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Pastor Chris
Buď nadšený z modlenia sa
A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vţdy modliť a neochabovať (Lukáš 18:1).
Jakub 5:16 (rozšírené vydanie) hovorí: „Naliehavá, vrúcna, vytrvalá modlitba spravodlivého človeka má

schopnosť uvoľniť úţasnú moc (dynamickú v jej pôsobení).“ Nie si šťastný, ţe máš v sebe dosť moci na to, aby
si obrátil akúkoľvek situáciu v svoj prospech? Modlitbou môţeš zmeniť hocičo, pretoţe Boţia moc, ktorá
je potrebná na túto zmenu uţ je v tebe, ak máš Ducha Svätého.
Jeţiš ukazuje na tento druh modlitby v Matúšovi 6:6. Je uskutočňovaná s intenzívnym
zanietením. Aké je to úţasné poţehnanie, keď vieš, ţe môţeš komunikovať priamo so svojím nebeským
Otcom v zanietenej a vrúcnej modlitbe a On ťa pozorne počúva: „Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých,
Jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia (1. Petrova 3:12). Toto je jeden z dôvodov,
prečo by si mal byť vţdy nadšený z modlenia sa.
Niektorí ľudia sa modlia, len keď potrebujú niečo od Boha. Čas modlitby nie je len na to, aby si
niečo dostal od Boha, je to čas rozprávať sa s Ním a mať s Ním dôverný vzťah. Je to čas, keď počúvaš, čo
ti chce povedať a keď prijímaš Jeho nasmerovanie pre kaţdodenné záleţitosti a výzvy, ktoré sú pred
tebou. Je to čas, keď sa na základe nových správ, ktoré dostávaš z „veliteľstva“, tvoja osobnosť vylepšuje
a rozvíja sa viac a viac.
Marek 1:35 nám ukazuje, ţe sám Pán Jeţiš mal pevné modlitebné návyky: „Zavčasu nadránom, ešte
za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil.“ Keď Jeţiš ţil na zemi, bral modlitbu veľmi
váţne, pretoţe rozumel, aké dôleţité je komunikovať Otcom. Inde je napísané, ţe sa modlil celú noc
(Lukáš 6:12). Keď si človekom modlitby, budeš produktívnejší vo všetkom, čo robíš. Aby si ţil efektívny
ţivot, potrebuješ ţiť v nepretrţitom spoločenstve s Pánom, preto buď nadšený z modlenia sa. Naplánuj si
pravidelné termíny na rozhovor s Pánom – a robievaj to často.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium modlitby. Vyhlasujem, ţe moje dni sú poţehnané a prijímam od
Teba múdrosť a milosť, aby som bol úspešný vo všetkom, čo dnes robím. Ďakujem Ti, ţe si mi dal schopnosť
vypôsobiť pozitívne zmeny vo mne a okolo mňa cez naliehavé, vrúcne, horlivé a nepretrţité modlitby v mene Jeţiš.
Amen.
Ďalšie štúdium
1. Timoteovi 2:8
Efeţanom 6:18
Kološanom 4:2
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Pastor Chris
Zasiahni svet okolo seba !
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého (Matúš

28:19).
Tvojou hlavnou zodpovednosťou na zemi je kázať evanjelium tým, čo ţijú okolo teba a robiť
učeníkov alebo študentov z tých, s ktorými sa v ţivote stýkaš. Toto myslel Jeţiš, keď povedal: „Preto
choďte a učte všetky národy.“ Slovo „národy“ je v gréčtine „etnos“, čo vyjadruje skupinu ľudí so
spoločnými záujmami, charakteristikami alebo víziou; sú to tí, ktorí sú z rovnakého odboru, ako si ty. Ak
si napríklad atlétom, tak iní atléti, s ktorými sa stýkaš, sú v tvojom „etnose“ – v tvojom svete. A Boh
očakáva, ţe z nich urobíš študentov alebo ţiakov.
Robiť učeníkov z ľudí v tvojom „etnose“ znamená vyjsť k nim s posolstvom evanjelia a učiť ich,
ako ţiť podľa Boţieho Slova : „A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám sluţbu
zmierenia.“ (2.Korinťnom 5:18).
Pán Jeţiš rozprával o kráľovstve nebeskom v podobenstve : „Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu
skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.“ (Matúš 13:44).
Pre toho muţa ani nebolo tak dôleţité to pole, ako poklad skrytý v ňom. Rovnako aj Boha predovšetkým
zaujímajú duše, ktoré môţeš pre Neho získať v tvojej oblasti pôsobenia.
Kázanie evanjelia nie je niečo, čo si môţeš zvoliť, je to niečo, čo musíme robiť všetci. Nie je to len
úloha pre evanjelistov alebo pastorov. Je to pre kaţdého kresťana. Dôvod, prečo si v svojom zamestnaní
je ten, ţe Boh ťa tam poslal, aby si tam obrátil tých, čo sú v tme, do Jeho úţasného svetla. Boh chce, aby si
ich zasiahol s posolstvom večného ţivota.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, ţe si prejavil svoju dôveru voči mne tým, ţe si ma poslal do sveta ako Tvojho
vyslanca. Ďakujem Ti, ţe si ma urobil sluţobníkom zmierenia. Dnes som mocou Tvojho Ducha verný a efektívny
v získavaní stratených duší v mojom svete pre Teba a v obracaní ich od tmy do slávnej slobody synov Boţích, v mene
Jeţiš.
Ďalšie štúdium
2. Korinťanom 5:20
Marek 16:15–18
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Pastor Anita
Povedz Slovo a spôsob zmenu !
A On im riekol: Spusťte sieť napravo od lode a nájdete. Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre

mnoţstvo rýb (Ján 21:6).
Po svojom vzkriesení sa Pán Jeţiš zjavil svojim učeníkom práve vtedy, keď sa vracali
z neúspešného rybolovu. Tvrdo pracovali celú noc a nechytili nič. Keď sa im Jeţiš ráno zjavil, spýtal sa
ich, či niečo chytili a oni povedali, ţe nič. Vtedy im Jeţiš povedal : „Spusťte sieť napravo od lode a nájdete.
Spustili teda, a ani ju nevládali vytiahnuť pre mnoţstvo rýb.“(Ján 21:6).
Zásadná otázka znie: „Odkiaľ zrazu prišli všetky tie ryby?“ Učeníci boli profesionálni rybári
a poznali všetky rybárske finty, a predsa nedokázali chytiť jedinú rybu, aţ kým im Pán nedal Slovo. Ryby
prišli z Pánovho slova! Biblia hovorí: „Teraz viera je základom vecí, v ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré
nevidíme...Cez vieru rozumieme, ţe svety boli vytvorené Slovom Boţím (Ţidom 11:1–3 angl.). Tie ryby boli
vytvorené slovom Pánovým.
V Genezis 1:20 Boh prehovoril a prikázal oceánu, aby sa hemţil rybami a morskými tvormi –
a vody vyprodukovali ryby. Teraz Jeţiš, ţivé Boţie Slovo, prehovoril znovu a Jeho slovo vytvorilo ryby.
Z tohto sme sa naučili, ţe môţeme hovoriť tvorivé slová viery smerom k negatívnym okolnostiam a tým
spôsobiť zmenu. Naše slová, podobne ako Pánove, majú tvorivú schopnosť, pretoţe aký je On , taký sme
my v tomto svete ( 1.Ján 4:19). Niet divu, ţe Biblia hovorí, ţe budeš mať, čokoľvek povieš (Marek 11:23).
Toto je jedno z tajomstiev ţivota bez starostí, keďţe vieš, ţe tvoje slová môţu vytvoriť
skutočnosti, ktoré chceš vidieť v svojom ţivote. Všetko, čo je k tomu treba, je rozmýšľať nad Slovom
a hovoriť ho. Neprestávaj hovoriť a nazývať skutočným to, čo Boh povedal ohľadom teba, hovor to
dokonca aj priamo ku nepriaznivým okolnostiam. Takto vypôsobíš zmeny v svojej práci, financiách,
rodine, vzdelaní, aj v tvojom národe; zmeny, ktoré sú v súlade s Boţou vôľou pre teba.
Vyznanie
Tvorivé Slovo Boţie je dnes v mojom srdci a ústach. Toto Slovo víťazí v mojom ţivote a spôsobuje zmeny
okolností, ktoré ma obklopujú, aby sa prispôsobili Boţej vôli pre môj ţivot. Ja som úspešný človek a víťaz navţdy,
pretoţe Slovo Boţie je mojím ţivotom a to mi prinieslo večné dedičstvo.
Ďalšie štúdium
Ţidom 1:1–3
Marek 11:23
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Pastor Chris
Buď radostný v kaţdom čase !
S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy (Izaiáš 12:3).
Radosť je emócia, ktorá je výsledkom uspokojenia, ocenenia a potešenia. Boh bol radostný, keď

