvedie ma do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám
od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude mi zvestovať aj budúce
veci. ( Ján 16,13.)
Som Božím dieťaťom, z Božieho Ducha som sa znovuzrodil. Duch
môjho Otca prebýva vo mne, osvieti ma cez môjho ducha, naučí ma
všetkému a uvedie ma do všetkej pravdy. ( Ján 16,13.)
Vyznávam, že v každej situácii a za všetkých okolností mám dokonalé
videnie a poznanie, lebo ma vedie Duch Boží. (Rim 8,14.) Preto som
plný dobrotivosti, naplnený každou známosťou. (Rim 15,14.)
chodím podľa ducha, zmýšľam duchovne. zmýšľam podľa ducha,
čo je život a pokoj. Prebýva vo mne Boží Svätý Duch, usmerňuje
a vedie ma. (Rim 8,4-6.) naplnil som sa poznaním Jeho vôle vo všetkej
múdrosti a duchovnej rozumnosti. Celým svojím srdcom dúfam
v Pána, nespolieham sa na svoju rozumnosť. (Kol 1,9. Prís 3,5.)
Ten, kto sa zľutoval nado mnou, povedie ma popri prameňoch vôd.
(Iza 49,10.) Som ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas
dáva ovocie a jeho lístie nevädne a skrze Jeho vedenie sa mi všetko,
čo robím, vydarí. (Žalm 1,3.)
Pán je môj Pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvinách zelených
ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje,
po spravodlivých cestách vodí ma pre Svoje meno. (Žalm 23,1-3.)






On mi urovnáva chodníky, z Jeho milosti ma vedie, posilní ma a pomôže
mi, i podoprie ma Jeho spásonosnou pravicou. (Prís 3,6. Iza 41,10.)
Chodníkom spravodlivého je priamosť, Ty urovnávaš priamu koľaj
spravodlivému. (Iza 26,7.)
Privedie ma Pán k vodným tokom po rovnej ceste, na ktorej sa
nepotknem. ( Jer 31,9.)
Pane, objednám si míľniky od Teba, prosím Ťa, polož mi smerovky.
Sľubujem, že budem dávať pozor na hradskú, na cestu, ktorou mám
ísť. ( Jer 31,21.)
Slovo Božie sa nevzdiali od mojich úst, ale rozmýšľam o Ňom vo
dne i v noci, vždy konám podľa Slova. Preto sa vždy vydarí moja
cesta, som úspešný a požehnaný v živote. ( Józ 1,8.)
Môj duch je Pánovou sviecou. Pán ma osvecuje cez môjho ducha,
aby som vedel, čo mám robiť. (Prís 20,27.)
Svätý Duch ma vedie cez vnútorné svedectvo. Ukazuje smer môjmu
duchu a osvecuje moju myseľ. Takto chodím vo svetle Božieho Slova.
(Žalm 119,105.)

v tvojom svetle svetlo vidím. (Žalm 36,10.)
Sláva božia ma osvecuje a baránok mi je sviecou. (Zjav 21,23.)
V Ježišovi Kristovi som sa naplnil Svätou trojicou: som plný
v Otcovi, v Synovi a v Duchu Svätom. Naveky vekov. (Kol 2,10.) Amen.







Chodiť v Božej dokonalej vôli
Pán mi dal jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého;
každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Pán Boh
mi otvoril ucho a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Pán je mi
na pomoci, nebudem zahanbený. (Iza 50,4. 5. 7.)
Uši si mi otvoril, vtedy som riekol: Ajhľa, prichádzam. Vo zvitku
knihy je napísané o mne. Rád splním Tvoju vôľu, Bože môj. Tvoja
milosť a vernosť ma vždy ochránia. (Žalm 40,7-9. 12.)
Ajhľa, som tu, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu. (Žid 10,7. 9.)
Naplnil som sa poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej
rozumnosti. (Kol 1,9.)
Otče, srdcom verím a ústami vyznávam, že od dnešného dňa sa
naplnila Božia vôľa v mojom živote. Chodím hodný Pána, na jeho
úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc
v známosti Božej. (Kol 1,10.)
Som vlastníkom Kristovho zmýšľania. Moja je Kristova myseľ.
Zmýšľam podľa Ducha, čo je život a pokoj. Nie som nerozumný, ale
pochopím, čo je Pánova vôľa. (1Kor 2,16. Rim 8,6. Efez 5,17.)
Pane, nabádaj moje srdce, aby som plnil Tvoju vôľu. (2Mojž 35,21.)
Ako služobník Kristov, plním Božiu vôľu z ducha. (Efez 6,6.)
Rastiem a mocne silniem vo vnútornom človeku skrze Ducha
Svätého, stojím ako dokonalý, plniac vo všetkom vôľu Božiu. (Efez
3,16. Kol 4,12.)






Otče, Tvoja vôľa je, aby som rástol v poznaní Teba, aby som jasnejšie
a jednoznačnejšie videl Tvoje povolanie a Tvoju vôľu v mojom živote.
Poznám Božiu vôľu, vidím Spravodlivého, Jeho nádhernú tvár
a počujem hlas z jeho úst. (Skut 22,14.)
Pane, ďakujem Ti, že pôsobíš vo mne, aby som aj chcel, aj konal, čo
sa Tebe páči. (Fil 2,13.)
Preto bývam v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach a na
mieste bezstarostného odpočinku. (Iza 32,18.)







Nájdem pozNaNie páNa
Ďakujem Ti, Pane, že si mi dal také srdce, aby som Ťa mohol poznať
a celým srdcom sa obrátiť k Tebe. ( Jer 24,7.)
Ďakujem Ti, Nebeský Otče, že duch známosti a bázne pánovej
spočinie na mne. (Iza 11,2.)
Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem
bude plná poznania pána, ako vody pokrývajú more. (Iza 11,9.)
Preto pochopím bázeň pred Pánom a nájdem poznanie Boha. (Prís 2,5.)
Ja som do srdca prijal Ducha, ktorý je z Boha, aby som vedel, čo som
z milosti Božej dostal. (1Kor 2,12.)
Ďakujem Ti, Otče, že skrze Tvojho Svätého Ducha spoznám všetko,
čo si mi Ty daroval. ( Ján 16,13.)
Ďakujem Ti, Otče, že spoznám pravdu a pravda ma vyslobodí. ( Ján 8,32.)
Spoznám Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby som
sa naplnil celou Božou plnosťou. (Efez 3,19.)
Otče, modlím sa za to, aby sa moja láska vždy viac a viac rozhojňovala
v pravom poznaní Teba a vo všestrannom chápaní. (Fil 1,9.)
Som v Ňom, nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery
v Kristovi, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby som
poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia. (Fil 3,9.10.)
Spoznám Božiu milosť v pravde. (Kol 1,6.)






Naplnil som sa poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej
rozumnosti. Chodím hodný Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc
ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v známosti môjho Boha.
(Kol 1,9.10.)

Oblečiem si nového človeka, ktorý sa obnovuje k pravému poznaniu
podľa obrazu svojho Stvoriteľa. (Kol 3,10.)
Ale vďaka Bohu, ktorý mi všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom
mieste dáva skrze mňa zjavovať vôňu Svojho poznania. (2Kor 2,14.)
Boh sám zažiaril v mojom srdci, aby mi svietilo poznanie slávy Božej
v tvári Kristovej, lebo Kristus je odblesk slávy Boha. (2Kor 4,6. Žid 1,3.)
Milosť a pokoj sa vo mne rozhojňujú poznávaním Boha a Ježiša,
môjho Pána. (2Pet 1,2.)
Vzrastám v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
(2Pet 3,18.)

Viem, že Syn Boží prišiel a dal mi rozum, aby som poznal toho pravého;
a ja som v tom Pravom, v Jeho Synovi, v Ježišovi Kristovi. On je pravý
Boh a večný život. (1Ján 5,20.) Moje srdce je plné vďaky, lebo som poznal
Otca a poznal som Toho, ktorý je od počiatku. (1Ján 2,13.)
Moja účasť vo viere sa prejavuje poznávaním všetkého dobrého, ktoré
je vo mne skrze Ježiša Krista. (Filem 6.)
Dospejem k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža
dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. (Efez 4,13.) Amen.







Modlitba za duchovnú výzvu a porozuMenie
(Modlitba na základe listu Efezanom)

Môj Boh, Pán Ježiša Krista, Otec slávy, nech mi dá ducha múdrosti
a zjavenia v poznávaní Jeho a osvieti oči môjho srdca, aby som vedel,
čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho
slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna
veľkosť Jeho moci pri mne, ktorej verím tak, ako pôsobí vo mne moc
Jeho sily. Túto moc dokázal v Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych
a posadil si Ho na pravici v nebesiach nad všetky kniežatstvá,
mocnosti, moci, panstvá a nad každé meno, menované nielen
v tomto, ale aj v budúcom veku. A všetko Mu poddal pod nohy
a urobil Ho hlavou nad všetkým v Cirkvi, ktorá je Jeho telom,
plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých. (Efez 1,17-23.)
Preto skláňam kolená pred mojím Pánom, Otcom Ježiša Krista, po
ktorom sa pomenúva každá rodina na nebi aj na zemi, aby mi podľa
bohatstva Svojej slávy dal skrze Svojho Ducha mocne zosilnieť vo
vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou v mojom srdci, aby
som bol zakorenený a založený v láske, aby som mohol so všetkými
svätými vystihnúť, čo je to za šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať
lásku Kristovu, ktorá je nad všetky známosti; aby som bol naplnený
všetkou plnosťou Božou. (Efez 3,14-19.)
Tomu však, ktorý môže toto všetko učiniť omnoho viac, ako by som
ja prosil, alebo rozumel, a to podľa moci, ktorá pôsobí vo mne, tomu
buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky
vekov. Amen. (Efez 3,20-21.)







