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Vízia a cieľ
DVD Škola kráľovských vzťahov bola vyvinutá, aby sme umožnili ľuďom absolvovať 
našu školu v blízkosti domova. Od našej live – školy na “živo” (Škola spirituálneho 
rastu, Vnútorného uzdravenia a vyslobodenia), sa líši štruktúrou, kontextom, 
obsahom a dôrazom preto dostala aj iný názov.
Zameranie DVD školy v jednotlivých oblastiach: 
•	 Klásť	biblické	základy	pre	posvätenie	a	transformáciu.	

•	 Rásť	v	osobnom	vzťahu	k	Bohu		a	k	blížnemu	

•	 Zmierenie	a	obnovenie	vzťahov		v	rodinách	a	medzi	generáciami

•	 Prielom	vo	výzvach	každodenného	života

•	 Transformácia	srdca	a	obnova	mysle	mocou	Ducha	Svätého

•	 Položenie	silných	základov	pre	prácu	prorockého	modlitebného	služobníka

•	 Vzájomné	povzbudenie	a	aktivovanie	darov	

•	 Zažiť,	ako	Boh	používa	každého	človeka	aby	priniesol	uzdravenie	druhým
•	 Čas	na	sebareflexiu	a	písomné	úlohy
•	 Učiť,	 	 modelovať	 situácie	 a	 vytvárať	 príležitosti	 pre	 praktizovanie	 služby	

navzájom	medzi	 sebou	 podľa	 Božieho	 slova,	 v	 sile	 a	 citlivosti	 Krista	 skrze	
Ducha	svätého

•	 Výsledkom	 nášho	 života	 v	 plnosti	 Božej	 lásky	 je,	 že	 budeme	 efektívnejšie	
zjavovať	Božie	srdce	tým,	ktorí	Ho	ešte	nepoznajú.

Obsah a základný cieľ DVD školy, ostáva taký istý ako pri “LIVE” školách. Cieľom 
celého nášho tréningového programu je vyzbrojiť cirkev aby naplnila Eliášovu 
úlohu:  

“On obráti srdcia otcov k deťom (k synom), a srdcia detí(synov) k 
otcom...”(Malachiáš 4:5-6)

Ježiš odpovedal, “...Eliáš príde a všetko obnoví. (Mat. 17:11)

 On sám pôjde pred ním v Eliášovom  duchu a v jeho sile, aby obrátil 
srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých, a 

prichystal tak Pánovi pripravený ľud. Lukáš 1-17

Pozvanie stať sa Elijah House facilitátorom 

Ako sa stať facilitátorom DVD školy
•	 Absolvent	4	týždňovej	školy
Potenciálni sprostredkovatelia škôl Elijah House musia absolvovať štvortýždňovú 
Školu pre kráľovské vzťahy, či už v „živom“ alebo „uľahčenom“ formáte.

•	 Ďalší	tréning
Pre tých, ktorí by si priali stať sa facilitátormi, poskytujeme ďaľší tréning, kde sa 
budeme učiť o štruktúre, výhodách a výzvach vedenia školy.

•	 Prijať	osobnú	službu
Ak chceme slúžiť druhým,  potrebujeme prijať  osobnú službu.Je to hodnotný 
čas pre budúci duchovný rast a transformáciu, nielen pre DVD  školu ale aj pre 
každodenný život.

•	 Miestne	spoločenstvo
Ak pozývame druhých do  kráľovských vzťahov, my samy ich potrebujeme 
praktizovať tým, že sa zapojíme  do života v cirkvi v našom okolí.  Byť členom cirkvi 
alebo spoločenstva.

•	 Prihlásenie	a	schválenie
Perspektívni facilitátori musia vyplniť prihlášku facilitátora online, poslať polatok 
za prihlásenie a dostať povolenie pred tým, ako budú viesť facilitovanú video školu

•	 Hostiteľská	organizácia
Facilitátor musí mať miestnu cirkev alebo kresťanskú organizáciu, ktorá zabezpečí 
duchovné krytie pre školu a facilitátora

Všeobecné povinnosti  facilitátora
•	 Podať	si	žiadosť	a	dostať	povolenie	od	Elijah	House

•	 Zabezpečenie	hostiteľskej	organizácie

•	 Výber	miesta,	termín	začiatku	a	rozvrh

•	 Registrácia	študentov

•	 Objednávanie	a	prijímanie		materiálov	od	Elijah	House

•	 Vytvorenie	a	dohľad	nad	malými	skupinkami

•	 Hodnotenie	študentov	a	školy

•	 Opravovanie	úloh
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Pre koho je táto škola?
Pre všetkých kresťanov – vedúcich alebo laikov ktorí:

•	 Chcú	byť	viac	vyzbrojení	a	uzdravení,	aby	mohla	byť	Otcova	láska	mocnejšie	
zjavená.

•	 Túžia	po	uzdravení	vo	vlastnom	živote	a	vo	vzťahoch

•	 Chcú	kráčať	vo	víťazstve	v	oblastiach	života,	v	ktorých	sú	slabí!