stvoril zem; ocenil to, čo urobil a tešilo Ho to: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol
večer a bolo ráno: šiesty deň.“(Genezis 1:31).
Radosť, ktorú máš, nie je z tohto sveta, ale od Boha, preto je nezávislá od vonkajších okolností a
nemá s nimi nič spoločné. 1.Petrov 1:8 to opisuje ako: „...nevysloviteľná (nevypovedateľná ) radosť plná slávy.“
Všade, kam Jeţiš počas svojej pozemskej existencie prišiel, priniesol ľuďom radosť; a to robí dodnes.
Tým, ţe sme sa znovuzrodili, boli sme privedení do ţivota nekončiacej radosti. Biblia hovorí v Rimanoch
4:17 : „Lebo Kráľovstvo Boţie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť a pokoj a radosť v Duchu Svätom.“
Radosť, ktorá vychádza z vnútorného človeka, prevyšuje fyzické okolnosti, je trvalá a udrţuje ťa
silného a plného ţivota. Biblia hovorí: „Šťastné srdce pôsobí dobro ako medicína, ale zlomený duch vysúša kosti“
(Príslovie 17:22 angl.). Uč sa byť radostným a vţdy si udrţuj šťastného ducha. Radosť je vlastnosť
znovustvoreného ľudského ducha (Galaťanom 5:22), a preto prirodzená povaha znovustvoreného
ľudského ducha je byť radostný v kaţdom čase.
Môţeš uvoľňovať duchovnú radosť zo svojho ducha tým, ţe budeš vytvárať melódie a spievať
nové piesne radosti z tvojho ducha Pánovi. Pána teší, keď počuje tvoje radostné chvály. Nehemiáš 8:10
hovorí: „ ...lebo radosť Pánova je vašou silou.“ Boh potrebuje, aby si bol radostný, lebo len vtedy vieš
prenášať tú istú radosť na svoje okolie. Nemôţeš urobiť iných radostnými, ak ty sám nie si radostný.
Udrţuj si postoj radosti dnes a kaţdý deň, lebo tvoj radostný a šťastný duch určuje všetko, čo sa
deje v tvojom ţivote: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy“ (Izaiáš 12:3). Aké poučné! Znamená
to, ţe musíš byť radostný, aby si okúsil úţitok z tvojho spasenia; pomocou radosti rozbalíš všetky veľké
a slávne poţehnania, ktoré sú zahrnuté v balíku spasenia.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, ţe napĺňaš moje srdce nevysloviteľnou radosťou plnou slávy. Dnes ţijem
radostne, lebo viem, ţe Ty si môj Boh a máš zo mňa potešenie a denne sa zo mňa so spevom raduješ. Tvoja radosť
v mojom duchu je mojou silou! Preto ţijem kaţdý deň víťazne, tak ako si udrţujem radostného ducha, v mene Jeţiš.
Ďalšie štúdium
1.Tesalonickým 5:16
Filipanom 4:4
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Pastor Chris
Ospravedlnení vierou
A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Jeţiša Krista (Rimanom 5:1).
Všimni si, ţe náš úvodný verš nepovedal: „Ospravedlnení zo zákona...,“ale z viery. Inak povedané,

vierou si bol vyhlásený za spravodlivého. Existuje spravodlivosť, ktorú máš bez zákona, je to
spravodlivosť cez vieru Jeţiša Krista. Toto je spravodlivosť, ktorá bola pripísaná na tvoj účet ako dieťaťa
Boţieho a nijako nesúvisí s tvojimi skutkami. Inými slovami, nie je zaloţená na dodrţiavaní zákona alebo
na tvojich dobrých skutkoch, je zaloţená na viere. Nemá nič spoločné s tým, čo si urobil alebo neurobil,
ona je výsledkom toho, čo urobil Kristus.
Preto je nezmyselné, ak sa hocikto vytrvale „snaţí byť spravodlivým“ a pri tom urputne zápasí
s tým, aby uspokojil v tele Boha. Apoštol Pavol vo Filipanoch 3:8–9 opisuje zbytočnosť takejto
samospravodlivosti: „A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Jeţiša Krista, svojho
Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, a aby som aj sám bol v ňom
ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (zaloţenú) na
viere.“
Moţno si v ţivote urobil veľa nesprávnych vecí. Moţno si klamal, podvádzal a urobil veľa chýb.
Nemusíš sa preto nenávidieť alebo byť premoţený sebaľútosťou. Prestaň si pripomínať všetky tie zlé
veci, ktoré si urobil. Miesto toho rozmýšľaj o milosti Boţej. Rozmýšľaj o dare spravodlivosti, ktorý ti bol
zdarma ponúknutý. Biblia hovorí, ţe náš Boh je Bohom, ktorý ospravedlňuje bezboţného (Rimanom 4:5).
Ver v Neho a v očistnú moc Jeţišovej krvi, ktorá premieňa hriešnika na svätého.
Biblia hovorí: „...ţe od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojţišov nemohol ospravedlniť, je
kaţdý, kto verí, ospravedlnený skrze Neho.“ (Skutky 13:39). Znamená to, ţe všetkým, ktorí veria, bola
pripočítaná spravodlivosť a boli vyhlásení za nevinných; nie pre ich vlastné skutky, ale vierou v Krista
(vierou Kristovou angl.). To, čo sa nedalo uskutočniť prikázaním Zákona, bolo urobené dokonalým
vierou Kristovou. Boli sme ospravedlnení vierou, aby sme vládli v ţivote.
Vyznanie
Prijal som spravodlivosť, ktorá je z viery a bol som ňou ospravedlnený zo všetkých vecí, z ktorých som
nemohol byť ospravedlnený Mojţišovým zákonom. Dnes vládnem v ţivote ako kráľ kvôli daru spravodlivosti, ktorý
mi Pán tak štedro udelil. Amen.
Ďalšie štúdium
Rimanom 3:20-24
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Pastor Anita
Maj vplyv
Tak premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč.

Dávid pribehol, postavil sa nad Filištínca, vzal jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho. Odťal mu ním
hlavu. Keď Filištínci videli, ţe silák zomrel, dali sa na útek (1.Samuelova 17:50-51).
Je tvojou osobnou zodpovednosťou, aby si mal vplyv na ľudí v tvojom okolí, v ktorom ţiješ.
Môţe to byť tvoja komunita, zamestnanie, mesto, alebo aj celý národ; všímaj si ich potreby a vykroč
k tým ľuďom, aby si tie potreby naplnil.
Predstav si, keby sa Dávid pripojil k svojim príbuzným a len by rozmýšľal a bedákal nad
nešťastím, ktoré zasiahlo Izraelcov v podobe Goliáša. Miesto toho sa Dávid postavil čelom k tej hrozbe.
Videl potrebu a vykročil, aby ju naplnil. Keď sa ho jeho bratia pokúšali od toho odhovoriť, len sa ich
spýtal: „ Čo som urobil?“ Dávid nebol členom armády, ale aj tak bol pohnutý biedou jeho ľudu
a rozhodol sa, ţe on bude tým, ktorý zmení tento stav. Uvedomil si, ţe môţe urobiť niečo, čo môţe
zmeniť osud jeho ľudu.
Tak isto Mojţiš sa stal osloboditeľom Izraelcov z krutého útlaku, ktorý na nich uvalil faraón
s jeho dozorcami. Neposadil sa do kresla, aby len kritizoval faraóna za jeho zlobu. Miesto toho túţba
oslobodiť Izraelcov z úbohého stavu, v ktorom ţili v Egypte bola silou, ktorá ho hnala do akcie. A čo
Ester? Aj ona zmenila osud svojho ľudu tým, ţe zachránila Izraelcov z masového vyhladenia
plánovaného Hamanom.
Tí, o ktorých sme teraz písali povstali, aby zachránili iných a tým mali úţasný vplyv na svet,
v ktorom vtedy ţili; teraz je rad na tebe, aby si urobil to isté. Rozhliadni sa okolo seba, nájdi to, čo ľudia
potrebujú a vykroč, aby si tieto potreby naplnil. Maj vplyv vo svojom svete. Buď pevne rozhodnutý
slúţiť, keď vidíš, ako sa v našom svete rozmnoţujú príleţitosti pre sluţbu. Nech je to tvojou silnou
motiváciou a vnútornou hnacou silou, niečím, na čo stále myslíš, aby si videl ţivoty ľudí, ktorí sú okolo
teba, ako sa menia k lepšiemu kvôli tomu, čo pre nich robíš. Nech túţba ovplyvniť tvoj svet a tým aj
spoločnosť, v ktorej ţiješ, je neustále tvojou výzvou a motiváciou.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, ţe si dnes pre mňa otvoril dvere s príleţitosťou byť poţehnaním pre môj
svet. Pomocou Tvojho Ducha a Tvojej múdrosti som schopný rozpoznať a uskutočniť tie veci, ktoré si pre mňa určil,
aby som ich robil, a tak aby som urobil môj svet lepším a priniesol slávu Tvojmu menu, v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Matúš 5:13
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Pastor Chris
Si vzácny
Lebo tak Boh miloval svet, ţe svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný ţivot mal kaţdý, kto