Nech mi je daNá milosť a pokoj
(Modlitba na základe listu Filipanom)

milosť mi a pokoj od Boha, môjho Otca a od Pána Ježiša Krista. pri
každej mojej rozpomienke, vždy, v každej mojej modlitbe, keď sa
s radosťou modlím, ďakujem svojmu Bohu, že mám účasť na
evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Som presvedčený, že Ten, kto
počal vo mne dobré dielo aj ho dokoná, až do dňa Krista Ježiša. (Fil
1,2-6.)

Modlím sa za to, aby sa moja láska vždy viac a viac rozhojňovala
v pravej známosti a v každej skúsenosti, aby som tak bol schopný
rozoznávať čo je hlavné a bol som čistý a bez úhony na deň Kristov,
naplnený ovocím spravodlivosti, skrze Ježiša Krista na slávu a chválu
Božiu. (Fil 1,9-11.)
Nič nerobím z hašterivosti a márnej ctižiadostivosti, ale radšej
v pokore iných pokladám za hodnejších než seba. Nehľadám svoj
prospech, ale aj prospech iných. Rozmýšľam tak, ako Ježiš Kristus,
ktorý mal podobu Božiu a Svoju rovnosť s Bohom nepokladal za
lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka,
podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol
poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh
nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby sa
pri ježišovom mene skláňalo každé koleno tých, čo sú aj na nebi, aj
na zemi, aj pod zemou. A každý jazyk na slávu Boha otca vyznával,
že ježiš kristus je pán. (Fil 2,3-11.)
Vždy som Bohu poslušný, lebo Boh je Ten, ktorý pôsobí vo mne, aby
som aj chcel, aj činil nad svoju dobrú vôľu. (Fil 2,12. 13.)






Všetko činím bez reptania a bez pochybovania, som bez úhony
a úprimný, som bezúhonným dieťaťom Božím uprostred tohto
prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javím, ako jasné
hviezdy vo vesmíre. (Fil 2,14-15.)
Vďaka Tebe Otče, že som sa našiel v kristovi ježišovi ako taký, ktorý
nemám vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v krista, teda
spravodlivosť z Boha, založenú na viere. (Fil 3,9.)
Radujem sa v Pánovi vždy. O nič nie som ustarostený, ale vo všetkom
s vďakou predkladám Bohu svoje žiadosti, vo všetkých svojich
modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,
bude hájiť moje srdce a moju myseľ v Kristovi Ježišovi. preto moje
srdce a moje myšlienky sú v kristovi ježišovi. premýšľam o všetkom,
čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo
príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné a tak Boh pokoja
je so mnou. (Fil 4,4. 6-9.)
Všetko môžem v kristovi, ktorý ma posilňuje. (Fil 4,13.) môj Boh
uspokojí všetky moje potreby, podľa Svojho bohatstva slávne v Kristovi
Ježišovi. Bohu a nášmu Otcu sláva naveky vekov. (Fil 4,19-20.) Amen.







Modlitba za spoznanie boha
- pre úplnosť božiu
(Modlitba na základe listu Kolosanom)

Neprestávam sa modliť a prosiť, aby som bol naplnený poznaním Jeho
vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby som chodil hodný
Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku,
rastúc v poznaní božom. som všemožne posilňovaný podľa moci Jeho
slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou. (Kol 1,9-11.)
Radostne ďakujem Otcovi, ktorý ma učinil hodným mať účasť na
údele svätých vo svetle, vytrhol ma z moci tmy a preniesol do
kráľovstva Svojho milovaného Syna. V Ňom mám vykúpenie skrze
Jeho krv, zotrenie mojich hriechov. (Kol 1,12-14.)
On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým
stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach, aj na
zemi, viditeľné aj neviditeľné, tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnosti,
všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým
a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou Tela, cirkvi: On
je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo
všetkom. Lebo Otec za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka
plnosť, a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je
v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža. (Kol 1,15-20.)
Poteší sa moje srdce spojením v láske s ďalšími údmi Tela a prídem
ku všetkému bohatstvu dokonalého chápania, k porozumeniu
Božieho tajomstva Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady
múdrosti a známosti. (Kol 2,2. 3.)
zakorením sa a budujem sa v Ňom ďalej, upevnený vierou a
rozhojním sa vo vďakyvzdaní. V Ňom prebýva všetka plnosť






Božskosti telesne a ja som prišiel k dokonalosti v Ňom, ktorý je
hlavou každého kniežactva a moci. (Kol 2,7. 9. 10.)
bol som vzkriesený s Kristom, hľadám to, čo je hore, kde Kristus sedí
po pravici Božej. Myslím na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi,
veď som umrel a môj život je skrytý s Kristom v bohu. Keď sa zjaví
Kristus, život môj, vtedy sa s Ním zjavím aj ja v sláve. (Kol 3,1-4.)
Oblečiem si nového človeka, ktorý sa obnovuje ku pravej známosti,
podľa obrazu svojho stvoriteľa. (Kol 3,10.) Ako vyvolený Boží, svätý
a milovaný, oblečiem si teda srdečné milosrdenstvo, dobrotivosť,
pokoru, krotkosť, trpezlivosť. Znášam sa vospolok a odpúšťam, ako
aj pán odpustil mne. A najmä priodejem sa láskou, ktorá je spojivom
dokonalosti. pokoj Kristov rozhoduje v mojom srdci a som za to
vďačný. slovo Kristovo prebýva vo mne bohato, vo všetkej múdrosti.
Čo činím slovom a skutkom, všetko činím v mene Pána Ježiša
a ďakujem Bohu Otcovi skrze Neho. (Kol 3,12-17.)
Čokoľvek robím, robím zo srdca, z ducha, ako Pánovi a nie ľuďom,
vediac, že od pána dostanem za odmenu dedičstvo, veď pánovi
Kristovi slúžim. (Kol 3,23-24.) Amen.







Boh predurčil, pred večnými vekmi
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ma v Kristovi
požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď ešte pred
stvorením sveta vyvolil si ma v Ňom, aby som bol svätý a bez úhony
pred Ním, keď ma z lásky podľa milostivej rady Svojej vôle predurčil
byť mu synom skrze Ježiša Krista. (Efez 1,3-5.)
Zjavil mi tajomstvo Svojej vôle podľa Svojho dobrotivého
rozhodnutia, ktoré si v Ňom predsavzal. (Efez 1,9.)
V Ňom – v Kristovi – som sa stal dedičom, predurčeným podľa
predsavzatia Boha otca, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia
Svojej vôle. (Efez 1,11.)
Boh ukáže bohatstvo Svojej slávy na mne ako na nádobe
milosrdenstva, ktorá bola vopred pripravená na slávu. (Rim 9,23.)
Pán Boh ma zachránil a povolal svätým povolaním, nie pre moje
skutky, ale podľa Svojho predsavzatia a milosti, ktorá mi bola daná
pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi. (2Tim 1,9.)
Boh vysvetlil, aká je správa tajomstva krista, skrytého od vekov
v Bohu, ktorý stvoril všetko; aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam
v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá múdrosť Božia, podľa
predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristovi Ježišovi, v mojom
Pánovi. (Efez 3,9-11.)
Som povolaný podľa Božej rady, lebo ma Boh vopred poznal a aj
predurčil, aby som bol podobný obrazu Jeho Syna. Boh ma predurčil,
povolal, ospravedlnil a oslávil. (Rim 8,28-30.)






Vždy som povinný ďakovať Bohu, že si ma Boh vyvolil ako prvotinu
na spasenie, keď ma posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu,
k čomu ma aj povolal skrze Evanjelium, aby som získal slávu nášho
Pána Ježiša Krista. (2Tes 2,13. 14.)
Pravdivý Boh zasľúbil večný život pred večnými vekmi. (Tít 1,2.)
Som Jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých
ma Boh už prv uspôsobil chodiť. (Efez 2,10.)
Som ospravedlnený zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi
Ježišovi, ktorého Boh predurčil ako prostriedok zmierenia skrze vieru,
v Jeho krvi, aby dosvedčil Svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov
páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti. (Rim 3,24. 25.)
Boh Otec ma vopred poznal, Duch ma posvätil, aby som bol
poslušný a skropený krvou Ježiša krista. Milosť a pokoj nech sú mi
dané! (1Pet 1,2.)
Bol som vykúpený drahou krvou nevinného a nepoškvrneného
Baránka, Krista, ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením
sveta, ale v posledných časoch zjavený pre mňa. (1Pet 1,19.20.) On je
Baránok, zabitý, od počiatku sveta. (Zjav 13,8.)
Moje srdce je plné vďaky, lebo moja sloboda, ktorú mám v Ježišovi
Kristovi, je slávna sloboda Božích synov, na ktorú ma Boh predurčil
a povolal pred večnými vekmi. (Gal 2,4. Rim 8,21. 30.)







Chodiť v Božej sile
Ty si okrasou mojej sily a Tvoja blahovôľa vyvyšuje môj roh. Vzdávam
Ti vďaku, Pane, že si ma našiel, pomazal si ma Svojím svätým olejom,
takže Tvoja ruka je stále pri mne a posilní ma Tvoje rameno. Vernosť
a milosť Tvoja je so mnou a v Tvojom mene sa vyvýši môj roh. (Žalm
89,18. 21. 22. 25.)

Pane, chcem byť na Tvoju úplnú ľúbosť a radosť, lebo je napísané:
Radosť Pána je mojou silou. (Neh 8,10.)
Pán je silou svojmu ľudu a záchrannou pevnosťou pre svojho
pomazaného. Pán je mojou silou, Pán je pevnosťou môjho žitia. Som
silný, lebo Pán je mojou silou. (Žalm 28,8. 27,1.)
Boh je Ten, ktorý ma opásal silou a bezúhonnou robí moju cestu.
hľadám Pána a jeho moc, hľadám vždy Jeho tvár. (Žalm 18,32. 105,4.)
Som blahoslavený, lebo v Tebe nachádzam silu, Tvoje cesty sú
v mojom srdci. S pribúdajúcou silou kráčam, aby som sa ukázal pred
Bohom na Sione. (Žalm 84,6. 8.)
Ja dúfam vo večného Boha, keď som ustatý, dáva mi silu a rozhojňuje
moju moc. Dúfam v Pána, dostávam novú silu, vznášam sa na krídlach
ako orol, bežím a neslabnem, chodím a neustávam. (Iza 40,28. 29. 31.)
Chodím hodný Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom
dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. som všemožne posilňovaný
mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Som
znovuzrodený, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Kol 1,10.
11. 2Kor 5,17. Fil 4.13.)