Čo môžem očakávať od tohto kurzu?
Škola ti pomôže nájsť Biblické odpovede na mnohé otázky, ktoré máme všetci, o 
živote, Bohu, druhých a o sebe. Zamýšľal si sa už niekedy nad tým, prečo myslíme, 
cítime, hovoríme a konáme spôsobom ako to robíme? Ježiš nás túži priviesť do 
plnosti skrze ozajstnú zmenu a prielom na úrovni srdca . Chce ťa vyzbrojiť väčšou 
víziou a nádejou pre budúcnosť – chce ťa vziať do hlbšieho, vzrušujúcejšieho a 
naplňujúcejšieho vzťahu s Ním.  Škola bude pripravovať, zmocňovať a uvoľňovať 
do nového pomazania, ako zjavovať druhým plnosť Kresťanskej viery v ich živote.
Lekcie sú vyučované pre celú skupinu, ale budeš mať možnosť zapojiť sa do diskusií 
a pýtať sa otázky. Sedenia v malých skupinkách sú veľmi dôležitou súčasťou našej 
tréningovej skúsenosti. V malých skupinkách sú študenti povzbudzovaní, aby si 
vyskúšali službu jeden druhému ( a majú aj možnosť prijať službu od druhých). 
Malé skupinky sú miestom, kde sa lekcie menia na praktickú skúsenosť. V Elijah 
House kladieme veľký dôraz na to, aby boli malé skupinky bezpečným miestom, 
kde budú môcť byť odhalené citlivé časti našich sŕdc.
Kvôli časovému obmedzeniu a preto, že sa skupina učí spoločne, nebude možné 
zaoberať sa všetkými  problémami vášho osobného života, počas priebehu školy, 
ale určité uzdravenie sa udeje. My vám len jednoducho dáme nástroje podporujúce 
vaše uzdravenie, obnovenie vzťahov a najmä, ako osloviť druhých. Ak viete o 
životných problémoch, ktoré potrebujete riešiť, služba modlitebného poradenstva 
pred zapísaním sa do školy by bola vhodná a vždy prinesie osoh.

Facilitátor
Škola je organizovaná a vedená jedným, alebo dvoma registrovanými facilitátormi, 
ktorí splnili podmienky Elijah House počas školy. Naši reprezentanti vám budú, 
asistovať pri porozumení a pri aplikácii materiálov, ktoré boli vyučované.

Prihláška na DVD školu

Ako sa prihlásiť
1.	 Nájdite	si	miesto	pre	DVD	školu	a	kontakt	na	facilitátora		-	volajte	Elijah	House	

Austria,	mailujte	na	ehabuero@gmail.com	,	alebo	navštívte	webovú	stránku		
www.elijahhouse.at

2.	 Prosím	stiahnite	si	alebo	si	vypýtajte	prihlasovací	formulár	a	dva	formuláre	
na	referenciu	o	charaktere.

3.	 Vyplňte	a	podpíšte	formulár	a	pošlite	ho	priamo	facilitátorovi.

4.	 Pošlite	 referenciu	o	 charaktere	 	 vedúcemu	vášho	 spoločenstva	alebo	cirkvi	
alebo	 osobe	 podľa	 vašeho	 výberu.	 Dajte	 im	 obálku	 s	 adresou	 a	 známkou	
alebo	mailovú	adresu	facilitátora	.

5.	 Previesť	peniaze	na	bankový	účet	,	ktorý	poskytne	facilitátor

Kontrolný zoznam
	� Kontakt		na	oficálneho	DVD	facilitátora:	.........................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

	� Prihlasovací	formulár

	� Referenčné	formuláre	zaslané	garantovi

	� Rezervované	dátumy:	......................................................................................
.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

	� Prevedený	poplatok
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Škola Kráľovských vzťahov
Kurz sa skladá z 25 lekcií, v dvoch blokoch, každý blok najmenej 9 skupinových 
sedení.Kurzy su robené formou facilitovanej video školy  vedenej autorizovanými 
Elijahhouse facilitátormi. DVD školy je možné organizovať v rôznych časových 
rozvrhoch: stretnutia raz za týždeň, každú druhú sobotu, alebo mesačné intenzívne 
víkendy. Registrujte sa priamo u facilitátora. Kontakt môžete nájsť na eliahhouse.
at/trpr