verí v Neho (Ján 3:16).
Vzácna krv Jeţiša Krista je cena, ktorú Boh zaplatil za tvoje spasenie: „Veď viete, ţe zo svojho
márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale
drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista“ (1.Petrov 1:18-19). Z tohto by ti hneď malo byť
jasné, ţe si vzácny Bohu. To, ţe poslal Jeţiša, aby zomrel za tvoje hriechy zjavuje, ţe si pre neho rovnako
vzácny, ako je Jeţiš sám.
Cena, ktorú máš pre Boha, je ţivot a krv Jeţiša Krista. Ak by si bol jediným človekom na zemi,
ktorý potrebuje spasenie, aj tak by Jeţiš musel prísť, aby zomrel za teba. Apoštol Pavol sa modlil, aby sme
mohli pochopiť túto Boţiu obrovskú a neopísateľnú lásku (Efeţanom 3:19). Boh ťa miluje viac, neţ sa ty
máš rád. On sa viac snaţí o tvoj úspech, neţ by si sa ty vôbec dokázal snaţiť. Keď porozumieš tejto
pravde, nikdy sa uţ nebudeš predierať ţivotom. Miluje ťa viac neţ ţivot a dokázal to tým, ţe Jeţiš zomrel
za teba. Si pre neho klenot s nevyčísliteľnou hodnotou.
Boh ťa miluje úplne rovnako, ako miluje Jeţiša. Jeţiš o tom hovorí sám v Jánovi 17:23: „Ja v nich a
Ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, ţe si ma Ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval.“
Buď si dnes vedomý tejto pravdy, lebo je to úţasná vec, ktorá sa ťa týka; si pre Boha tak vzácny, ako je
Jeţiš sám.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, ţe ma miluješ takou veľkou a neopísateľnou láskou. Budem si navţdy vedomý
tejto lásky ku mne a modlím sa, aby som ešte viac porozumel šírku, dĺţku, hĺbku a výšku Tvojej lásky ku mne,
v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Rimanom 8:31-32
Ján 16:26-27
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Pastor Chris
Urob svoj ţivot hodnotnejším
Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov (Lukáš 12:7).
Mnohí ľudia po návrate z práce strávia celé večery čítaním novín a hojdaním sa v kresle. Niektorí

mladí premárnili svoj ţivot tým, ţe neurobili nič, len prezerali časopisy a knihy, ktoré nepriniesli nijakú
pozitívnu zmenu do ich ţivotov. Môţeš sa stať výnimočnejším, neţ si práve teraz tým, ţe svoj ţivot
naplníš tým, čo prináša hodnotu. Začni tým, ţe sa začneš učiť niečo nové.
Niektorí ľudia sú dnes bez práce, pretoţe to, čo vedeli robiť je uţ dnes zastaralé a ich
špecializáciu uţ dnes nik nepotrebuje. Neustále sa cvič v tom, ako dosiahnuť viac a vţdy mysli na to, čo
ešte môţeš urobiť, aby si stúpol na vyššiu úroveň. Prevádzkuješ reštauráciu? Rob to najlepšie, ako vieš.
Urob svoju reštauráciu miestom, ktorému nik neodolá pre jej kvalitu a výnimočné sluţby. Zoţeň si pekné
taniere a nech tvoji čašníci vyzerajú k svetu, cvič ich, aby boli zdvorilými. Zoţeň si nové recepty, aby
tvoje jedlá chutili ešte lepšie. Nech tvoje srdce horí novými nápadmi, ako slúţiť ľuďom, lebo ide o nich.
Uč sa niečo nové o svojej profesii a o odvetví, v ktorom pracuješ, a to výrazne zlepší tvoj ţivot.
Rozmýšľaj o tom, ako lepšie slúţiť ľuďom. Ide o tvoj ţivot a len ty môţeš spôsobiť, aby išiel smerom,
ktorým má ísť. To je tvoja príleţitosť, rob to poriadne a hľaď na to, ako tvoj ţivot stúpa zo slávy do slávy.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, ţe ma napĺňaš Tvojou múdrosťou, poznaním a nadprirodzenými nápadmi, aby
som cez ne konal výnimočné veci a tak výrazne zlepšil môj ţivot a aj ţivoty iných. Ďakujem Ti, ţe mi dávaš
príleţitosť cez moju sluţbu ovplyvňovať svet okolo mňa kvalitou a výnimočnosťou, v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Exodus 31:3
Príslovie 1:7
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Pastor Anita
Poţehnaný vo všetkom
Abrahám bol uţ starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom poţehnával (Genezis 24:1).
Všimni si, ţe úvodný verš nehovorí: „ Pán bude ţehnať Abrahámovi vo všetkom...“, miesto toho

je tam napísané: „ Pán poţehnal Abraháma VO VŠETKOM ...“Je to podobné tomu, čo písmo hovorí o nás
– novom stvorení – v Efeţanom 1:3: „Poţehnaný Boh a Otec Pána nášho Jeţiša Krista, ktorý nás v nebeských
oblastiach poţehnal v Kristovi Jeţišovi všetkým duchovným poţehnaním (angl.). Podobne ako Abrahám sme
poţehnaní vo všetkom: „Tí, čo sú z viery, sú poţehnaní s veriacim Abrahámom.“ (Galaťanom 3:9).
Od okamihu keď si sa znovuzrodil, je uţ príliš neskoro pre teba, aby si bol chudobným, pretoţe
si dedič Boţí a spoludedič Kristov: „Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boţí a spoludedičia Kristovi, ak s
Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení“ (Rimanom 8:17). Prosperita sa tak stala tvojím dedičským
právom. 2.Korinťanom 8:9 hovorí: „Veď poznáte milosť nášho Pána Jeţiša Krista, ţe hoci bol bohatý, schudobnel
pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“ Boţia vôľa ohľadom teba je, aby si uţíval prosperitu, ktorá sa
prejavuje hojnosťou, šťastím, zdravím, pokojom a naplnením; to je to, čo znamená byť poţehnaný vo
všetkom.
Úţasná vec je to, ţe sa nemusíš modliť k Bohu, aby ťa poţehnal alebo urobil ťa prosperujúcim,
lebo On uţ to urobil. To, čo potrebuješ je to, aby si sa prebudil a uvedomil si, ţe si poţehnaný vo
všetkom. Ty si: „...ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý prináša ovocie v svojom čase, jeho lístie nevädne
a všetko čo robí, bude prosperovať (Ţalm 1:3 angl.). Začni ţiť v tejto pravde. Odmietni chudobu a mentalitu
chudoby. Uvedom si, ţe vlastníš neobmedzené a nevyčerpateľné dedičstvo v Kristovi, choď vpred
a prosperuj vo všetkom, čo robíš.
Modlitba
Drahý Otec, uctievam Ťa za Tvoje úţasné poţehnania v mojom ţivote, ktoré zo mňa vytekajú a zasahujú
ľudí okolo mňa; ďakujem Ti, ţe si ma voviedol do ţivota hojnosti, pokoja, naplnenia, boţského zdravia a ochrany!
Ďakujem, ţe si ma poţehnal vo všetkom, v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
3. Jánov 1:2
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Pastor Chris
Keď slúţiš iným, tým slúţiš aj sebe
Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste

neurobili! (Matúš 25:45).
Keď sa snaţíš slúţiť niekomu, mal by si to robiť najlepšie, ako vieš, majúc na pamäti, čo Pán
hovorí v úvodnom verši. Čokoľvek urobíš pre ľudí, aby si urobil ich ţivot ľahším a jednoduchším, robíš
Pánovi. Preto keď vykonávaš svoju sluţbu, ktorá by mala byť uţitočná pre iných a ty to robíš nedbalo,
tak je to viac na škodu neţ na úţitok.
Porozumej tomu, ţe akákoľvek sluţba, ktorá pomáha v niečom iným, je zasiatym semenom.
Galaťanom 6:7 hovorí: „Nebuďte oklamaní, Boh sa nedá vysmievať: lebo čokoľvek človek zaseje, to isté bude aj
ţať.“ (angl.). Je to podobné príbehu muţa, ktorý zveril svojmu zaťovi vybudovanie domu, ktorý aj sám
financoval. Keď stavba skončila, nadšene sa spýtal zaťa, či je dom perfektne postavený. Odpoveď zaťa
znela: „Ó, áno! Pouţili sme najlepšie materiály a zamestnali najlepších ľudí.“ Potom odovzdal svokrovi
kľúče, ktorý ich vzal a vľúdne ich podal späť zaťovi so slovami: „Vezmi si ich, tento dom je vlastne môj
dar pre teba!“
Na jeho prekvapenie sa zať miesto toho, aby začal radostne vykrikovať, zatváril veľmi skleslo.
Zmätený zaťovou skľúčenosťou sa muţ pýta: „Čo sa stalo? Nepáči sa ti ten dom?“ Ale mladý muţ sa
s ľútosťou priznáva svokrovi, ţe na stavbu pouţil podradné materiály a zavolal si nekvalifikovaných
stavbárov, takţe ten dom vôbec nebol taký prvotriedny, ako tvrdil. S ľútosťou si uvedomil, ţe celý čas
staval dom pre seba a ţe vlastne podviedol seba samého.
Keď ťa určia, aby si vykonal nejakú úlohu alebo projekt, urob to vynikajúco, či uţ ťa niekto
sleduje alebo nie. Je to preto, lebo keď slúţiš iným, priamo alebo nepriamo zlepšuješ aj svoj ţivot.
Čokoľvek si sa rozhodol uskutočniť, rob to poriadne, lebo na konci objavíš, ţe si to robil pre seba.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za príleţitosť slúţiť ľuďom. To, čo je zverené do mojej zodpovednosti, vykonávam
vynikajúco, poctivo, načas a precízne, majúc na mysli to, ţe všetko, čo robím, je zasiate semeno a nič nezastaví moju
ţatvu v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Galaťanom 6:9-10
Matúš 7:12
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Pastor Chris
Mysli na budúcu generáciu
Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.(Príslovie 22:6).
Je mnoho ľudí, ktorí chcú dnes uspokojiť všetky svoje potreby a vôbec nerozmýšľajú nad

budúcnosťou, ktorú predstavujú naše roztomilé deti – budúci vodcovia národa. Keď raz učeníci chceli
zabrániť ľuďom, aby prinášali svoje deti k Jeţišovi, tak On ich napomenul slovami: „...Dovoľte dietkam
prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Boţie.“(Marek 10:14).
Je pre nás veľmi dôleţité, aby sme venovali zvláštnu pozornosť deťom, najmä ţijúcim v biede
v našich mestách, deťom túlajúcim sa po uliciach, ţijúcich na periférii spoločnosti a pod.! Tým, ktoré ţijú
v špine, poniţujúcej biede, sú zanedbané a ţijú v zúfalstve. Ale my im môţeme priniesť nádej. Mnohé
z nich sú frustrované a olúpené o šancu ţiť riadny ţivot. Niektoré denne zomierajú od hladu a nie je nik,
kto by im pomohol. Väčšina z nich sa stáva pouličnými ţobrákmi. Z dieťaťa, ktoré od útleho veku ţije
ako ţobrák, sa určite v dospelosti stane násilník. Zvykne si vylievať svoj hnev a frustráciu na spoločnosť.
Toto je jeden z dôvodov rastúcej kriminality v spoločnosti a to je dôvod, prečo s tým musíme niečo teraz
urobiť.
Podľa Biblie sú deti poţehnaním a darom od Pána (Ţalm 127:3). Boh očakáva, ţe budú správnym
spôsobom vychovávané (Príslovie 22:6). Je dôleţité, aby sme im venovali osobitnú pozornosť a brali ich
do úvahy, keď robíme dôleţité rozhodnutia; či uţ sú to naše biologické deti alebo nie. Je našou
zodpovednosťou, aby sme si dali naše záleţitosti do poriadku alebo si ich zariadili tak, aby sme zaistili
budúcnosť našich detí. Pamätaj, kaţdé dieťa je tvoje dieťa.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za mladých ľudí na celom svete a pýtam si, aby Tvoja milosť, múdrosť a schopnosť
zostúpila na nich, aby si vedeli vysnívať a aj uskutočniť úţasnú budúcnosť, ktorú si pre nich určil. Modlím sa, aby
si dal staršej generácii motiváciu a odvahu, aby robila to, čo je správne a potrebné pre to, aby mladšia generácia ţila
tak, aby vyuţila všetok svoj potenciál a naplnila svoje určenie, v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Ţalm 127:3-5
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Pastor Anita
Vybojuj dobrú vec !
Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Gideona, a ten zatrúbil na trúbu; tým bol Abiezer povolaný ísť za ním.

I rozoslal poslov po celom Menaššeovi; aj ten bol povolaný ísť za ním. Poslov rozoslal k Ašérovi, Zebúlúnovi
a Naftálimu, a aj tí im vyšli v ústrety. (Sudcov 6:34-35).
Bojovník je ten, kto vyhráva pre iných, nie pre seba. Je to človek, ktorý vţdy razí cestu, je
priekopníkom a ochrancom správnej veci. Keď sa poobzeráš okolo seba, uvidíš, ţe okolo teba sa
vyskytuje niekoľko príleţitostí na to, aby si vybojoval správne veci a posunul hranice, a tak zlepšil svoj
svet. Bez ohľadu na to, ako divne sa moţno cítiš, keď si prvý a jediný, ktorý rozbieha veci, alebo si
osamoteným navrhovateľom dobrej myšlienky alebo hnutia, ktoré môţe zmeniť spoločnosť okolo teba –
musíš zostať odváţnym. Nech ťa predstava zmeny ţenie k tomu, aby si vybojoval tú dobrú vec aţ do
víťazného konca. Nezaraď sa medzi tých, ktorí len zaloţia ruky a očakávajú, ţe vláda urobí všetko.
Radšej buď ako Gideon, ktorý vybojoval to, ţe prebral Izraelcov k tomu, aby bojovali za svoju slobodu
proti Midjancom.
Ak si napríklad učiteľ, je mnoho sluţieb pre spoločnosť, ktorých sa môţeš ujať. Môţeš vziať
zodpovednosť za organizáciu bezplatných kurzov pre študentov a ţiakov v tvojej komunite alebo
susedstve. Keď to urobíš, spôsobíš veľkú zmenu v ţivote mladých ľudí, ktorých rodičia nemajú peniaze
na platenie kurzov pre svoje deti. Mnoho mladých ľudí sa stalo násilníkmi po tom, čo vyrástli a sú
nahnevaní na spoločnosť, pretoţe sa nenašiel nik, kto by im zdarma aspoň trochu pomohol v detstve.
Môţeš byť jedným z tých, ktorí pôsobia zmenu. Vţdy je niečo, čo môţeš urobiť; nezáleţí, aké
malé sa to zdá byť. Poobzeraj sa okolo seba! Boh vloţil do teba schopnosť vybojovať dobrú vec a tým
urobiť niečo pre spoločnosť. Urob niečo dnes, čo pomôţe aj našej mládeţi aj budúcej generácii naplniť ich
sny.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, čo si investoval do môjho ţivota. Som si vedomý schopností, ktoré si mi dal
a zmien, ktoré nimi môţem v spoločnosti urobiť, keď razím nové cesty, aby som Ti dokonale spravil radosť, v mene
Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
1. Timoteovi 4:14-15
Jeremiáš 1:10
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Pastor Chris
Boh chce, aby si bol šťastný
Ty si hodný, ó Pane, prijať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a boli aj sú stvorené pre Tvoje