Boh je za mnou. Boh prebýva vo mne a chodí so mnou, kto môže byť
proti mne? (2Kor 6,16. Rim 8,31.)
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Narodil som sa z Boha a moja viera zvíťazila nad svetom, lebo väčší
je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, čo je vo svete. (1Ján 4,4. 5,4.)
Som v Ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona,
ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, založenú na viere, aby
som poznal Jeho, aj moc jeho vzkriesenia. (Fil 3,9. 10.)
jeho božská moc darovala mi všetko, čo je potrebné pre život
a zbožnosť, obdarujúc ma vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby som
skrze nich mal účasť na božskej prirodzenosti. (2Pet 1,3. 4.)
Ježiš mi dal moc, ktorá je v Jeho mene. A preto čokoľvek zviažem na
zemi, bude zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažem na zemi, bude
rozviazané na nebi. (Mat 18,18.)
som silný v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečiem sa do celej výzbroje
Božej, aby som mohol obstáť proti úkladom diabla. V mene Ježišovom
mám moc nad všetkou silou temnoty. vezmem na seba celú výzbroj
Božiu, aby som mohol odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojím
teda: bedrá si opášem pravdou, oblečiem si pancier spravodlivosti
a obujem si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmem si štít
viery, aby som ním mohol uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka.
Vezmem si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie.
V každom čase vo všetkých modlitbách a prosbách poslušne sa modlím
skrze ducha za všetkých svätých. Takto sa dostanem na slávnu slobodu
Božích synov. (Efez 6,10-18. Rim 8,21.) Amen.
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Moja sila sa znásobí,
Moja Mladosť sa obnoví
Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, Ja vám dám
odpočinutie – hovorí Pán. Vezmite na seba moje jarmo a naučte sa
odo mňa, že som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. (Mat 11,28-30.)
Pane, vezmem na seba Tvoje jarmo, ktoré je lahodné a nesiem Tvoje
bremeno, ktoré je ľahké, takto nájdem pokoj mojej duše a nebudem
ustatý. Drahý môj Ježiš, prichádzam k Tebe a u Teba sa vo mne
prebúdza nová sila. (Mat 11,28-30.)
Pán ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Pane, ja
dúfam v Teba, ak ustanem, Ty mi dáš silu, ak som bezvládny, moju
moc rozhojníš. Moja sila sa obnoví, vznášam sa na krídlach ako orol,
bežím a neochabujem, chodím a neustávam. (Iza 40,29-31.)
Pane, Ty si mojím Bohom, posilníš ma, pomôžeš mi a podporíš ma
Svojou spásonosnou pravicou. (Iza 41,10.)
Som ako v časoch svojej mladosti, Božia priazeň je nad mojím
stanom. Moje dni sa rozmnožia ako piesok, môj koreň má prístup
k vode a rosa nocuje na mojich ratolestiach. Sláva vo mne bude vždy
nová a v mojej ruke luk sa omladí. ( Jób 29,4. 18-20.)
Môj luk ostáva pevný, obratná je sila mojich rúk, zásahom Mocného
Jákobovho, odtiaľ, od Pastiera Izraela, od jeho Skaly. (1Mojž 49,24.)
Moje telo prekypuje mladistvou silou a vracia sa do čias mojej
mladosti. Prinášam ovocie i v šedinách, som svieži, pomazaný a
čerstvý na slávu môjho Boha. ( Jób 33,25. Žalm 92,15.)
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Pane, vo vďakyvzdaní sa obraciam k Tebe, lebo si ma v Tvojej priazni
postavil na pevný vrch. Veď s Tebou napadnem aj zástupy, so svojím
Bohom preskočím i múr. (Žalm 30,8. 18,30.)
Keď sa unavím množstvom ciest, nachádzam obživenie mojej sily
a nebudem chorý, lebo toto hovorí Všemohúci: Videl som jeho cesty
a uzdravím ho. (Iza 57,10. 18.)
V zdraví je moje telo a občerstvia sa moje kosti, lebo sa bojím Boha
a vzdialil som sa od zla. (Prís 3,7. 8.)
Pán ma upevní a spraví ma chválou na zemi, podľa Jeho Slova. (Iza 62,7.)
Pánove skutky lásky neprestávajú, jeho milosrdenstvo sa neskončí,
obnovuje sa každého rána nado mnou, lebo veľká je Jeho vernosť.
(Žalospev 3,22. 23.)

Pane, stvor vo mne čisté srdce a v mojom vnútri obnov pevného ducha.
Pane,Tvoje dedičstvo pokropíš hojným dažďom a omdlievajúce upevníš.
(Žalm 51,12. 68.10.)

Keď Svojho Ducha vysielaš, obnovím sa, obnovuješ povrch zeme.
(Žalm 104,30.)

Pane, Ty sýtiš môj život dobrými vecami a moja mladosť sa obnoví
ako orlovi. (Žalm 103,5.)
Pánove milosrdenstvo ma podržalo, kúpeľom znovuzrodenia
a obnovením skrze ducha svätého. (Tít 3,5.)
Môj vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň skrze obnovujúcu silu
Ducha Svätého. Oblečiem si nového človeka, ktorý sa obnovuje
k pravému poznaniu podľa obrazu svojho stvoriteľa. (2Kor 4,16. Kol 3,10.)
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Rastiem a mocniem v duchu, naplnený múdrosťou a Božia milosť
spočíva na mne. (Luk 2,40.)
Mojím dedičstvom je duch moci, lásky a sebaovládania. (2Tim 1,7.)
Mocne zosilniem vo vnútornom človeku skrze Ducha Svätého. (Efez 3,16.)
Spoznám Krista a moc jeho vzkriesenia. (Fil 3,10.)
Som silný v Pánovi a v moci jeho sily. (Efez 6,10.) všetko môžem
v Kristovi, ktorý ma posilňuje. (Fil 4,13.)
Som všemožne posilňovaný mocou Jeho slávy. (Kol 1,11.)
Môj Boh je Ten, ktorý ma upevňuje v Kristovi; On mňa aj pomazal.
(2Kor 1,21.)

Ale verný je Pán, ktorý ma utvrdí a zachová od zlého. Zachránim sa
od nečestných a zlých ľudí. (2Tes 3,3. 2.)
Vzdávam Ti vďaku, Otče, v mene Ježišovom, že som mohol okúsiť
silu budúceho veku. (Žid 6,5.)
Vo mne spasenie, vo mne moc, vo mne kráľovstvo môjho Boha, vo
mne moc Jeho Krista pôsobí naveky vekov. (Zjav 12,10.)
Boh, môj Otec môže učiniť všetko podľa moci, ktorá pôsobí vo mne, nad
všetko omnoho viac, ako ja prosím alebo rozumiem. (Efez 3,20. 21.) Amen.
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Modlitba za Materiálne požehnanie
Otče, vo svätom mene Tvojho Syna, Ježiša, vyznávam Tvoje Slovo
v dnešný deň. Ako to robím, vyznávam ústami a verím v srdci, že
tvoje Slovo sa nenavráti k tebe prázdne, ale vykoná, na čo si ho
poslal. (Iza 55,11.)
Preto ja verím, že uspokojíš všetky moje potreby podľa tvojho
bohatstva slávne v Kristovi Ježišovi, podľa veršu Filipanom 4,19,
v Ježišovom mene. Verím, že keďže som dal v potrebnom čase, aj mne
bude dané, dobrú mieru, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú
mi dajú ľudia do lona. lebo takou mierou mi bude namerané, akou
som ja meral. (Luk 6,38.)
Otče, vyznávam podľa Tvojho Slova, podľa veršu Marka 10,29-30, že
dostanem sto razy toľko, teraz v tomto veku a v budúcom veku však
večný život.
Otče, Ty si ma vytrhol z moci tmy a preniesol si ma do kráľovstva
Svojho milovaného Syna. (Kol 1,13.)
Otče, verím, že zaujal som svoje miesto u Teba ako Tvoje dieťa, Ty si
sa stal mojím otcom a ja Tvojím dieťaťom. (2Kor 6,18.) Preto, ako
o Tvojho milovaného syna, staráš sa o mňa, učiníš ma schopným
skrze Tvojho Ducha chodiť v Tvojej láske, múdrosti a požehnaní.
Nebeský Otče, v mene Ježišovom vyšlem slúžiacich duchov, Tvojich
anjelov, ktorých si poveril a dal do mojej služby, aby mi priniesli
potrebné finančné prostriedky. (Žid 1,14.)
Otče, vyznávam, že Ty si mi útočiskom a silou, pomocou v súžení.
Tvoja sila a moc je oveľa mocnejšia, než akú potrebujem. (Žalm 46,1.)






Otče, skrze Tvoju všemohúcu milosť a bohatstvo požehnáš ma vo
všetkom, vo všetkých mojich pozemských potrebách. Všetko, čo
potrebujem, v hojnosti mi dáš za každých okolností a takto v ničom
nemám nedostatku. Ďakujem Ti, Otče, v Ježišovom mene.
Drahý Nebeský Otče, Ty máš moc, aby si vo všetkom rozhojnil pri
mne tvoju milosť, aby som mal vždy vo všetkom úplný dostatok,
a aby som mal hojne na každý dobrý skutok. (2Kor 9,8.) Amen.