Každý z dvoch blokov obsahuje:
•	 25	lekcií	približne	1	hodinových	=	25	hodín

•	 3	ukážky	modlitebného	poradenstva	po	1,5	hodine	=	4,5	hodiny

•	 9	sedení	v	malých	skupinkách	približne	2	hodinových	=	18	hodín

•	 2	otvorené	sedenia	približne	1,25	hod	=	2,5	hodiny

•	 Zadania	na	domácu	úlohu	a	diskrétnosť	učiteľa

•	 Spolu	všetkých	hodín	201,	Inštrukcie	a	praktická	skúsenosť	=	52,5	hodín

“Vnútorné uzdravenie“ je vlastne posvätenie a transformácia. Je to aplikácia krvi 
kríža a vzkrieseného života Pána Ježiša Krista, ktorá nás oslobodzuje, aby sme 
kráčali tak, ako to Boh pre nás zámýšľal, keď nás stvoril. Pretvárajúc slabosti na silu.
To znamená, že Satan vôbec nezvíťazil. Rimanom 8:28 je pravda - “Vieme, že všetky 
veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“ 
Preto nie sme zameraní na problémy, ani sa nepokúšame meniť náš životný príbeh. 
Ale dovoľujeme Duchu Svätému meniť to, ako vplývajú dejiny na naše životy, aby 
všetky oblasti nášho života boli chránené a zhodnotené počas toho, ako sme my 
premieňaní Kristom od slávy k sláve na Jeho obraz. (2 Korinťanom 3:18)
Elijah House je povolaný vyzbrojiť a posilňovať Cirkev v jednote vo viere (Efezanom 
4:12 -13) Posilňovať Božie deti v prorockej službe a tiež zmocňovať Cirkev aby 
mohla stáť v posledných dňoch vo viere , pripravená k svojmu účelu, oslávená ako 
Nevesta Pánova pre Jeho návrat.
Máme vždy na srdci srdciach, keď  čokoľvek robíme, aby nielen Pán bol oslávený, 
ale aby Ho aj ostatní spoznávali.
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Všeobecné požiadavky pre školu

•	 Všeobecné	podmienky	prijatia
 † Prijatie Pána Ježiša Krista ako osobného spasiteľa, minimálne rok dozadu
 † Členstvo v uznanej Kresťanskej cirkvi, účasť na pravidelných    
 bohoslužbách, chválach.
 † Predložiť prihlášku s osobným posudkom  a o duchovnom vedení   
 (získate od facilitátora školy alebo na webovej stránke)
 † Facilitátor vás bude informovať o termínoch, dĺžke trvania a nákladoch   
 nadchádzajúcej školy, alebo ich nájdete na webovej stránke.

•	 Dochádzka	je	nutná	na	všetky	lekcie	a	sedenia	malej	skupinky.

•	 Účasť	 na,	 malých	 skupinkách	 je	 podstatnou	 časťou	 učebného	 procesu.	
Skupinky	 pozostávajú	 zo	 študentov	 školy.	 Je	 to	 čas	 na	 praktizovanie	 a	
aplikáciu	 princípov,	 ktoré	 boli	 vyučované,	 v	 oblastiach	 kde	 Pán	 zjavuje	
potrebu	uzdravenia	vo	vašom	živote.	Pre	zachovanie	dôvernosti	sa	snažíme	
vytvárať	oddelené	skupinky	pre	ľudí	prichádzajúcich	z	tej	istej	cirkvi.	Tak	isto	
rozdeľujeme	manželské	páry	do	rôznych	skupín.	Diskrétnosť,	je	pre	nás	veľmi	
dôležitá	a	preto	žiadame,	aby	sa	obsah	zdieľaný	v	skupinke	neposúval	mimo	
skupinky.

•	 Úlohy:	 Učitelia	 alebo	 facilitátori	 budú	 zadávať	 písomné	 úlohy	 na	 konci	
jednotlivých	lekcií.	Tieto	je	potrebné	dodať	facilitátorovi,	ešte	pred	začiatkom	
ďalšieho	stretnutia.	Facilitátor	bol	vybraný,	ako	niekto,	kto	vie	múdro	nakladať	
s	obsahom	domácich	úloh,	dôveryhodný	v	oblasti	diskrétnosti	a	schopný	dať	
príhodný	 feedback,	 spätnú	 väzbu.	 Ak	 by	 boli	 akékoľvek	 ťažkosti	 ohľadom	
domácich	úloh	oslovte	facilitátora.

•	 Tieto	 tituly	 ,	 ktoré	 vyšli	 v	 slovenčine	 alebo	 češtine,	 môžu	 byť	 užitočnou	
prípravou	na	školu.		Knihy	týkajúce	sa	priamo	tém,	ktoré	preberáme	v	našej	
škole,	sú	zatiaľ	k	dispozícii	len	v	angličtine.	

Leanne Payne:

Uzdravení duše boží přítomností

Rozbitý obraz

Naslouchající modlitba

Dan B.Allender: 

Pláč duše (The cry of the soul)

Pravá tvár lásky (Bold Love)

Sandford‘s Books:

Transforming the Inner Man

God’s Power to Change

Letting Go of Your Past

Growing Pains

A Comprehensive Guide to Deliverance 
and Inner Healing

Restoring the Christian Family

Choosing Forgiveness 

Healing Victims of Sexual Abuse 

The Elijah Task 

Why Good People Mess Up  

Waking the Slumbering Spirit 

Life Transformed 

Healing Women’s Emotions 

Vyznanie viery
Plne veríme v jednoduchú ortodoxiu hlavných vyznaní viery – Apoštolské a Nicejské 
vyznanie viery, Augistiniánske a Wesleyovské vyznania atď. To znamená , že pre 
nás je Pán Ježiš Kristus jednorodeným synom Boha Otca, zomrel na kríži aby nás 
vykúpil, bol vzkriesený a sedí po pravici Boha Otca . Dal nám Ducha Svätého a 
dary Ducha, aby sme mohli slúžiť Jemu aj Kráľovstvu. Veríme , že sme povolaní 
byť vernými členmi Jeho Cirkvi, pravidelne navštevovať bohoslužby a byť podri-
adení pod starostlivosť pastorov a starších. Pre  nás je poslanie cirkvi dôležité celé. 
Evanjelizovať, vyučovať, uzdravovať až kým sa On nevráti. Preto zostáva Elijah 
House ortodoxným vo všetkých smeroch, aby sme mohli byť vernou časťou Jeho 
misie pripraviť Božie deti žiť a priateliť sa s Otcom  skrze večnosť v Kráľovských 
vzťahoch.

Slovo od spoluzakladateľa Elijah House

John Loren Sandford, spoluzakladateľ Elijah House Inc

Ako odpoveď na  dvojitý mandát Malachiáša 4:5-6 a Matúša 17-11, ktorým je misia 
Elijah House. Duch svätý viedol Paulu a mňa stať sa nástrojmi písania, vyučovania 
a služby modlitbou a uzdravenia ako časti našej prorockej služby.Veríme, že všetko 
vyučovanie a uzdravenie  je vyjadrením lásky a milosti Pána Ježiša Krista. Ani 
vyučovanie ani uzdravovanie nie je niečím čo robíme, ale prácou Ducha Svätého. 
Obzvlášť je to pravda pri “vnútornom uzdravení” – vnútorná očista našej “nádoby” 
pomáha telu Kristovmu prísť do plnosti Jeho podoby (Ef.4:13)
“Vnútorné uzdravenie“ je nesprávny  názov nie je to výraz, ktorý sme si my vybrali. 
Uzdravenie evokuje, že niečo je pokazené a je potrebné to opraviť. Ale Boh sa 
nesnaží nás opraviť – dať nové záplaty na staré šaty. On nás berie so sebou  na 
kríž, vzkriesi nás a obnoví v Sebe. Počas toho ako duchovne rastieme sme povolaní 
k neustálemu umieraniu “sebe” na kríži preto, aby sme nezaťažovali našimi 
zaužívanými vzorcami druhých, ale pokúsili sa dovoliť Duchu Svätému aby zapísal 
Jeho lekcie do sŕdc Jeho detí. On nám nedáva svoje zákony do mysle, ale vpisuje 
ich do našich sŕdc.
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História a pozadie
Služba transformácie zahŕňa riešenie problémov v najväčších hĺbkach života ľudí. Napriek 
rozsiahlemu tréningu, odvážiť sa do najhlbších zákutí ľudských sŕdc je jedna z najväčších 
výziev tejto služby. Elijah House tréning je vedený z  perspektívy pastora ktorý sa snaží  
zmocniť ľudí vo svojej kongregácii. Pramení zo skúseností Johna a Pauly Sandfordovcov, 
ktorí ako pastori pomáhali ľuďom aplikovať biblické princípy v ich životoch. Čo začalo 
tým, že srdce jedného pastora plakalo pre svoju kongregáciu, prerástlo do siete veriacich 
slúžiacich jednotlivcom. Toto viedlo k systematickému dizajnovaniu tréningových kurzov 
slúžiacich na  budovanie druhých, aby vedeli efektívne slúžiť vo väčšine oblastí srdca. Či 
už sú to zranenia, bolesť, slepota alebo hriechy. Vidieť obnovenie vzťahov. Dnes pomáha 
Elijah House kresťanom v tréningu, ako  prispôsobiť a skutočne zosúladiť svoj život s 
Božím plánom a cieľom – poznať Ho, odrážať Jeho lásku a robiť Ho známym.
Zatiaľ čo iné prístupy kladú dôraz na diagnostiku problémov, ale neponúkajú žiadne 
skutočné riešenia; Elijah House tréning vyzbrojuje študentov nielen identifikovať príslušné 
problémy, ale prináša reálne riešenie týchto problémov skrze evanjelium Ježiša Krista. 
Elijah House tréning vyzbrojuje veriacich pre riešenie širokej škály problémov a otázok, 
ktoré prináša kresťanský rast, transformácia a zrelosť. Tréning pomáha študentom 
porozumieť ako funguje náš ľudský duch, ako môžu byť zranenia ducha uzdravené a ako 
môžeme sýtiť nášho ducha v Bohu. Mnohé problémy ktoré vyvstávajú pri pastoračnom 
poradenstve zahŕňajú rodinnú dynamiku, preto je v lekciách kladený silný dôraz na 
obnovu zdravých vzťahov. Vývinový proces dozrievania jednotlivca môže byť  narušený 
mnohými spôsobmi. Učíme ako identifikovať tieto prekážky a ako pomôcť veriacim 
ich prekonať. Modlárstvo v rôznych formách sa môže nepozorovane vplížiť do života 
veriaceho, či už je to modlárstvo finančné, sexuálne, okultné alebo falošný, nespravý 
pohľad na Boha. Učíme jemné a efektívne prístupy k obetiam zneužívania, traumy, 
hanby a depresie. Študenti sú vyzbrojení nástrojmi, aby v liečebnom procese spolupra-
covali s Duchom Svätým a uvedomovali si, že to je Boh, kto uzdravuje. Počas toho, keď 
služobníci pre obnovu načúvajú hľadajúcemu, súčasne načúvajú Bohu, modlia sa s ním 
a modlia sa aj za neho, kým Duch Svätý koná svoju prácu.
Nado všetko v Elijah House tréningových miestach kladieme dôraz na Boží charakter 
v službe. Tento typ služby vyžaduje povolanie k oddanej láske k Božiemu ľudu, ktorá 
primerane konfrontuje, zároveň chráni dôvernosť, aby bolo zabezpečené, že môže 
dôjsť k uzdraveniu najkrehkejších častí života. Pri tomto druhu služby je dôležité 
pre modlitebného služobníka aby mal miesto, osobu kde bude osobne vykázateľný 
a  v bezpečí. Učíme, ako to dosiahnuť, rovnako ako duchovnú hygienu, aby ste sa 
uistili, že ste schopní udržiavať správny vzťah pred Pánom.
Nasledujúca kapitola ponúka prehľad obsahu kurzov. V prvom bloku tréning kladie 
základné princípy, a druhý blok stavia na týchto princípoch a zaoberá sa špecifickými 
problémami.