potešenie. (Zjavenie 4:11 angl.).
Z tohto verša je jasné, ţe Boh stvoril všetky veci vrátane človeka pre svoje potešenie. On nás
stvoril pre seba samého, aby sme ţili šťastný ţivot. My sme Boţím potešením. Boh urobil všetko sám od
seba a pre seba; tak, aby sa tešil z našej spokojnosti a šťastia. Keď nás tvoril, nepýtal sa na náš názor alebo
dovolenie. Z toho vyplýva, ţe jediný spôsob, aby On mohol byť šťastný a uspokojený je ten, keď
naplníme Jeho očakávania; a časťou Jeho očakávaní je to, aby sme šťastne a radostne ţili pre Neho kaţdý
deň.
Boh chce, aby si bol šťastný, pretoţe nemôţeš urobiť iných šťastnými, ak nie si sám šťastný. V 1.
Timoteovi 6:17 sme nabádaní dôverovať Bohu, ktorý nám bohato poskytuje všetko na uţívanie. Nerobil
by to, ak by nechcel, aby si bol šťastný. Avšak niektorí veriaci sú príliš zavalení obavami a starosťami,
v ktorých sa momentálne nachádzajú. Sú príliš premoţení negatívnymi udalosťami okolo nich, takţe si
vôbec nevšimnú príleţitosti pre šťastie a potešenie, ktoré im Pán posiela do cesty.
Vezmime si príbeh Marty a Márie. Biblia zaznamenáva, ako Jeţiš v istý deň prišiel do domu
týchto sestier, aby ich navštívil. Zatiaľ čo mladšia Mária si sadla k Jeţišovým nohám, aby počúvala Jeho
slová, staršia Marta bola zavalená starosťami s obsluhou hosťa. Nahnevala sa na Máriu, ţe sa nepripojila
k jej „sluţbe“ a sťaţovala sa na to Pánovi. Jeţiš je odpovedal takto: „Marta, Marta, ustarostená si
a znepokojuješ sa pre mnohé veci; ale treba len málo, vlastne jedno! Práve Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej
nebude odňatý.“ (Lukáš 10:41-42).
Mária si zvolila, ţe si bude uţívať Pánovu prítomnosť a moţnosť počuť Jeho slová a toto sa
Pánovi veľmi páčilo. Je dôleţité, aby ťa nič neobralo o tvoju radosť. Vedome sa cvič v tom, ako si uţívať
kaţdý deň a vychutnávať kaţdý jeho moment. Kaţdý deň by mal byť pre teba dobrým dňom. Uč sa
hovoriť s ţalmistom: „Toto je deň, ktorý učinil Pán, budem sa z neho radovať a preţijem ho v šťastí.“ (Ţalm
118:24 angl.).
Modlitba
Poţehnaný nebeský Otec, som tak vďačný, keď viem, ţe sa tešíš zo mňa a ţe si ma stvoril pre svoje
potešenie. Spôsobím Ti dnes potešenie tým, ţe budem ţiť radostne, kráčajúc v Tvojej dokonalej vôli a budem vedený
Tvojou múdrosťou, aby som odovzdal radosť tým, s ktorými sa dnes stretnem. Ďakujem Ti, ţe mi dávaš bohato
všetkého na uţívanie, v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Ţalm 37:4
Ţalm 118:24
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Pastor Chris
Si člen kráľovskej rodiny
Jemu, ktorý nás miloval, ktorý nás svojou krvou očistil od našich hriechov a urobil nás kráľmi a kňazmi

svojmu Bohu a Otcovi; Jemu sláva a vláda na veky vekov! Amen. (Zjavenie 1:5-6 angl.).
Pozemskí králi vynakladajú veľkú snahu na to , aby zabezpečili výchovu a vzdelanie svojich detí,
pretoţe patria do kráľovskej rodiny. Ich deti nechodia, nerozprávajú, neobliekajú sa ani sa nesprávajú
ako hocikto iný. Očakávania rodičov sú ešte väčšie, ak sa jedná o následníkov trónu. Toto je dôvod, prečo
Šalamún povedal: „Bol som synom môjho otca, útlym a jediným pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: Nech
sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy ţi!“ (Príslovia 4:3-4 angl.).
Šalamún určite nebol jediným Dávidovým synom, a predsa povedal: „Bol som synom svojho
otca“, pretoţe on bol tým, ktorý bol starostlivo pripravovaný na kraľovanie. Dostalo sa mu špeciálneho
výcviku od Dávida, ktorý iní kráľovi synovia nemali. My ako Boţie deti sme Jeho dedičia: „A ak sme deti,
sme dedičia, dedičia Boţí a spoludedičia Kristovi...“ (Rimanom 8:17).
Ty si spoludedič s Kristom Jeţišom. Nie si uţ obyčajným človekom, si členom kráľovskej rodiny.
Tvoj nebeský Otec vlastní celý svet a On ťa ustanovil, aby si sa staral o Jeho vlastníctvo. Niet divu, ţe
Biblia hovorí, ţe všetky veci sú tvoje ( 1:Korinťanom 3:21). Aké je to úţasné privilégium byť dedičom
Boţím.
Bol si povolaný, aby si vládol v ţivote ako kráľ. Rozhodni sa v mysli, ţe budeš chodiť, hovoriť
a ţiť ako kráľ, lebo ním si! Odmietni hovoriť prázdne a lacné slová, alebo ţiť ţobrácky ţivot. Králi
nehovoria lacné a prázdne slová, lebo oni nimi uskutočňujú svoju autoritu. Dokonca aj v modlitbách
nikdy neţobri. Pristupuj k Bohu ako k Otcovi. On ťa miluje a vie, ţe si Jeho syn, ktorý má právo na
nevyčerpateľné dedičstvo.
Modlitba
Ja som vyvolenou generáciou, kráľovským kňazstvom, svätým a zvláštnym pokladom pre Boha. Bol som
zrodený, aby som panoval v ţivote s autoritou Ducha. Cez moje slová vykonávam zmeny v oblasti ducha a pôsobím,
aby sa okolnosti a situácie dnes dostali do súladu s Boţím plánom, v mene Jeţiš. Amen.
Ďalšie štúdium
Kazateľ 8:4
Zjavenie 1:5-6
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Pastor Anita
Hovor Slovo so smelosťou
Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takţe smelo môţeme vyznávať (hovoriť angl.): Pán je

mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? (Ţidom 13:5-6)
Slovo Boţie v tvojich ústach má vrodenú schopnosť a moc produkovať presne to, čo hovorí. Keď
hovoríš so smelosťou Ducha, veci sa menia. Biblia hovorí v Skutkoch 4:31, ţe apoštoli boli naplnení
Duchom Svätým a hovorili Slovo so smelosťou. Všimni si, ţe tam nie je napísané: „Kázali evanjelium so
smelosťou“, aj keď aj toto je v tom verši obsiahnuté. Miesto toho je tam napísané, ţe hovorili Slovo Boţie
so smelosťou.
Čo všetko je vlastne Slovo Boţie, alebo presnejšie – čo vlastne vtedy povedali a bolo to označené
za Slovo Boţie? Môţeme povedať, ţe všetko, čo mohli povedať o sebe na základe toho, čo uţ Boh
povedal, je Slovo Boţie. Takto apoštol Peter jedného dňa na Letnice vyhlasoval Slovo Boţie s takou
vášňou a smelosťou, ţe tritisíc duší bolo zachránených, keď ho počuli kázať. Petrove slová boli tak
nasiaknuté boţskou energiou, ţe prebodli srdcia poslucháčov: „ Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a povedali
Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, muţovia, bratia?“ (Skutky 2:37).
Nikdy nebuď zastrašený, čo sa týka Slova, vyhlasuj ho vţdy so smelosťou. Náš úvodný verš
hovorí: „On povedal, preto aj my môţeme smelo povedať... Buď smelý hovoriť to, čo Boh povedal o tebe
v Jeho Slove. Napríklad 1. Petrov 1:23 (angl.) hovorí: „Ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale
z neporušiteľného semena Slova Boţieho, ktoré ţije a zostáva na veky.“ Preto hovor smelo v súlade s týmto
Slovom vyhlasujúc všetkým a všetkému, ţe si produktom Slova.
V Kristovi ţiješ, hýbeš sa a máš svoju existenciu, vládneš s ním v duchovných oblastiach slávy. Si
víťazom nad smrťou, peklom aj hrobom. Nech je toto dnes tvojím smelým vyznaním. Pamätaj, ţe to, čo
prináša výsledky, je Slovo Boţie v tvojich ústach. Preto sa uč hovoriť Slovo Boţie so smelosťou.
Vyznanie
Ja som dobyvateľ, som úspešný človek a som navţdy víťaz, pretoţe väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten,
ktorý je vo svete. Som produktom Boţieho Slova a preto budem mať výsledky cez Slovo Boţie a mocou Boţieho
Ducha. Kráčam dnes v oblasti slávy, pretoţe cez Slovo a v Slove ku mne prišiel ţivot. Sláva Bohu.
Ďalšie štúdium
Efeţanom 6:19
Ţidom 4:12
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Pastor Anita
Boh nie je proti medicíne!
Na oboch brehoch rieky vyrastú rozličné ovocné stromy; ich lístie nezvädne, ani ich ovocie sa nepominie.