Modlitba nad desiatkoM
Drahý môj Ježiš, Ty si Kráľ spravodlivosti a pokoja, Syn najvyššieho
Boha, Ty si veľkňaz naveky. Nie podľa zákona, nie podľa prikázania,
ale radujúc sa, ako znak mojej vďaky, prinášam pred Teba prvotiny
môjho výnosu. Ty, kto žiješ podľa svedectva, prijmi tento desiatok
z plnosti môjho srdca. (Žid 7,8.)
Teraz, ako prinášam pred teba prvotiny môjho výnosu, uznávam, že
všetko mám od Teba, všetko som dostal od Teba, Ty si ma požehnal
so všetkým, čo mám. Veď od Teba je všetko, takže z tvojej ruky som
ti dal. (1Kron 29,14.)
Pane, môj Boh! Všetka táto hojnosť, ktorú prinášam pred Teba, aby
som postavil dom Tvojmu svätému menu, je z tvojej ruky a tvoje je
všetko. (1Kor 29,16.)
Toto všetko Ti z úprimného srdca, ochotne dávam. s veľkou
radosťou z vlastnej vôle Ti obetujem, Pane. Zachovaj vždy takéto
zmýšľanie môjho srdca a pripútaj moje srdce k Tebe. (1Kor 29,17. 18.)
Pane, pred Tebou je veleba a dôstojnosť, sila a ozdoba je v Tvojej
svätyni. Vzdávam Ti česť a moc. Pane, vzdávam slávu Tvojmu menu,
prinesiem ti dar a vstúpim do Tvojho nádvoria! Klaniam sa Ti, Pane,
vo svätej ozdobe. (Žalm 96,6-9.)
Všetky desiatky zo zeme, z osevu poľa alebo z ovocia stromov patria
Pánovi; je to sväté Pánovi. (3Mojž 27,30.)
Pane, vyznávam, že som vošiel do krajiny, ktorú si mi dal za dedičstvo.
(5Mojž 26,1.)
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Prinášajúc pred Teba prvotiny môjho výnosu, vyhlasujem pred
Tebou, môj Pán a môj Boh, že som prišiel do krajiny, ktorú si
prísahou mojím otcom zasľúbil dať nám. (5Mojž 26,3.)
Bol som stratený, ale Ty si ma, Pane, vykúpil, urobil si ma veľkým
a mocným národom. (5Mojž 26,5.)
Volal som k Pánovi, Bohu mojich otcov, vyslyšal môj hlas a videl moju
biedu. (5Mojž 26,7.)
Pán ma vyviedol silnou rukou a vystretým ramenom a dal mi túto
krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. (5Mojž 26,8. 9.)
Modlím sa pred Tebou, Pane, môj Boh, vzdávam ti vďaku, že sa
môžem radovať zo všetkého dobrého, čo si dal mne i mojej
domácnosti. (5Mojž 26,11.)
Pane, zhliadni zo Svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj svoj
ľud i zem, ktorú si nám dal, ako si prisahal. (5Mojž 26,15.)
Pane, Ty si môj Boh, chodím po Tvojich cestách, spoznám Tvoje
príkazy, prikázania a uznesenia, som poslušný Tvojmu Slovu. Pane,
som ti vlastným národom, zachovávam všetky Tvoje príkazy. ty
ma povýšiš v chvále, cti a sláve nad všetky národy, ktoré si učinil.
Som svätým ľudom Pánovi, môjmu Bohu, ako to On povedal.
(5Mojž 26,18. 19.)

Pane, podľa Tvojho Slova, prinášam celé desiatky do tvojej
pokladnice, lebo si povedal: „Vyskúšajte ma týmto, či vám neotvorím
okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania! Pohrozím
pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám
nebude neplodný na poli. blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo
budete obľúbenou krajinou.“ (Mal 3,10-12.)
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Pane, som tvojím vlastníctvom a ty ma ušetríš, ako ušetrí človek svojho
syna, ktorý mu slúži. Uvidím rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným,
medzi tým, kto Bohu slúži, a tým, kto Mu neslúži. (Mal 3,17.18.)
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Modlitba za pracovnú príležitosť
Otče, v mene Ježišovom verím, vyznávam a pripomínam Ti Tvoje
Slovo, lebo viem, že bdieš nad tvojím slovom, aby si ho splnil. (Iza
43,26. Jer 1,12.)

tvoje slovo, ktoré vychádza z tvojich úst: nenavráti sa k tebe
prázdne, ale vykoná, čo si si želal a úspešne spraví, na čo si Ho poslal.
(Iza 55,11.)

Som upevnený spásou a vzdialený som útlaku, lebo sa nemusím báť;
i vzdialený som hrôzy, lebo sa ku mne nepriblíži. ty urobíš plodným
a úrodným každé dielo mojich rúk, dávaš semeno rozsievačovi
a chlieb jediacemu. (Iza 54,14. 55,10.)
Otče, Ty si otec milosrdenstva a boh každého potešenia. Ty ma
potešuješ v každom mojom súžení. (2Kor 1,3. 4.)
Ty si prameňom blahobytu a povzbudenia. Preto som smelý, stojím
vo viere a rastiem v Tvojej sile. (1Kor 16,13.)
Preto som pevný, moje ruky neochabujú, pretože za moje dielo príde
odmena. (2Kron 15,7.)
Nakoľko vykonávam skutky, mzda sa mi nepočíta z milosti, ale
z podlžnosti. (Rim 4,4.)
Všemožne sa snažím nažívať v pokoji, konám svoje a pracujem
vlastnými rukami, ako mi to Pán prikázal. Počestne žijem pred tými,
čo sú mimo a v ničom nemám nedostatku. Ako mi Pán prikázal,
pracujem v pokoji a jem svoj chlieb. Naučím sa konať dobre, keď je
potrebné, aby som nebol bez ovocia. (1Tes 4,11. 12. 2Tes 3,12. Tít 3,14.)
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Ty poznáš moje skutky, otvoril si mi dvere, ktoré nikto nemôže
zatvoriť, lebo som zachoval Tvoje Slovo a nezaprel som Tvoje meno.
(Zjav 3,8.)

o nič nie som ustarostený, ale vo všetkom s vďakou predkladám Bohu
svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží,
ktorý prevyšuje každý rozum, chráni moje srdce a moju myseľ v Kristovi
Ježišovi. Môj Boh uspokojí všetky moje potreby podľa Svojho bohatstva
slávne v Kristovi Ježišovi. (Fil 4,6. 7. 19.)
splnia sa na mne všetky tieto požehnania a budú ma sprevádzať,
lebo poslúchnem Slovo Pána, môjho Boha. požehnaný som v meste
a požehnaný som na poli. požehnaný je plod môjho života a plod
môjho dobytka. požehnaný som, keď vchádzam a požehnaný som,
keď vychádzam. Pán mi udelí Svoje požehnanie vo všetkom, čoho sa
chytia moje ruky. požehná ma v krajine, ktorú mi dáva Pán, môj Boh.
Pán mi dá nadbytok dobrého, otvorí Svoju bohatú pokladnicu
- nebesá - aby v pravý čas dal dážď na moju krajinu, a aby požehnal
každé dielo mojich rúk. (5Mojž 28,3-4. 6. 8. 11. 12.)
Pane! Predložil si mi život i smrť, požehnanie i kliatbu a hovoril si:
vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo! Ja som si
vyvolil život, aby som mohol žiť ja i moje potomstvo. (5Mojž 30,19.)
Môj Boh mi dal bohatstvo a majetok a dovolil mi jesť z toho a brať
podiel i radovať sa za svoju námahu, pretože boh radosťou zamestnával
moje srdce. (Kazateľ 5,19. 20.) Amen!
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Vyznanie SloVa V prípade materiálnej potreby
Pán mi dal večnú zmluvu, ňou všetko upravil a zaistil. On spôsobí
vzrast môjho blaha a každej mojej túžby. (2Sam 23,5.)
Pamätám na Pána, môjho Boha, lebo On mi dáva silu získavať
bohatstvo, aby utvrdil Svoju zmluvu. (5Mojž 8,18.)
Pán mi udelí Svoje požehnanie vo všetkom, čoho sa chytia moje ruky.
Pán mi dá nadbytok dobrého, požehná dielo mojich rúk. Pán ma
učiní hlavou a budem len hore. (5Mojž 28,8. 11-13.)
Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1.)
Ježiš schudobnel pre mňa, aby som ja zbohatol Jeho chudobou. (2Kor
8,9.) Ježiš prišiel, aby som mal život, a to v hojnej miere! ( Ján 10,10.)
Kristus ma vykúpil spod zlorečenstva zákona. Ježiš ma vykúpil spod
chudoby, choroby a duchovnej smrti. (Gal 3,13.)
Miesto chudoby dal mi bohatstvo, miesto choroby dal mi uzdravenie,
miesto smrti dal mi večný život. (2Kor 8,9. Iza 53,4. 5. Ján 10,10. 5,24.)
Toto všetko je pravda, splní sa v mojom živote na základe Slova
božieho. Lebo takto vraví Pán Boh: Slovo, ktoré budem hovoriť, sa
splní. Nezruším Svoju zmluvu a nezmením, čo vyšlo z mojich úst.
( Ján 17,17. Ezech 12,28. Žalm 89,34.)

Takto vraví Pán: U mňa je bohatstvo a česť, trvalý blahobyt
a spravodlivosť. Aby som nadelil vlastníctvo tým, čo ma milujú, a aby
som naplnil ich pokladnice. (Prís 8,18. 21.)






Radujem sa v Pánovi a dá mi, po čom moje srdce túži, lebo boh mi
radosťou zamestnáva srdce. (Žalm 37,4. Kazateľ 5,19.)
Dal som, aj mne bude dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom
nasypanú mi dajú do lona. (Luk 6,38.)
Akou mierou meriam, takou mi bude namerané. Hojne rozsievam,
hojne budem aj žať. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri mne
Svoju milosť, aby som vo všetkom mal úplný dostatok, a aby som
mal hojne na každý dobrý skutok. (2Kor 8,6. 8.)
Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá
a rozmnoží moje osivo, dá vzrast plodom mojej spravodlivosti, a vo
všetkom budem obohatený na všemožnú štedrosť, ktorá skrze mňa
pôsobí vďačnosť Bohu. (2Kor 9,10. 11.)
Hľadám najprv kráľovstvo božie a jeho spravodlivosť a všetko, čo
potrebujem, bude mi pridané v Ježišovom mene. (Mat 6,33.) V ničom
nemám nedostatku, lebo môj Boh uspokojí všetky moje potreby
podľa Svojho bohatstva slávne v Kristovi Ježišovi. (Fil 4,19.)
Dúfam v živého Boha, ktorý mi bohato dáva všetko na užívanie.
(1Tim 6,17.)