Sexuálne závislosti
Tí, ktorí slúžia ľuďom so sexuálnymi závislosťami vedia, aké sú bežné aj v cirkvi. 
Lekcia prináša prehľad a pochopenie toho, ako môžeme lekcie, ktoré sme už 
prebrali, použiť na odstránenie koreňov tohto ničivého problému.

Homosexualita
Hoci Biblia jasne definuje homosexuálne správanie ako hriech, ako služobníci 
evanjelia, sa potrebujeme naučiť reagovať a milovať v pravde. Táto lekcia načrtáva 
faktory, ktoré prispievajú k homosexualite, dôsledky homosexuality a súčasne dáva  
nádej na uzdravenie prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista.

Vyhorenie (Burnout)
Táto lekcia sa zaoberá fyzickými, emocionálnymi a duchovnými stavmi spojenými 
s vyhorením. Budeme skúmať jeho príčiny, možnú prevenciu a čo je potrebné aby 
sme pomohli priniesť uzdravenie.

Depresia
Niektorí kresťania nerozumejú tomu, ako až môže byť  depresia zneschopňujúca. 
Vedieť čo je depresia a ako položiť nový základ, aby sa vyčerpané emocionálne 
zdroje mohli naplniť a aby Kristova uzdravujúca prítomnosť mohla priniesť nový 
život.

Ako žiť liečivé vzťahy bezpečne
Ak nie je so vzťahmi narábané správne, blízkosť a intimita medzi ľuďmi v rôznych 
situáciách môže prerásť do nevhodného spojenia, k závislostiam alebo zmätku z 
tak-zvaného prenosu vo vzťahoch, čo môže mať veľmi zraňujúce následky. Lekcia 
nás naučí ako jednať v takýchto situáciách  a priniesť zmierenie.

Starostlivosť a sýtenie Ducha
V lekcii je popísaných mnoho spôsobov, ako môžu dospelí rodičia sýtiť ducha svojich 
detí. Ale nie je to len pre deti. Nestačí preťať  korene horkosti, ale potrebujeme tiež 
sýtiť nášho ducha tým, čo prináša život.
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Prvý blok - stručný obsah lekcií

Biblické základy služby Elijah House
Skutočné uzdravenie. Prichádza skrze správny vzťah k trojici Boh Otec, Syn a Duch 
Svätý. Skrze nich môžeme začať vnímať samých seba tak, ako nás On vidí  – prijíma 
náš súčasný stav rastu a zároveň vidí oblasti, v ktorých potrebujeme byť premenení. 
Uvedomujeme si, ako Božie zákony ovplyvňujú posvätenie a transformáciu v našich 
životoch. Kladieme základy toho, čo už dosiahol Kristov kríž a Jeho preliata krv, aby 
sme mohli ukázať, ako prinášajú uzdravenie 

Srdce a hlava (Strážia zdroj života) 
Aký je rozdiel medzi tým žiť “z hlavy “ a tým keď žijeme „zo srdca”? Čo je vlastne  srdce? 
Prečo niektorí ľudia nasávajú lásku, kým iní nie sú schopní lásku prijať alebo ani cítiť? 
Nové porozumenie srdcu, hlave a mysli zmení spôsob ako vidíme a stretávame druhých.