Kaţdý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vyteká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúţiť za pokrm a ich lístie
na lieky (Ezechiel 47:12).
Niektorí veriaci sú odmietaví voči medicíne a nesprávne usudzujú, ţe ak kresťan vezme
akýkoľvek druh medicíny, naznačuje tým slabosť viery. Boh však nie je proti uţitiu medicíny. Ak kresťan
konzumuje lieky, neznamená to jeho slabosť viery, ani to, ţe urobil niečo zlé. V Starej Zmluve, ako sme si
prečítali v úvodnom verši, dal Boh veľkňazom medicínske inštrukcie pre ľudí. V tomto konkrétnom
príklade sa prorok zmieňuje o liečivách „a ich lístie na lieky.”
Rovnakú zmienku nachádzame aj v knihe Zjavení 22:2 : „ Uprostred námestia a na oboch stranách
rieky strom ţivota, ktorý rodí dvanásť razy ovocie, kaţdý mesiac vydáva svoje ovocie a lístie stromu na uzdravenie
národov.” Keď si pozorne všímaš jazyk týchto veršov pochopíš, ţe Boh nemal nič proti medicíne. Listy
stromu označil za uzdravenie pre národy. Inými slovami, vyliečenie pramenilo z pouţitia konkrétneho
lístia.
Takţe teraz uţ lepšie chápeme myslenie Boha, čo sa týka liečiv a ako On chce, aby boli ľudia
zdraví. Avšak je nesprávne ,ak niekto sa spolieha na medicínu namiesto Boţieho Slova. Ako kresťan, je
dôleţité aby si vedel, ţe Boţie Slovo je ten najlepší liek a ďaleko viac účinný ako ktorékoľvek bylinky
alebo lieky: „ Syn môj, pozoruj moje slová, nakloň ucho k mojim rečiam! Nespúšťaj ich z očí, zachovaj ich v hĺbke
srdca. Lebo sú ţivotom pre tých, čo ich nachádzajú, a uzdravením pre celé ich telo” (Príslovia 4:20-22).
Tu objavujeme liečebnú a teraupetickú moc a silu Slova, ono predstavuje zdravie – liek pre tvoje
telo! Slovo “zdravie” pochádza z hebrejského slova “marpe”, čo znamená liečiť, uzdraviť alebo napraviť
naznačujúc tým liečivú schopnosť. Radšej by si mal uplatniť svoju vieru na prijatie uzdravenia pomocou
Slova. Ak si však zvolíš výhodu medicínskej pomoci, neurobil si tým nič zlé. Pamätaj si však, ţe existujú
choroby, ktoré aţ dodnes vzdorovali voči akýmkoľvek známym lekárskym diagnózam a liečeniu. Vţdy
môţeš veriť Písmu pre svoje vyliečenie a zdravie.
Modlitba
Nebeský Otče, ďakujem za príchod Tvojho Slova a svetlo, ktoré som s ním získal. Tvoje Slovo je pokrmom
pre môjho ducha produkujúc vo mne zdravie a takisto ma robí pulzujúcim a produktívnym dnes a navţdy v mene
Jeţiš! Amen.
Rozšírené Štúdium
Ţalmy 107:17-20
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Pastor Chris
Oblečený do Krista
Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli (Galatským 3:27).
Aký len úţasný a silný je tento verš. Náš preklad je v podstate o niečo stručnejší s ohľadom

k tomu, čo nám tu apoštol Pavol podľa Ducha Svätého hovorí. Obliecť si Krista neznamená to isté, ako
keď si obliekaš bundu. To by neposkytovalo dostatočné pokrytie všetkých častí tvojho tela. Grécka
interpretácia v podstate znamená akoby upadnúť alebo sa celý ponoriť do vnútra.
Skús si predstaviť samého seba vo vreci dostatočne veľkom na to, aby si sa zmestil do neho aţ
tak, ţe ťa z neho nie je vidieť. Si úplne skrytý v tomto vreci, bez toho aby akákoľvek časť tvojho tela z
neho trčala alebo bola inak odhalená. V takomto zmysle si oblieknutý v Kristovi – kompletne ponorený,
vnorený a zabalený v Kristovi aţ do takej miery, ţe Kristus je jediné, čo je na tebe videné.
Neznamená to niečo, čo sa vyvinie časom, ale kto si teraz v tejto chvíli; obliekol si sa do Krista
vďaka novému narodeniu, bol si pokrstený do Krista. Kristus je všetko o tebe, v tebe a všetko vôkol teba.
Ty si v Ňom; kompletne stratený v Ňom! 1Ján 4:13 hovorí: “ Podľa toho poznávame, ţe zostávame v Ňom a
On v nás …” Podobne Kolosenským 3: 3-4 hovorí, ako je tvoj ţivot skrytý s Kristom v Bohu a Kristus sa
stal tvojím ţivotom; aké úţasné zjavenie!
Nech je toto tvojím neustálym presvedčením. Si plne zavinutý a uzavretý v Kristovi! Keďţe
choroba, nemoc, strach, neviera a podobné negatívne veci nemôţu byť v ňom nájdené, preto by nemali
byť súčasťou ani tvojho ţivota. V Kristovi si ochránený od pozemských a kazivých vplyvov tohto sveta.
Čo vlastne znamená, ţe môţeš čeliť ţivotu s odvahou, povzbudením a mentalitou víťaza.
Si ponorený v osobe, ktorá je v Slove opísaná ako odraz Otcovej slávy, nesie Jeho podobu a je
zjavením Jeho osoby. Kristus je dokonalým prejavom osobnosti Boha (Ţidom 1:3). Keď kráčal po zemi,
odpúšťal, ţehnal, uzdravoval, kriesil mŕtvych, prijal hriešnikov a menil ţivoty. Teraz, keď si v Ňom
ponorený a teraz, keď si sa stal spoluúčastníkom Jeho slávy, milosti a boţskej prirodzenosti, Jeho
osobnosť a charakter by mali vyţarovať cez teba do celého sveta.
Modlitba
Milostivý Otče, môj ţivot je skrytý s Kristom v Bohu, kompletne ponorený do Krista. Prehlasujem, ţe ţivot, ktorý
ţijem, ţijem vierou v Syna Boţieho, ktorý ma miloval a obetoval svoj ţivot za mňa. Ţivot Krista je trvale
prejavovaný vo mne a cez mňa voči všetkým v mojom svete, v mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium:
Galatským 2:20;
Kolosenským 3:3-4
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Pastor Anita
Vyuţi dialóg!
“ Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Pripomeň mi