Došiel som k hojnej milosti a k daru spravodlivosti, a tak skrze Toho
jedného, Ježiša Krista, kraľujem v živote. (Rim 5,17.)
Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za mňa, ako by mi
nedaroval s ním všetko? (Rim 8,32.)
Takto vraví Pán, môj Boh: Potom uvidíš a budeš žiariť, začuduje sa
ti a poteší srdce, lebo poklady mora sa k tebe obrátia, bohatstvo
národov príde k tebe. (Iza 60,5.)






Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby, aby si spoznal, že
Ja som Pán, ktorý som ťa povolal menom. Vľúdne som ťa oslovil,
opásal som ťa, hoci si ma nepoznal. (Iza 45,3-5.)
Výnos a zisk sveta prejdú ku mne a budú moje, za mnou budú chodiť,
predo mnou sa budú klaňať. (Iza 45,14.)
Pán mi dal múdrosť, poznanie i radosť; ale tomu, kto hreší, dal úlohu
zbierať, hromadiť a dávať tomu, ktorý sa páči Bohu. (Kazateľ 2,26.)
Korunou múdrych je ich bohatstvo. Moja múdrosť je od Pána, moje
bohatstvo je od Pána. (Prís 14,24.)
Moje je striebro, moje je zlato - znie výrok Pána Mocností. Odo
dneška ťa požehnám. (Agg 2,8. 19.)
Pán otvorí okná nebies a vyleje na mňa až nadbytok požehnania.
(Mal 3,10.)

Moje brány budú ustavične otvorené, vo dne ani v noci ich nebudú
zatvárať, aby mi mohli prinášať bohatstvo národov. (Iza 60,11.)
Pán prisahal na Svoju pravicu: Nevydám už nikdy tvoje obilie za
pokrm tvojim nepriateľom. (Iza 62,8.) Takto hovorí Pán: pohrozím
pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám
nebude neplodný na poli. blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo
budete obľúbenou krajinou. (Mal 3,11. 12.)
dám dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda
urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na
širokej lúke. (Iza 30,23.)
Pane, Ty navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Tvoj potok
je plný vody; pripravuješ mi obilie, lebo si to takto nariadil. (Žalm 65,10.)






On dáva pokoj mojim hraniciam, sýti ma najlepšou pšenicou. Naše
sýpky sú plné a vydávajú hojné zásoby. (Žalm 147,14. 144,13.)
Hojnosť a bohatstvo sú v mojom dome a moja spravodlivosť trvá
naveky. (Žalm 112,3.)
Ja som Pán, tvoj Boh: otvor si naširoko ústa, ja ich naplním. Obrátim
ruku proti tvojim odporcom, najlepšou pšenicou ťa nachovám a medom
zo skaly ťa nasýtim. (Žalm 81,11. 15. 17.)
Toto hovorí Pán: radosť z teba budem mať, keď ti budem
preukazovať dobro, spôsobím ti všetko dobro, o ktorom ti hovorím.
( Jer 32,41. 42.)

Môj Boh mi dal bohatstvo a majetok, pretože Boh radosťou
zamestnáva moje srdce. (Kazateľ 5,19. 20.)
pán má radosť z blahobytu Jeho sluhu, požehnanie Abraháma patrí
mne. (Žalm 35,27. Gal 3,14.)
Neprestajne ďakujem môjmu Bohu za Božiu milosť, ktorej sa mi
dostalo v Kristovi Ježišovi, že som v Ňom bol obohatený vo všetkom
a v ničom nemám nedostatku. (1Kor 1,4. 5. 7.)
Ďakujem, Otče, že si mi vyšiel v ústrety s požehnaním, položil si mi
na hlavu korunu rýdzo zlatú. (Žalm 21,4.) Amen.







Modlitba za dážď, za hojnú úrodu
(Túto modlitbu sa dá používať aj v duchovnom zmysle, za vyliatie Svätého Ducha.)

Drahý Nebeský Otče, vzdávam Ti vďaku za Tvoju nekonečnú dobrotu
a milosrdenstvo, lebo zosielaš dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých.
Velebujem Ťa, lebo poleješ zem v právny čas. (Mat 5,45.)
Drahý Nebeský Otče, v Tvojom svätom Slove je napísané:
navštevuješ zem a napájaš ju, hojne ju obohacuješ. Potok Boží je
plný vody; pripravuješ mi obilie, lebo takto si to predurčil. Jej brázdy
zavlažuješ, jej hrudy zarovnávaš, dažďom obmäkčuješ, jej porast
požehnávaš. Dobrotou Svojou korunuješ rok, šľapaje Tvoje vlhnú
tukom; pastviská púšte vlhnú, kopce sa opasujú jasotom. Lúky sa
priodievajú stádami a doliny sa pokrývajú obilím; preto výskam
a prespevujem. (Žalm 65,10-13.)
rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa
otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja,
Pán, som to stvoril. (Iza 45,8.)
Budem rozosievať pokoj; vinič vydá svoje ovocie, zem vydá svoju
úrodu a nebesá vydajú svoju rosu; to všetko mi Pán Boh dá do
vlastníctva. (Zach 8,12.)
Nakoľko zachovávam Tvoje prikázanie a chodím v láske, ty mi dáš
dážď v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu, i poľné stromy
vydajú svoje ovocie. Moja mlatba bude trvať až do oberačky
a oberačka bude trvať po sejbu; najem sa chleba do sýtosti a bezpečne
bývam v mojej krajine. (3Mojž 26,3-5.)
Moja krajina pije vodu z nebeského dažďa; je krajinou, o ktorú sa
stará Pán, môj Boh; oči Pána, môjho Boha, sú na ňu upreté ustavične,
od začiatku do konca roku. (5Mojž 11,11. 12.)
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Lebo Ty si povedal: „Tak dám dážď vašej krajine v pravý čas, včasný
i neskorý dážď; zoberieš svoje obilie i svoj mušt i olej. Dám ti trávu
na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a nasýtiš sa.“ (5Mojž 11,14. 15.)
Pán mi otvorí Svoju bohatú pokladnicu - nebesá - aby v pravý čas dal
dážď na moju krajinu a požehná každé dielo mojich rúk. Požičiavam
mnohým národom, ja si však nebudem požičiavať. (5Mojž 28,12.)
Ty vytváraš koryto pre príval, aby si napájal nehostinnú púšť a k rastu
nútil sviežu zeleň. Ty si otcom dažďa, ty si splodil kvapôčky rosy.
( Jób 38,25. 27. 28.)

Ty zavlažuješ vrchy zo Svojich siení; zem sa nasýti ovocím tvojich
diel. (Žalm 104,13.)
Spievam Ti vďaku, Pane, lebo Ty si Ten, ktorý oblakmi zahaľuješ
nebesá a pripravuješ dážď, rásť dávaš tráve po vrchoch. (Žalm 147,7. 8.)
Skrze tvoj svätý dážď, nech je nadbytok obilia v krajine, nech sa vlní
na štíte vrchov; ovocie jeho nech je ako Libanon a mešťania nech
kvitnú ako tráva zeme. (Žalm 72,16.)
Pán dá dážď na osivo, ktorým obsejem moju pôdu, a chlieb, ktorý
pôda urodí, bude výživný a bohatý a moje stádo pasie na širokej lúke.
(Iza 32,23.)

Privolám obilie, rozmnožím ovocie stromov i výnos poľa – ja Pán
som povedal, aj to učiním. (Ezech 36,29. 30.)
Poľný strom vydá svoje ovocie, i zem vydá svoju úrodu, a budeš na
svojej pôde v bezpečí. Potom poznáš, že ja som Pán, keď polámem
ihlice tvojho jarma a vytrhnem ťa z ruky tých, ktorí si ťa podmanili.
(Ezech 34,27.)
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A spoznáte, že vy ste moje stádo, ste ovcami mojej pastvy a ja som váš
boh. (Ezech 34,31.)
Príchod Pána je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný
dážď, čo zavlažuje zem. (Ozeáš 6,3.)
Rozosievam podľa spravodlivosti, žnem podľa lásky. Preoriem si
úhor, lebo tu je čas hľadať Pána, dokiaľ nepríde a neskropí ma
spravodlivosťou. (Ozeáš 10,12.)
Plesám a radujem sa v Pánovi, vo svojom Bohu, pretože mi dá dážď
spravodlivosti a zošle mi dážď ranný a neskorý. ( Jóel 2,23.)
Takto hovorí Pán: „Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a
zošlem dážď v primeraný čas. budú to požehnané dažde!“ (Ezech 34,26.)
Pán sa nenechá bez osvedčenia, ale činí mi dobre, dáva mi z neba
dažde a úrodné časy a naplňuje moje srdce pokrmom a potešením.
(Skut 14,17.)