Intimita s Bohom
Toto vyučovanie sa zameriava na potrebu a spôsoby, ako zažívať Boha v 
každodennom živote.  Ako vstupovať do jeho odpočinku, piť z Jeho pokoja a poznať 
tlkot Jeho srdca.

Správne vyjadrovanie emócií
Často nás učili, že niektoré emócie nie sú správne, že sú zlé. Potláčame ich, skrývame, 
popierame, miesto toho, aby sme ich prijali ako Bohom daných poslov. Táto lekcia 
nám ukazuje, ako priniesť emócie na svetlo,  spracovať ich a pravdivo ich vyriešiť.

Nástroje služby: Najjednoduchšie nástroje, vedenie rozhovoru, 
nasledovanie Ducha Svätého
Neexistuje žiaden vzorec, ako môžeme  pomôcť druhým! Študenti sa budú učiť nástroje, 
zručnosti, ale hlavne, ako sa stretnúť so srdcom a potom kombinovať zručnosti pre službu 
a správy srdca, aby sme s každou jedinečnou osobou jednali  jedinečným spôsobom .

Ovocie horkosti
Ovocie horkosti, to sú negatívne vzorce správania v súčasnosti, ktoré vyvierajú 
z rôznych presvedčení v našich srdciach. Učíme sa, prečo je dôležité najprv plne 
porozumieť ovociu horkosti pred tým, ako sa zameriame na minulosť.

Očakávania a súdenie na základe koreňov horkosti
Práve oni majú hlavný vplyv na naše vzťahy. Keď si uvedomíme podvedomé alebo 
vedomé súdenie, môžeme prebrať autoritu v našich životoch a vidieť premieňanie skrze 
vzťah s Ježišom. Ovocie slobody kladie základy pre ozajstné zmierenie s ostatnými.

Duchovná nevera 
Duchovné cudzoložstvo - ak nie je včas rozoznané a zastavené, nevyhnutne vedie k 
fyzickému cudzoložstvu. Táto lekcia načrtáva, ako to prebieha a ako priniesť uzdra-
venie. Dáva tiež pokyny o tom, čo robiť, keď sa vyskytne duchovné cudzoložstvo a 
ako pomôcť druhým.

Zmierenie
S kým máte rozpory? Čo ste urobili pre zmierenie? Cieľom uzdravenia je zmierenie 
s Bohom a ostatnými. Táto lekcia skúma dynamiku toho, čo pre nás robí zmierenie 
ťažkým a ako môžeme použiť naše uzdravenie na povzbudenie druhých, aby sa stali 
tiež poslami zmierenia.

Identifikácia lásky
Keď nedostaneme dostatok lásky, niekedy si vytvoríme predstavu niekoľkých 
„balíčkov“ foriem toho ako láska prichádza, namiesto toho, aby sme zostali otvorení 
láske vo všetkých jej podobách. V zmluvných vzťahoch nám tieto “modly” lásky 
odopierajú plnú radosť z dávania a prijímania od ostatných a od Boha. Zjavenie 
obráti naše srdcia ku skutočnej  láske v jej mnohých formách.

Uzdravenie z následkov okultizmu
Účasť na okultizme má veľmi deštruktívny účinok, najmä generačne. Skúmajte s nami 
mnohé účinky účasti na okultizme, ako aj modlitbu za oslobodenie a ako sa ukryť v Bohu.

Profil zneužívajúceho
Lekcia prináša prehľad a porozumenie prostredníctvom typickej životnej histórie a 
charakteru sexuálneho zneužívateľa a učí, ako rozšíriť Božiu pevnú liečivú lásku a 
milosť tým, že pomáha zneužívateľom, aby boli zodpovední za svoje činy.

Uzdravenie sexuálne zneužívaných
Sexuálne zneužívaní často žijú so záplavami emócií, ktoré ich udržiavajú v otroctve 
zranenia. Táto lekcia skúma následky dospelého života dieťaťa, ktoré bolo 
obťažované a ukazuje, ako Kristus - prostredníctvom tých, ktorí poznajú Kristovo  
srdce pre zlomených a Jeho porozumenie zranenému srdcu - môže uzdraviť 
akúkoľvek ranu bez ohľadu na to, aká je hlboká, 

Modlitba za uvoľnenie traumy
Trauma prichádza v mnohých formách: fyzická, strata, zrada, atď. Táto lekcia definuje 
traumu, vysvetľuje, prečo sú niektorí ľudia k nej náchylnejší a odhaľuje, ako sa modliť, 
aby bola uvoľnená.
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Vnútorné zaprisahania a zarieknutia
Keď sme zranení, často spravíme rozhodnutia – sľúbime si, že sa budeme chrániť, 
aby sme už nikdy neboli podobným spôsobom ranení. Ale keďže tieto vnútorné 
sľuby, zarieknutia, vyvierajú z horkosti, tak nás vôbec nechránia. Namiesto toho, 
nás zamknú v bezmocnom “ pozitívnom “ alebo “negatívnom” správaní. Zrieknutie 
sa vnútorných zaprisahaní na kríži nás oslobodzuje .