to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý! (Izaiáš 43:25-26).
Nikde vo svete voľba násilia nenapravila ţiadnu záleţitosť daného národa natrvalo. Je hlúpe
pouţívať delostrelectvo na vyjadrenie nespokojnosti, alebo na vydobytie si politickej moci. Biblia hovorí
:“ Človek poškvrnený ľudskou krvou bude aţ po hrob tulákom; nech ho nik nepodporí “ (Príslovia 28:17).
Rozsudok nad jednotlivcom, ktorý zabije nevinného je nevyhnutný; páchatelia takýchto podlých
skutkov, ako Biblia hovorí, urýchlia svoje vlastnú deštrukciu. Tí, ktorí sú zapojení v násilí alebo
podnecujú aktivity, čo vedú k strate nevinných ţivotov, si sami veľmi škodia bez toho, aby si to
uvedomovali. Kto vie, moţno obete takejto zloby mohli byť osoby, ktoré Boh vybral na takú pozíciu, aby
v budúcnosti pomáhali im samotným alebo ich potomkom.
Uvedom si jednu vec. Kaţdý jeden, ktorého Boh umiestnil na tvojej ceste ţivotom je tam preto,
aby naplnil duchovné určenie. Preto sa pozeraj na tých, ktorých stretávaš ako na poţehnanie a správne s
nimi zaobchádzaj. Ak si dotknutý niečím alebo si myslíš, ţe sa jedná o nespravodlivosť, otvor ústa
a povedz to ale urob tak inteligentne. Rozumní, smelí a inteligentní občania pouţijú dialóg a nie násilie
na vyriešenie pálčivého problému.
Dokonca aj Pán, ako je zjavené v našom úvodnom verši, podporuje dialóg, keď povedal: “
Pripomeň mi to a súďme sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý! Bez ohľadu na to, ako silno
odôvodnená tvoja sťaţnosť môţe byť, nedopusť katastrofu na ľudských ţivotoch a majetkoch.
Ak si náhodou mladík, nedovoľ stať sa nástrojom v rukách tých, čo veria v násilie ako jediný
spôsob na prejavenie nespokojnosti. Násilie môţe jedine viesť k zajatiu. Namiesto toho dovoľ, aby ti Boh
pomohol preniesť to, čo vidíš vo svojom srdci, do skutočnosti. V Prísloviach 3:31-32 Biblia hovorí:
“Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo odporný je Hospodinovi ten, čo robí zlo, ale v
spravodlivých má dôveru.”
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za to, ţe ma učíš cez tvoje Slovo, ako ţiť čestne na Tvoju slávu. Ďakujem za Tvoj
pokoj, ktorý vo mne panuje a vládne dnes môjmu srdcu, ako aj za moc spravodlivosti, čo inšpiruje moje skutky v
mene Jeţiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Príslovia 10:11
Izaiáš 60:18
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Pastor Chris
Dostatočný záujem o modlitbu
Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte

bude aj váš blahobyt (Jeremiaš 29:7).
Ako kresťan by si sa mal zaujímať o záleţitosti a blaho svojej krajiny. Tento záujem by ťa mal
inšpirovať k modlitbe za svoj národ. Je potrebné porozumieť základným veciam, aby si sa správne
modlil. Prvou je, ţe národ, v ktorom ţiješ a pôsobíš je vozidlom a ty si na ceste v tom vozidle. Tvoje
postavenie nie je ako motor vozidla, ale ako pasaţier v tom konkrétnom vozidle.
Zamysli sa nad loďou, na palube ktorej sa nachádzaš aj ty a plavíš sa niekam. Ak sa kapitán
zmätie a zahlási, ţe ľoď stratila smerovanie, kaţdý na jej palube by sa ocitol v probléme. To preto, lebo
kaţdý jeden veril kapitánovi, ţe dovedie loď do tej správnej destinácie. Loď môţe byť prirovnaná
k národu, v ktorom ţiješ a kapitán a členovia posádky k lídrom. Preto je na tvojej zodpovednosti sa
modliť za lídrov svojej krajiny, aby boli oddaní Boţiemu Duchu, ktorý ich bude správne sprevádzať vo
vedení národa v smere Boţej vôle a Jeho určenia.
Malé pozastavenie nad napomenutím Ducha v 1. liste Timoteovi 2:1-3: “ Predovšetkým teda
napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko
postavených, aby sme tichým a pokojným ţivotom ţili v úplnej poboţnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné
pred naším Spasiteľom Bohom” Boţia túţba je, aby všetci ľudia boli spasení; On chce, aby Jeho
spravodlivosť prevládala v srdciach ľudí a sprevádzala ich myslenie. Toto je dôvod, prečo sa musíme
prihovárať, aby boli ich srdcia otvorené a chápavé k posolstvu Evanjelia .
Jediný spôsob, ako uhasiť príval napätia a sociálnych zlozvykov, ktorých sme svedkami po celom
svete je, keď sa kresťania rozhodnú pre zmenu a prevezmú zodpovednosť cez modlitbu a hlásanie
Evanjelia. Musíme sa modliť, aby Slovo Boţie malo voľný priebeh , bolo oslávené a malo prevládajúcu
moc v naších spoločnostiach. Pamätaj, ţe čokoľvek sa stane v tvojom svete, ťa ovplyvňuje priamo alebo
nepriamo, preto takisto nes zodpovednosť a zvoľ si čas počas dnešného dňa pre modlitbu a rob to tak
často, ako je to len moţné.
Modlitba
Nebeský Otče, ďakujem za privilégium a príleţitosť ovplyvniť môj národ pozitívne cez modlitbu.
Prehlasujem, ţe je v ňom pokoj, rozvoj a prospech v rámci hraníc a zároveň vedúci predstavitelia krajiny sú vedení
Tvojou múdrosťou a statočnosťou k vykonávaniu Tvojej vôle, v mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium:
Kolosanským 4:2
Lukáš 18:1
Ţalm 122:6
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Pastor Chris
Cirkev – nádej sveta
Poţehnaný Boh a Otec nášho Pána Jeţiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením

Jeţiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre ţivú nádej (1 Peter 1:3).
Cirkev Jeţiša Krista je oáza nádeje v nepokojnom svete. Biblia hovorí v Jánovom evanjeliu 3:16 : „
Lebo tak Boh miloval svet, ţe svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný ţivot mal kaţdý, kto verí
v Neho.“ Pán Jeţiš Kristus prišiel na svet ako odpoveď Boha na všetky problémy ľudstva. Môţeme to
vidieť v Matúšovom evanjeliu 11:28, kde Jeţiš prehlásil: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťaţení; ja vám dám odpočinutie!“ On poskytuje riešenie všetkým, čo sú v beznádeji a istý liek
pre ekonomické a sociálne otrasy, ktoré ohrozujú pokoj národov.
Toto je posolstvo, ktoré by mala Cirkev smelo prehlasovať vo svete. Je najvyšší čas, aby ľudia
zistili, ţe Jeţiš je jedinou nádejou a istotou ich pokoja, pokroku a prospechu. Ako dieťa Boţie máš
zodpovednosť prejavovať slávu Boha vo svojom okolí a zároveň byť aj zdrojom nádeje pre beznádejných.
Takéto je tvoje povolanie:“ Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu
vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“ (1 Peter
2:9).
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za nádherné privilégium byť Tvojím dieťaťom a za dedičstvo, ktoré mi patrí
v Kristovi. Mám nesmiernu radosť, lebo v Kristovi som duchovne umiestnený a uschopnený ovplyvniť môj
svet Boţou milosťou a zároveň aj dodať nádej beznádejným. Ďakujem Otče, ţe ma dvíhaš nahor ako zdroj nádeje pre
svet, v mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium
2 Korintským 5:17
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Pastor Anita
Kráčať v láske
„ Milovaní, milujme sa, pretoţe láska je z Boha, a kaţdý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha“ (1 Ján