Som ako zem, ktorá vpíja dážď, často na ňu padajúci, a plodím
užitočnú bylinu a dostávam požehnanie od boha. (Žid 6,7.)
Otče, trpezlivo vyčkávam vzácnu úrodu zeme, až sa jej dostane
ranného a neskorého dažďa v ježišovom mene! ( Jak 5,7.)
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Záplava odtečie pred tvojou hroZbou, pane!
(Sila a moc Božieho Slova nad hrozbou záplav)

pane, ty si mocnejší než zvuk mnohých vôd. (Žalm 93,4.)
Pane, Tvojím slovom sú utvorené nebesá a dychom Tvojich úst ich
všetky voje. ty zhrnieš morské vody do koženého mecha, záplavy
uložíš do komôr. (Žalm 33,6. 7.)
ty si určil moru piesok za hrádzu, za večnú hranicu, ktorú
neprekročí. Hoci dorážajú jeho vlny, nič nezmôžu, hoci hučia,
neprekročia ju, lebo ty si im to prikázal. ( Jer 5,22.)
Pane, ty si sputnal more Svojím zákonom, vložil si naň zámok, dvoje
brány tiež. vtedy si povedal: až potiaľ môžeš ísť, a nie ďalej, tu sa
zlomí pýcha tvojich vĺn! ( Jób 28,10. 11.)
Záplava odtečie pred tvojou hrozbou, Pane, položil si im hrádzu,
ktorú neprekročia, aby opäť nezakryli zem. (Žalm 104,6. 7. 9.)
Pane, môj Boh, Ty položíš ruku Tvojho pomazaného na more a na
veľtoky Jeho pravicu, aby rukami tlieskali rieky a vrchy plesali
vospolok. rieky sú poslušné tvojmu Slovu, zostávajú vo vlastnom
koryte. (Žalm 89,25. 98,8.) Splní sa to podľa toho, ako je napísané:
všetky potoky tečú do mora. (Kazateľ 1,7.)
pane, verím v tvoje sväté Slovo, stane sa mi podľa toho, ako bolo
povedané: Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky,
nezaplavia ťa. (Iza 43,2.) tvoje Slovo nosím vo svojom srdci a ty ho
splníš. amen.
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Modlitba za spasenie ... (Meno)
Otče, s vierou prichádzam pred Teba v modlitbe, v mene Ježišovom.
V Tvojom Slove je napísané: Ježiš prišiel hľadať a zachrániť, čo sa
stratilo. (Luk 10,19.) Tvoja vôľa je, aby všetci boli spasení a spoznali
pravdu. (1Tim 2,4.) Preto Otče, v dnešný deň prinášam pred Teba
v modlitbe ... (meno), v mene Ježišovom.
zloMíM všetku silu a všetko zlo nepriateľa
nad životoM ... (menO) a prikazujeM, aby odišiel
v ježišovoM Mene. (Mat 18,18.)
Prosím Ťa, Otče, ako Pána žatvy, aby si poslal dokonalých
pracovníkov do života ... (meno), aby sa s ním podelili na dobrej zvesti
evanjelia, a aby ju ... (meno) počul a pochopil vo svojom srdci. Ako
Tvoji pracovníci mu slúžia, verím, že ... (meno) si otvorí srdce a prijme
správu evanjelia. Vyslobodí sa zo zajatia nepriateľa, prijme Ťa za
Pána svojho života a dostane sa do Tvojho kráľovstva. (Mat 9,38. 2Tim
2,26.)

Vy anjeli, slúžiaci duchovia, v Ježišovom mene vás posielam, aby ste
splnili Slovo v živote tých, ktorí zdedia spasenie. Vy mohutní, silní
anjeli, choďte a poskytnite potrebnú nadprirodzenú pomoc a podporu
... (meno) na Božiu slávu, v mene Ježišovom. (Žid 1,14.)
Stojím za Tvojím Slovom, Otče; oslavujem, velebím Ťa a vzdávam
Ti vďaku za spasenie ... (meno). Jeho prípad som položil do Tvojich
rúk a cez vieru sa na ... (meno) pozerám ako na niekoho, kto je
spasený, naplnený Duchom Svätým a poznaním Tvojho Slova.
Ďakujem Ti, Pane, môj Boh! Amen.







Modlitba za ... (Meno), ak je v zajatí diabla
(alkohol, drogy, okultizmus, rôzne závislosti)

Ak osoba, za ktorú sa prihováraš, nevyznala Ježiša za Pána svojho
života a za svojho Spasiteľa, najprv povedz modlitbu za jej spasenie.
Túto modlitbu nájdeš na predchádzajúcej strane. Zostaň vo viere
a v Ježišovom mene sa poďakuj Otcovi za to, čo pre túto osobu urobil.
Potom povedz nasledujúcu modlitbu:
Otče, prípad ... (meno) v Ježišovom mene smelo a s dôverou prinášam
pred Tvoj kráľovský trón milosti a milosrdenstva. (Žid 4,16.) Postavím
sa do trhliny pred Teba a prihováram sa za prípad ... (meno). Viem,
že Duch Svätý prebýva vo mne a prichádza mi na pomoc, spolu so
mnou v zjednotenej sile sa postaví proti zlu, ktoré ho pokúša a drží
ho v zajatí. (Ezech 22,30. Rim 8,26.)
Zlomím sily, ktoré ... (meno) držia v zajatí v Ježišovom mene. (Iza 58,6.)
Vezmem si štít viery a uhasím ním všetky ohnivé šípy nepriateľa, ktoré
smerujú proti ... (meno). (Efez 6,16.)
Otče, v Tvojom Slove hovoríš, že čokoľvek zviažem na zemi, bude
zviazané na nebi, a čokoľvek rozviažem na zemi, bude rozviazané na
nebi. (Mat 18,18.) Ďakujem Ti, Otče, za túto moc, ktorú si mi dal.
V Tvojom Slove hovoríš, že veriaci vyháňa démonov v Ježišovom
mene. (Mrk 16,17.)
vo svätoM Mene ježiša uplatňujeM Moc nad silou
nepriateľa, zväzujeM ho a prikazujeM Mu, aby
opustil ... (menO). preto sila nepriateľa sa zloMila
v živote ... (menO), so všetkýM svojíM zloM zdvihne
sa a zvalí sa do Mora, v Mene ježišovoM.

Vy, anjeli, slúžiaci duchovia tých, ktorí zdedia spasenie, v Ježišovom mene
vás posielam, aby ste konali Slovo. Vy mohutní, silní anjeli, choďte
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a poskytnite potrebnú nadprirodzenú pomoc a podporu ... (meno) na
Božiu slávu, v mene Ježišovom. (Žid 1,14.)
mojou vierou povolám spasenie ... (meno) ako by bolo, lebo nehľadím
na viditeľné, ale na neviditeľné, lebo viditeľné je dočasné, ale
neviditeľné je večné. (Rim 4,17. 2Kor 4,18.) nepriateľ nemôže zneužiť
nevedomosť ... (meno), lebo ja sa vzopriem diablovi a diabol
strachujúc sa utečie pred ... (meno). ( Jak 4,7.) nedávam žiadne miesto
diablovi v živote ... (meno). (Efez 4,27.)
Skrze Baránkovu krv prihováram sa za ... (meno), lebo zlo a všetky jeho
vojská boli porazené skrze Baránkovu krv a Tvoje Slovo. (Zjav 12,11.)
Ďakujem Ti, Otče, že si mi dal moc, aby som v záujme ... (meno) šliapal
po hadoch a škorpiónoch a po všetkej sile nepriateľa a nič mi neuškodí.
(Luk 10,19.) Ďakujem Ti, Otče, že ... (meno) sa vyslobodil z tohto zlého
sveta podľa Tvojej vôle. On sa vyslobodil z moci tmy a dostal sa do
kráľovstva Tvojho milovaného Syna. (Gal 1,4. Kol 1,13.)
Ďakujem Ti, Otče, že ... (meno) bol vykúpený skrze Baránkovu krv
a vyslobodil sa z rúk satana. On bol ospravedlnený, stal sa spravodlivým
skrze Ježišovu krv a Tebe patrí jeho duch, jeho duša a jeho telo.
Ďakujem, že ... (meno) sa vyslobodil z každého zväzku a jarma
a vymanil sa z diablovho osídla na Tvoju slávu. (1Kor 6,12. 2Tim 2,26.)
Ďakujem Ti, Otče, že si poslal Tvojho Syna, Ježiša Krista, aby zmaril
diablove skutky. (1Ján 3,8.) Diablova práca bola zničená a zmarená
v živote ... (meno), v Ježišovom mene. ... (meno) patrí do Božieho
kráľovstva, stal sa účastníkom spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu
Svätom. (Rim 4,17.) Sláva Tebe, Pane! Amen!
(Po tejto modlitbe sa poďakuj Otcovi, že satan bol zviazaný v živote dotyčnej
osoby. Stoj pevne vo viere a pridŕžaj sa vyznania tvojej viery. nezabudni, väčší je
Ten, ktorý je v nás, ako ten, čo je vo svete. (1Ján 4,4.))
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Modlitba za uzdravenie ... (Meno)
(Pravidelné používanie tejto modlitby je odporúčané pre rodičov v záujme
uzdravenia ich detí, respektíve v záujme uzdravenia manžela, manželky, rodičov,
rodinných príslušníkov, príbuzných a známych.)

Otče, v mene Ježišovom vyznávam Tvoje Slovo a Tvoju vôľu nad
uzdravením ... (meno). Verím a vyslovujem, že Tvoja reč, Tvoje Slovo,
ktoré vychádza z Tvojich úst, nenavráti sa k Tebe prázdne, ale vykoná, čo
Ty si chcel a úspešne spraví, na čo si ho Ty poslal. (Iza 55,11.) Preto vierou
vyznávam uzdravenie ... (meno) podľa veršu 1 Pet 2,24 v Ježišovom mene.
V Tvojom Slove je napísané, že Ježiš vzal na seba choroby ... (meno)
a niesol jeho bolesti, Jeho ranami sa ... (meno) uzdravil. (Iza 53,4-5.) Preto
s veľkou vierou, dôverou a smelosťou vyznávam skrze silu a moc týchto
biblických veršov, že ... (meno) bol vykúpený spod kliatby choroby (Gal
3,13.) a ... (meno) chodí na základe tejto pravdy. ... (meno) neberie ohľad
na viditeľné a citeľné príznaky choroby, lebo chodí podľa viery, nie podľa
videnia.
Sila choroby je oMráčená, Porazená v živote ...
(menO), v ježišovoM Mene. zakazujeM chorobu
v živote ... (menO), choroba neMá Moc nad ... (menO)
vo všeMohúcoM SvätoM Mene ježišovoM. (Mat 18,18.
Mrk 11,23.)

... (meno) prebýva v skrýši najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho,
preto sila nepriateľa - choroba nebude mať moc, nebude panovať nad
ním. (Žalm 91,1.)
Otče, Ty vyslobodíš spravodlivého zo všetkých jeho súžení. Tvoji
anjeli táboria vôkol ... (meno) a ty ho zachraňuješ. (Žalm 34,8.)
nič zlé sa mu nemôže stať; ani pohroma, ani nešťastie sa k nemu
nepriblíži. Vyznávam, že v srdci ... (meno) prebýva Slovo Božie, prinášajúc
dokonalé zdravie jeho telu, múdrosť a večný život jeho duchu. (2Tim 1,7.)