Nenaplnené potreby
Keď sú základné ľudské potreby nenaplnené, môžeme uveriť lžiam a vytvoriť si 
korene horkosti voči sebe a druhým. Táto lekcia sa zaoberá identifikáciou potrieb, 
následkov  toho, že veríme lžiam a nakoniec uzdravením , ktoré vedie k celistvosti.

Dokončenie odpustenia
Hoci je význam odpustenia známy, byť schopný odpustiť v srdci môže byť veľmi 
náročné. Takže je možné. že pokračujeme v zraňovaní alebo potlačovaní pocitov a 
to nám neprináša dobré ovocie. Učíme sa o plnosti odpustenia, čo to znamená a čo 
nie, a ako nám príbeh kríža pomôže k slobode.

Pokánie a nahradenie
Skutočné pokánie obsahuje nielen vyznanie že sme robili zle, ale aj porozumenie 
tomu, ako hriech zranil Boha a ostatných a aj ochotu nahradiť stratu, ktorá uzdravuje 
nás a srdcia tých, ktorých sme zranili. 

Ako vidíme Boha

Ak sú naše srdcia čisté, sme schopní pochopiť slávnu podstatu Boha , vzťahovať sa 
k nemu v požehnanej intimite. Ale súdenie voči rodičom a iným môže podfarbiť 
to, ako Ho vnímame. Ak vyznáme tieto súdy, budeme schopní vidieť Boha viac 
takého aký Je. 

Zameranie na výkon
Naša myseľ aj Duch pozná dar spásy, kým naše srdce si stále zachováva zvyk 
zasluhovať si lásku výkonom. Existuje spôsob, ako sa vyhnúť tejto pasci.

Obrátenie rolí rodičov a detí
Niektorí z nás vyrástli tak, že sa starali o svojich rodičov, obráteným (vice-versa) 
spôsobom, čo môže priniesť viac druhov zlého ovocia v našom dospelom živote. 
Táto lekcia preberá, ako liečiť následky prevzatia role/úlohy, ktorá nám nikdy 
nepatrila a ako Božím spôsobom vziať na seba Božie úlohy.

Popieranie 
Ústredným bodom nášho uzdravenia je ochota spoznať sám seba a ochota nechať 
sa spoznať druhými. Boh nás volá, aby sme „chodili ako deti svetla“ (pretože plod 
svetla pozostáva zo všetkej dobroty, spravodlivosti a pravdy, Efezským 5,9). Keď 
žijeme v popieraní, kráčame v tme a nepravde a nie sme schopní úplne prijať Božiu 
liečivú silu. Osobné pevnosti.

Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva. Časť 1
Táto lekcia ukazuje jednak biblické základy, tak aj súčasné vedecké poznatky 
podporujúce myšlienku, že to, čo sa deje v maternici, môže mať vplyv na nás počas 
celého života. Duch Svätý môže uzdraviť zranenie, ktoré je s nami od počiatku 
našich dní.

Problémy prenatálneho obdobia a ranného detstva. Časť 2
Táto lekcia skúma podmienky, symptómy a liečenie niekoľkých bežných vnútroma-
ternicových skúseností a to, ako nás ovplyvňujú v neskoršom živote a ako priniesť 
uzdravenie.

Emocionálne zneužívanie
Emocionálne zneužívanie, alebo nekonzistentná, zneužívajúca rodičovská výchova 
môže poškodiť emocionálne blaho a  bezpečie dieťaťa a zničiť prirodzený pocit 
spravodlivosti, ktorý Boh dodáva našej bytosti. Táto lekcia skúma zdravé a vhodné 
formy usmerňovania nevyhnutné na výchovu detí a vysvetľuje, ako možno liečiť 
účinky zlej výchovy.

Nevyriešený zármutok
Akýkoľvek typ závažnej straty vyvoláva intenzívne emocionálne utrpenie nazývané 
„smútok“. Táto lekcia sa zaoberá etapami smútku a tými ktorí sú najviac náchylní 
na potláčanie žiaľu. Vysvetľuje, prečo ľudia trpia oneskoreným, alebo dlhotrva-
júcim žiaľom a ako môžu byť z neho oslobodení.

Zdroje sexuálnych problémov
V tejto lekcii hovoríme o rôznych skúsenostiach v detstve a dospievaní, ktoré 
môžu ovplyvniť našu sexualitu. Prostredníctvom nevhodných trestov alebo zaned-
bávania, môžu bežné sexuálne skúsenosti často viesť k ťažkostiam v dospelosti. 
Uzdravenie dospelého zo sexuálneho hriechu si bude často vyžadovať rozoznanie  
a uzdravenie týchto skorých koreňov.
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Hanba
Hanba spôsobuje, že si vytvárame ochranné steny okolo srdca, za ktoré sa skrývame 
pred Bohom a pred ľuďmi. Lekcia vysvetľuje, ako hanba ovplyvňuje naše životy, 
rodinu, cirkev, generácie a kultúru. Ako nájsť jej hlavné príčiny, aby sme mohli 
slobodne slúžiť.