Slovo Božie je pre neho život a liek, lebo zákon životodarného Ducha
v Kristovi Ježišovi oslobodil ... (meno) od zákona hriechu a smrti. (Rim
8,2.) Ja a ... (meno) sme sa obliekli do celej výzbroje Božej, vzali sme
si štít viery, ktorým uhasíme všetky ohnivé šípy diabla. (Efez 6,11. 16.)
nakoľko Ježiš je veľkňazom vyznania našej viery, pridŕžame sa
Tvojho Slova a vytrváme v Jeho vieruplnom vyznávaní. (Žid 4,14.)
neústupne a neochvejne vytrváme v úplnom presvedčení, že ... (meno)
sa teraz uzdravil a je dokonale zdravý, v Ježišovom mene. Amen.







MODLITBA ZA DUCHOVNÉ VEDENIE ... (MENO)
Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ... (meno)
od zákona hriechu a smrti. Jeho život nevedie jeho telo, okolnosti,
ani prostredie, ale vedie ho Duch Svätý na každom kroku. ... (meno)
svoj život žije podľa Ducha. Prebýva v ňom Svätý Duch, vedie
a usmerňuje ho. (Rim 8,2. 4. 9.)
... (meno) je víťazom a triumfuje skrze Ježiša, ktorý ho miluje. ...
(meno) sa nedá premôcť zlým, ale zlo premáha dobrom. ... (meno)
odložil skutky tmy a obliekol sa do výzbroje svetla. ... (meno) si
obliekol Pána Ježiša Krista a o telo sa nestará podľa jeho žiadostí.
(Rim 8,37. 12,21. 13,12. 14.)

... (meno) je udržiavateľom a činiteľom Slova. Jeho je Božia múdrosť.
... (meno) je čistý, pokojamilovný, krotký, poslušný, plný milosrdenstva
a dobrého ovocia, nestranný a bez pokrytectva. Poddáva sa Bohu.
Vzoprie sa diablovi a diabol utečie od neho. Priblíži sa Bohu a Boh
sa mu priblíži. V ... (meno) niet strachu, lebo vie, že Boh ho nikdy
neopustí. ( Jak 1,22. 3,17. 4,7. 8. Žid 13.5.)
V Ježišovi sa ... (meno) naplnil Svätou Trojicou: naplnil sa Otcom,
Synom a Svätým Duchom. Ježiš je jeho Pánom! (Kol 2,10.)
Svätý Otče! Utvrď ... (meno) v každom dobre, aby splnil Tvoju vôľu
a spôsob v ňom skrze Ježiša Krista, čo je milé Tebe. Jemu sláva na
veky vekov. (Žid 13,21.) Amen.







MODLITBA ZA MATERIÁLNE POŽEHNANIE ... (MENO)
Otče, v mene Tvojho Syna, Ježiša vyznávam v dnešný deň Tvoje
Slovo. Verím v srdci a ústami vyznávam, že Tvoje Slovo sa nenavráti
k Tebe prázdne, ale vykoná, čo Ty chceš a úspešne spraví, na čo si ho
poslal. (Iza 55,11.)
Vierou vyznávam, že všetky potreby ... (meno) uspokojíš podľa Svojho
bohatstva slávne v Ježišovi Kristovi, podľa veršu Fil 4,19 v Ježišovom
mene. Nakoľko ... (meno) dal, aj jemu bude v potrebný čas dané.
Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú ... (meno)
do lona. (Luk 6,38.) Otče, vyznávam na základe Tvojho Slova, že podľa
veršu Mark 10,29-30. ... (meno) dostane stokrát toľko teraz v tomto
veku a v budúcom veku dostane večný život.
Otče, Ty si vyslobodil ... (meno) z moci temnoty a preniesol si ho do
kráľovstva Tvojho milovaného Syna. (Kol 1,13.) Otče, stal si sa Jeho
Otcom, on sa stal Tvojím synom. (2Kor 6,16. 18.) Preto ako o Tvojho
milovaného syna, staráš sa o neho, učiníš ho schopným skrze Tvojho
Ducha chodiť v Tvojej láske a múdrosti.
Ďakujem Ti, Otče, že slúžiaci duchovia, ktorých si poveril a ... (meno)
do služby dal, prinesú pre neho potrebné finančné prostriedky. (Žid 1,14.)
Otče, vyznávam, že si vždy osvedčenou pomocou v súžení. (Žalm 46,2.)
Otče, skrze Tvoju všemohúcu milosť a bohatstvo požehnáš ... (meno)
vo všetkom, v každej pozemskej potrebe. Všetko, čo potrebuje, mu
Ty hojne dáš, v ničom nebude mať nedostatku. Ďakujem Ti, Otče,
v Ježišovom mene. Amen.







Počuj Izrael, tvoj Boh sa ženIe
Po neBI na Pomoc teBe

Počuj Izrael, tvoj Boh sa ženie po nebi na pomoc tebe vo Svojej
velebe po oblakoch. Útočiskom je ti, Izrael, Boh odveký a dolu vládnu
Jeho večné ramená. On zaženie pred tebou nepriateľa a riekne:
Vyhub! (5Mojž 33,26. 27.)
Neprekvapí Izrael žiaden nepriateľ, nešľachetník ho nepotlačí, lebo
Pán rozdrví pred ním jeho nepriateľov a jeho nenávistníkov pozráža.
(Žalm 89,23. 24.)

Preto prebýva Izrael v bezpečí, prameň Jákobov je osobitne v krajine
obilia a muštu a z jeho neba kvapká rosa. Blahoslavený si, Izrael! Kto
ti je podobný? Ľud, zachránený Pánom; On je tvojím ochranným
štítom, tvojím slávnym mečom! Líškať sa ti budú tvoji nepriatelia, ty
však budeš kráčať po ich výšinách. (5Mojž 33,28. 29.)
Národy burácajú ako hukot mnohých vôd. Ale Ty ich pokarháš a ujdú
ďaleko, zahnaní budú ako pleva z vrchov pred vetrom a ako krútňava
povíchricou! v čase večernom, ajhľa, hrôza! skôr, ako príde ráno, už
ich niet. to je údel tých, čo jeruzalem olupujú, a lós tých, čo ho
plienia. (Iza 17,13. 14.)
Ľakajú sa hriešnici na Sione, triaška zachvátila hriešnych. Prestal
útlak a skončilo sa pustošenie, preč je z krajiny ten, čo ju deptal. (Iza
33,14. 16,4.)

hľaď na sion, mesto našich sviatkov! tvoje oči uvidia jeruzalem;
pokojný príbytok, stan, ktorý neputuje, jeho kolíky nikdy nebudú
vytrhnuté a žiadne laná sa mu neroztrhnú. (Iza 33,20.)






Nespočinie prút bezbožných nad údelom spravodlivých. No tých, čo
sa uchyľujú na svoje krivé cesty, Pane, zažeň ich i s páchateľmi
neprávostí! Pokoj nad Izraelom! (Žalm 125,3. 5.)
Pán zlámal prút bezbožných, palicu panovníkov. Veru uvidia moje
oči, ako sa upokojil poháňač, ako sa upokojilo násilie. Lebo Pán sa
zmiluje nad Jákobom a ešte si vyvolí Izrael; a usadí ich na ich vlastnej
pôde a podmania si svojich poháňačov. (Iza 14,5. 4. 1. 2.)
Každé ráno ničím všetkých bezbožníkov krajiny, všetkých, čo pášu
neprávosť, vyhubím z mesta Pánovho. Nie, nedrieme a nespí ochranca
Izraela. (Žalm 101,8. 121,4.)
spravodlivý je Pán, rozťal povrazy bezbožníkom. zahanbia sa
a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Lebo Pán si vyvolil sion, želal si
ho za príbytok. (Žalm 129,4. 5. 132,13.)
Ty, Pane, povstaň a zľutuj sa nad sionom; lebo tu je čas zmilovať sa,
lebo už prišla chvíľa. Lebo Tvoji služobníci si obľúbili jeho kamene
a ľúto im je jeho trosiek. Pohania sa budú báť mena Pánovho a všetci
králi zeme Tvojej slávy. Lebo Pán vystavil sion a zjavil sa vo svojej
sláve. K modlitbe opustených sa obrátil a nepohrdol ich modlitbou.
Pretože zhliadol zo Svojej svätej výsosti, Pán pozrel z nebies na zem,
aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti, aby zvestovali na
Sione meno Pánovo a Jeho chválu v Jeruzaleme. (Žalm 102,13-21.)
Nieto nehody ani hynutia, ani náreku, ani bombardovania na uliciach
jeruzalema, ani v celom Izraeli. (Žalm 144,14.)
jeruzalem, ty pekne vystavený, si ako mesto spojené v jeden celok.
Tu prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby na svedectvo Izraela
velebili meno Pánovho. Ako je napísané: Otče, prosím o pokoj pre
jeruzalem: Nech žijú bezpečne a majú hojnosť tí, čo ťa milujú! Nech






je pokoj v tvojich hradbách, bezpečnosť v tvojich palácoch! Kvôli
svojim bratom a priateľom hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom Pána,
nášho Boha, prosím o tvoje blaho. (Žalm 122,3-9.)
Izrael, dúfaj v Pána, lebo u Pána je milosť a u Neho hojné vykúpenie.
on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. Ó Bože, vykúp Izrael
zo všetkých jeho súžení. (Žalm 130,7-8. 25,22.)
Pozdvihujem oči k vrchom, odtiaľ mi príde pomoc. moja pomoc je
od Pána, ktorý učinil nebo i zem. nedá sa klátiť mojej nohe; môj
ochranca nedrieme. nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Moju
vieru si pozdvihnem k ochrancovi Izraela a vyhlasujem skrze moc,
ktorú som od Neho dostal, že v Izraeli sa nič iné nemôže udiať, iba
to, čo je napísané, čo bolo predurčené z dokonalej vôle Pána. Postavím
sa proti práci, plánu a časovaniu diabla, zlomím jeho silu, zakážem
a zničím jeho plány a úmysly v Ježišovom mene. (Žalm 121,1.4. Mat
18,18.) Amen.







Bohu slúžim svojím duchom
Bohu slúžim svojím duchom v Evanjeliu Jeho Syna. (Rim 1,9.)
Vzdávam vďaku môjmu Bohu skrze Pána Ježiša Krista, lebo svojím
duchom slúžim zákonu Božiemu, svojou dušou slúžim zákonu
Božiemu, svojím telom slúžim zákonu Božiemu, svojou celou
bytosťou slúžim zákonu Božiemu, skrze ducha svätého. (Rim 7,25.)
v spravodlivosti, v pokoji a v radosti v duchu svätom slúžim
Kristovi, takto som milý Bohu. (Rim 14,17. 18.)
v úprimnosti srdca slúžim Bohu a Kristovi, neslúžiac iba naoko, ako
tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristov služobník, zo srdca
a z ducha plniac Božiu vôľu. Oddane slúžim, ako Pánovi, a nie
ľuďom. (Efez 6,5-7.)
Neslúžim len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti
srdca a v bázni pred Pánom. Čokoľvek robím, robím zo srdca
a z ducha ako Pánovi, a nie ako ľuďom, vediac, že od Pána dostanem
za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžim. (Kol 3,22-24.)
A čo činím slovom alebo skutkom, všetko činím v mene Pána ježiša;
a ďakujem Bohu Otcovi skrze Neho. (Kol 3,17.)
slúžim vo svojom pokolení Božej vôle. Pánom predurčené dokonalé
časovanie je nado mnou, v ježišovom mene. (Skut 13,36.)
drahý duchu svätý, nauč ma a pomáhaj mi, ako slúžiť môjmu
otcovi z ducha v Kristovi, veď ma v službe, lebo je napísané: duch
pravdy ma všetkému naučí a uvedie ma do všetkej pravdy. ( Ján 14,26.
16. 13.)
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Boh nádeje ma naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby som
sa mocou ducha svätého rozhojňoval v nádeji. Som plný dobrotivosti,
naplnený každou známosťou. Podľa milosti, ktorej sa mi dostalo od
Boha, stal som sa služobníkom Krista ježiša, konajúc vo svätej službe
Evanjeliu Božiemu, aby obeť svätých bola príjemná a posvätená
duchom svätým. Vo veciach Božích môžem sa teda chváliť Kristom
Ježišom. Kristus koná skrze mňa slovami a skutkami, mocou znamení
a zázrakov v moci ducha svätého, takto rozšírim Evanjelium
Kristovo. Zvestujem Evanjelium nie tam, kde Kristus bol známy, aby
som nebudoval na cudzom základe, ale ako je napísané: Tí, ktorým
nič nebolo zvestované o Ňom, uvidia ho, a tí, čo neslýchali,
porozumejú. slúžim s plnosťou požehnania Evanjelia Kristovho.
Zápasím pred Bohom v modlitbách, aby som bol vytrhnutý z rúk
neposlušných, nevhodných, pokryteckých, prudkých, hašterivých
a lživých ľudí, a aby moja služba bola príjemná svätým, aby som tak
vždy a všade s radosťou chodil z vôle Božej a odpočinul si so svätými.
Boh pokoja je vždy so mnou, na všetkých mojich cestách. (Rim 15,1321. 29-33.) Amen.
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Jarmo sa zničí pomazaním
pane, zveľadil si mi radosť, radujem sa pred Tebou, ako sa radujú
v žatve. Lebo jarmo nepriateľa, ktoré ma zaťažovalo, i palicu na
mojom chrbte a prút môjho poháňača si dolámal. (Iza 9,3. 4.)
odpadne bremeno zla z môjho pleca a zmizne jeho jarmo z mojej
šije, a jarmo sa zničí pomazaním. Tak ustúpi zo mňa jeho jarmo
a jeho bremeno zmizne z môjho pleca. (Iza 10,27. 14.25.)
pán mocností prisahal: ako som si predsavzal, tak sa stane, ako som
rozhodol, tak sa splní: povolí kolík vbitý na pevnom mieste; bude
odseknutý a padne. a bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbije – lebo
to vyriekol pán. (Iza 14,24. 22,24. 25.)
Toto vraví pán, Boh mocností: Veď dávno som zlámal tvoje jarmo
a roztrhal tvoje putá. ( Jer 2,20.)
Ja, pán, polámem ihlice tvojho jarma a vytrhnem ťa z ruky tých, ktorí
si ťa podmanili. (Ezech 34,27.)
prichádzam pred pôvodcu a Dokonávateľa mojej viery, pred
Veľkňaza mojich vyznaní, ktorým je pán Ježiš Kristus, a vyslovím
svoje vyznanie: mám podľa toho, ako je napísané. plnosťou viery
vyznávam, že som slobodný od jarma nepriateľa a odpadlo každé
bremeno zla z môjho pleca. odpadlo každé bremeno zla z môjho
pleca, zmizlo jeho jarmo z mojej šije a jarmo sa úplne zničilo
pomazaním Ducha svätého. Pán polámal prút môjho poháňača.
povolil kolík vbitý na pevnom mieste; bol odseknutý a padol. a
bremeno, ktoré bolo na ňom, sa rozbilo, lebo pán prehovoril. on
povedal a stalo sa, prikázal a bolo. Takto chodím v slávnej slobode
Božích synov. (Žid 12,2. 4,14. Iza 9,23.4. 10,27. 14,25. Iza 22,24. 25. Rim 8,21.)






Namiesto jarma nepriateľa vzal som na seba Pánovo jarmo, ktoré je
nádherné môjmu srdcu a ľahké mojej duši, lebo Písmo hovorí: Jeho
jarmo je lahodné a Jeho bremeno ľahké. Bremeno Pána Ježiša je na
mojich pleciach a jeho jarmo na mojom krku, a to je lahodné a ľahké
pre mňa, prinášajúce ovocie Bohu. (Iza 9,3.4. 10,27. 14.25. Iza 22,24. 25.
Mat 11,28-30.)







Ako je on, tAk som Aj jA nA tomto svete
(oblečený vo zväzku Pána ježiša)

Múdrosť Pána Ježiša
je mojou múdrosťou
Myseľ Pána Ježiša
je mojou mysľou
Rada Pána Ježiša
je mojím vedením
Moc Pána Ježiša
je mojím kraľovaním
Poznanie Pána Ježiša
je mojím vzácnym pokladom a večným životom
Bázeň Pána Ježiša
je strachom mojich nepriateľov
Zjavenie Pána Ježiša
je mojím porozumením
Svätosť Pána Ježiša
je mojou svätosťou
Čistota a bezúhonnosť Pána Ježiša
je mojou bezúhonnosťou
Láska Pána Ježiša
je večným ohňom v mojom srdci
Myšlienky Pána Ježiša
sú mojimi myšlienkami
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Cesty Pána Ježiša
sú mojimi cestami
Pokoj Pána Ježiša
je mojím pokojom
Krása Pána Ježiša
je mojou krásou
Sláva Pána Ježiša
je mojím svetlom
Milosrdenstvo Pána Ježiša
je mojím vykúpením
Spravodlivosť Pána Ježiša
je mojou spravodlivosťou
Život Pána Ježiša
je mojím večným životom
Konanie vôle Pána Ježiša
je mojím pokrmom
Radosť Pána Ježiša
je mojou silou
Bohatstvo Pána Ježiša
je mojím dedičstvom
Prozreteľnosť Pána Ježiša
je mojím bezpečím
Všemohúca pravica Pána Ježiša
je mojím oslobodením
Slovo Pána Ježiša
je mojím vyznaním
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Krv Pána Ježiša
je mojím vykúpením
Rany Pána Ježiša
sú mojím uzdravením
Som údom tela Pána Ježiša,
z Jeho tela a z Jeho kostí
Som z tela Pána Ježiša,
som dokonale zdravé telo
Som z kostí Pána Ježiša,
mám dokonale zdravé kosti
Som zo žíl Pána Ježiša,
mám dokonale zdravý krvný obeh
Ako v Ježišových žilách prúdi Božia sláva,
tak prúdi zdravá krv v mojich žilách.
Od hlavy až po päty som
ako Pán Ježiš Kristus, lebo
na môjho ducha si oblečiem Abbu,
Otca môjho Ducha,
na moju dušu si oblečiem drahého Ducha Svätého,
vodcu a utešovateľa mojej duše,
na moje telo si oblečiem Veľkňaza a Kráľa,
Pána Ježiša Krista, ktorý je Veľkňazom môjho vyznania,
Pôvodcom a slávnym Dokonávateľom mojej viery,
na moju myseľ si oblečiem Kristovu myseľ,
na moje popudy si oblečiem Kristov popud,
na moju vôľu si oblečiem Kristovu vôľu.
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silou zviAzAniA
Moje myšlienky spojím
s myšlienkami Pána Ježiša
Moje cesty spojím
s cestami Pána Ježiša
Moju vôľu spojím
s vôľou Pána Ježiša
Každú bunku a každý orgán môjho tela,
predurčené na uzdravenie,
spojím so svätými ranami Pána Ježiša,
ktoré z Božej vôle a predurčenia
Pán Ježiš pretrpel pre moje uzdravenie
Aby každý môj skutok
bol na slávu Božiu,
aby som bol požehnaný na všetkých mojich cestách
aby som bol požehnaním
Ruky Pána Ježiša
sú mojím vkladaním rúk, a preto
slepí vidia, hluchí počujú,
chromí chodia, mŕtvi vstanú
a Kráľovstvo Božie sa zvestuje na celom svete
Lebo ako je On po pravici Otca v nebi,
tak sme aj my v tomto svete
Božia sláva v tvári Kristovej
je mojím večným svetlom a žiarením
Slávou a velebou Pánovou kráčam dopredu
za pravdu, lásku a spravodlivosť,
pravica Pána Ježiša
ma učí činiť úžasné skutky. Amen!
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