Nosenie bremien
Táto lekcia skúma charakter a skúsenosti osôb, ktorých temperament spôsobuje, 
že sa priradia k ostatným a nesú nežiadúce zaťaženie a následné zranenia, keď 
sa sami snažia ochrániť. Vysvetľuje tiež, ako priniesť uzdravenie tak, aby nositelia 
záťaže boli zdvíhaní, nie zanedbávaní, keď nesú na kríž v modlitbe iba tie bremená, 
ktoré im Boh kladie na ramená.

Zmierenie s Bohom ( Liečba duchovnej rebélie)
Prijímaš život, ktorý ti Boh dal – svoju tvár a telo, nadania, rodinu, krajinu atď.? 
Objav ovocie duchovnej rebélie a ako sa obrátiť a prijať život.

Podriadenie sa
Súčasťou dospievania na Kristov obraz je aj správne porozumenie podriadenosti. 
Ako nám ho predzobrazuje Kristus, aj my potrebujeme objaviť, kde v ktorej oblasti, 
je nutný prielom.

Nosenie autority
Je úžasné, že Kristus nám dal moc vládnuť na tejto zemi. Ako to môžeme urobiť, 
keď iní neuznávajú našu Bohom danú autoritu? Rast v tejto oblasti povedie k 
pevnejšiemu poznaniu toho, kto sme.

Oslobodenie a vnútorné uzdravenie
Táto lekcia poukazuje na to, ako démoni využívajú problémy s koreňmi horkosti 
a ako riešenie koreňov vytvára základ pre odstránenie démonov. Stanovuje tiež 
zásady pre účinné a láskyplné spravovanie oslobodenia.

Zdroje sexuálnych problémov
V tejto lekcii budeme hovoriť o rôznych skúsenostiach počas detstva a dospievania, 
ktoré môžu ovplyvniť našu sexualitu. Od nevhodných trestov cez zanedbávanie, 
až po bežné sexuálne skúsenosti, ktoré môžu často viesť k ťažkostiam v dospe-
losti. Uzdravenie zo sexuálneho hriechu v dospelosti často vyžaduje rozpoznanie a 
uznanie týchto koreňov zo skorších období.

Ako si udržať uzdravenie
Modlitba a uzdravenie nie sú „magické“, ani nemôžu byť náhradou za dielo 
učeníctva, ku ktorému nás On volá. Táto lekcia ukazuje kroky, pomocou ktorých si 
môžeme zachovať naše uzdravenie a posilniť nové zdravé vzorce, ktoré nahradia 
staré.

Úcta k otcovi a matke - vzkriesenie ako časť uzdravenia
Ctiť otca a matku znamená viac ako odpustenie. Musíme vidieť nielen to, čo nám 
urobili zlé, ale aj to, kým ich Boh stvoril a naučiť sa to  maximalizovať, bez toho, aby 
sme minimalizovali našu vlastnú bolesť. Tým sa bude kultivovať naše srdce, ktoré 
dokáže ctiť ostatných vo všetkých vzťahoch, ktoré máme a pomôže nám objaviť 
viac našu identitu.

Druhý blok lekcií
Je možné absolvovať až po skončení prvého bloku. Lekcie sa môžu meniť.

Dedičný hriech
Písmo svedčí o tom, že následky hriechu môžu prechádzať z jednej generácie na 
druhú. V tejto lekcii sa pozrieme na to, ako nás môže generačný hriech ovplyvniť. 
Prostredníctvom modlitby môžeme pomôcť rodinám dostať sa z deštruktívnych 
vzorcov tiahnucimi sa naprieč generáciami. 

Duchovné zajatectvo
Na rozdiel od človeka, ktorý duchovne drieme, človek v duchovnom zajatí je stále 
schopný cítiť život okolo seba. Avšak kvôli vnútorným zarieknutiam, ktoré ho 
oddeľujú od života cíti, akoby ho od priamej účasti na ňom delila stena. V tejto 
lekcii sa zaoberáme príznakmi duchovného zajatectva a ako z neho človeka vyviesť.

Pevnosti v našej mysli
V reakcii na skutočné alebo vnímané zranenie často uveríme lžiam o Bohu, o svete, 
o iných a o nás. Tým, že si vytvárame vlastné variácie pravdy, nás pevnosť chráni 
pred prijatím života a nástrojov pre život Táto lekcia skúma pevnosti: aké sú, ako 
nás ovplyvňujú a ako sa môžeme od nich oslobodiť.

Obnovenie základov z detstva.
Každá etapa nášho života musí byť postavená na tej predošlej. Začíname základnou 
dôverou. Slabé základy v ktoromkoľvek štádiu detstva, môžu mať negatívny vplyv 
na náš dospelý život a ovplyvňovať našu schopnosť tvoriť medziľudské vzťahy, 
hlavne s  Pánom. Prostredníctvom Božej múdrosti a pochopenia môžeme zažiť 
uzdravenie týchto základov.