4:7).
Kaţdý deň je naša prirodzenosť lásky skúšaná rôznymi ľudmi a skutočnosťami, ktoré častokrát
môţu byť náročné a snaţia sa, aby sme konali presne proti tomu, kto v skutočnosti sme. Niekedy sme
pokúšaný , aby sme zo strachu klamali priateľovi s cieľom vyhnúť sa problémom alebo potrestaniu.
Avšak v takýchto momentoch by si mal byť smelý a kráčať v láske, lebo to je cesta k víťazstvu. Biblia
hovorí :„ V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, (1 Ján 4:18).
Keď kráčaš v láske, budeš vidieť jedine to najlepšie v ostatných, pretoţe láska je čistota Boha. My
všetci by sme sa mali jedine pozerať na dobro v ostatných, nie preto, ţe sme naivní, ale preto, lebo sila
lásky dokáţe premeniť zlé. Kráčať v láske predstavuje vysoké miesto v Bohu a preto musíš byť
rozhodnutý vţdy kráčať jedine v láske. Ak si aj ty znovuzrodený, Boţia láska je uţ dávno v tebe
(Rímskym 5:5).To vlastne znamená, ţe máš schopnosť milovať podobne ako Boh, avšak musíš sa
rozhodnúť kráčať v láske, lebo je to voľba – zvolíš si milovať!
Boh neurobí, aby si niekoho miloval, On tak uţ urobil, keď vloţil Jeho lásku do tvojho ducha
a teraz je na tebe, aby si ju vyjadril a ukázal. Nauč sa jednať s ľudmi z perspektívy samotného Boha.
Pozeraj sa na ľudí spôsobom, ako ich vidí Boh, a toto je správny spôsob, akým treba ţiť. Ak kráčaš
v láske, nebudeš kradnúť, ohovárať ani nebudeš zlomyselný.
Zvoľ si milovať. Mnohí si to neuvedomili, avšak riešením mnohých rozvrátených manţelstiev,
priateľstiev a vzťahov je láska. Dokonca aj keď ťa ostatní odbijú, keď sa ich snaţíš osloviť v láske,
nezostaň znechutený. Láska je tá najsilnejšia sila vo vesmíre a keď je správne pouţívaná, dokáţe časom
roztaviť aj to najtvrdšie srdce.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem, ţe ma miluješ a ukladáš Tvoju lásku do môjho srdca cez tvojho Ducha Svätého.
Úmyselne si volím nechať tú lásku vyţarovať cezo mňa voči ostatným ešte dnes. Odmietam kráčať v trpkosti,
nenávisti alebo zlomyseľnosti. Práve naopak, zvolil som si kráčať v láske, pretoţe som milované dieťa Boha lásky.
Prejavujem lásku Otca vo všetkom a v kaţdej situácii, v mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium
Rímskym 5:5
1 Ján 4:16
Ján 13:55
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Pastor Chris
Prímluva: tvoja duchovná zodpovednosť

Keď som hľadal aspoň jedného muţa spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár
za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. (Ezechiel 22:30).
Z evanjelia podľa Lukáša 13:1-5 sa dozvedáme o istých ľuďoch, ktorí prišli k Jeţišovi, aby sa ho
opýtali na smrť Galilejčanov, ktorých dal zabiť Pilát počas ich modlitby, kde zmiešali svoju krv a krv
obete priamo na oltári. Vo svojej odpovedi Hospodin upozornil na inú udalosť – veţu v Siloame, ktorá
spadla a usmrtila osemnásť ľudí. Jeţiš pripísal ich nešťastie k hriechu a upozornil tých, ktorým to
adresoval, aby robili pokánie, lebo aj oni podobne zomrú.
Takéto skutky súdu sú niekedy badateľné na národe alebo ľuďoch, obzvlášť ak kresťania v tom
danom národe nenapĺňajú ich kňazskú sluţbu prímluvy. Je na našej zodpovednosti ako kresťanov
v národoch a krajinách kde ţijeme, zastaviť zlo vykonávané satanom a zároveň potlačiť teror, ktorý satan
rozpútava v národoch. Keď sa modlíme za svoje krajiny, zvyšuje sa aktivita spravodlivosti. Prítomnosť
Boha pokryje srdcia ľudí a Boţie Slovo prevláda v ich ţivotoch.
Dnes mnoho krajín stoná od bolesti z násilia, vojny a pohrôm, ako aj zo zemetrasení, tornád,
tsunami a podobne. Analógia Hospodina v evanjelium podľa Lukáša 13:1-5 ukazuje, ţe takéto katastrofy
sa nestávajú v národe preto, ţe ľudia čo tam ţijú sú tí najväčší hriešnici. Prímluvou za naše národy
môţeme zastaviť sily temnoty v našich zemiach. Je to na našej zodpovednosti tak urobiť.
Všetci si potrebujeme uvedomiť, ţe ako kresťania my sme správcami nášho prostredia. Boh si nás
povolal na zachovanie zeme a jej obyvateľov cez modlitby. Jeţiš povedal v Markovom evanjeliu 5:13: „Vy
ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená?“ Ďalej Jeremiáš 29:7 hovorí: „Hľadajte blahobyt krajiny,
kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.“
Zodpovedáš sa Bohu a krajine, kde ţiješ za nájdenie pokoja a blahobytu a za to sa modli k Otcovi.
Preto nezáleţí, kde sa nachádzaš, ani to, čo robíš, toto je volanie k tebe ako jednotlivcovi zakročiť
a prihovárať sa za pokrok, pokoj, prosperitu a zachovanie tvojho národa.
Modlitba
Milostivý nebeský Otče, ďakujem za moc a silu, ktorú si vloţil do tvojej Cirkvi. Staviam sa v autorite práve
teraz voči démonickým silám, čo podnecujú skazu, násilie, pohromy a vojny. Nedovoľujem im takéto veci
uskutočňovať v mojej krajine v mene Jeţiš.Amen
Rozšírené štúdium:
1 Timoteovi 2: 1-2
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Pastor Chris
Odmietni spokojné Kresťanstvo
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je uţ súca, len ju vyhodiť, aby ju

ľudia pošliapali. (Matúš 5:13).
Raná Cirkev zvestovala Evanjelium tak silno, aţ v Jeruzaleme vypuklo proti nej
prenasledovanie. Hlásať Evanjelium proti všetkým prekáţkam a vplyvom bol dôkaz pravdy, ktorej silne
verili a ktorú ohlasovali. Jeţiš uţ ukázal na intenzitu prenasledovania, ktorú zaţijú tí, čo veria v Jeho
meno: „ Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, poloţia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym
súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.“ (Lukáš 21:12).
Ako kresťania nesmieme byť spokojní v našej prvoradej zodpovednosti – oznamovať Evanjelium
a ustanovovať spravodlivosť Boha v našej sfére kontaktu. Hlavný dôvod, prečo niektoré národy boli
zničené diablom cez masové vyhladzovanie – genocídu, vojny a podobne nie je kvôli tomu, ţe diabol
nemohol byť zahriaknutý,ale preto, ţe Cirkev v týchto končinách ochladla a zostala spokojná.
Zlo pretrváva, keď dobrí ľudia nč nerobia. Cirkev je tá jediná, ktorá môţe odraziť a potlačiť zlého
a jeho bandu od terorizovania a spôsobovania utrpenia a bolesti v ľudských ţivotoch. Nezostaň
necitlivý, bezcitný a ľahostajný na záleţitosti štátu , ktoré sa dejú vôkol teba. Nech ťa nepriaznivá situácia
úbohých, chorých a utláčaných motivuje k hlásaniu Evanjelia a privádza ťa na kolená k prímluve. Svetlo
slávneho Evanjelia je jedinou nádejou národa pre skutočný pokrok, účelný rozvoj a efektívny ţivot.
Pochop, ţe to bremeno je teraz preloţené na telo Krista – Cirkev, aby sa postarala o to, aby tie
skazené zákony, ktoré sú v rozpore s hlásaním Evanjelia boli marené a zvrhnuté pomocou viery
a účinných modlitieb a aby boli uzákonené zákony postavené na Boţích princípoch.
Modlitba
Milostivý Otče, dnes preberám svoju oprávnenú pozíciu ako kňaz a kráľ a prehlasujem, ţe cez silu
spravodlivosti a vplyv pôsobenia tvojho Ducha je vytvárané prostredie pre hlásanie Evanjelia. Prehlasujem, ţe tvoje
Kráľovstvo je zaloţené v srdciach ľudí. Satanove nástroje pre účelné a systematické zastavenie šírenia Evanjelia sú
ničené v mocnom mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium
Lukáš 6:26
2 Tesalonickým 2:7
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Pastor Anita
Vyslov slová ţivota
Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v

srdci, ale veril by, ţe sa stane, čo hovorí, stane sa mu (Marek 11:23).
Keď Jeţiš utíšil búrlivé vlny, Biblia hovorí o učeníkoch, čo boli s ním: „ I báli sa veľkou bázňou a
hovorili medzi sebou: Kto je to, ţe Ho aj vietor, aj more poslúchajú? (Marek 4:41).
Ako dokázalo more počuť Jeţiša a poslúchnuť Jeho slová? Pochopiteľne odpoveďou musí byť, ţe vietor
a vlny majú inteligenciu a odpovedajú na Boţie Slovo.
V Evanjeliu podľa Matúša 11:14 sa dočítame, ako Jeţiš oslovil figovník. Ukázal nám, ako sa
môţeme rozprávať s horou, dávajúc nám tak najavo, ţe všetko v ţivote – ţivé alebo neţivé má
inteligenciu. Keď sa im prihovoríš, budú ťa počuť. Na vrchole hory premenenia nám Biblia hovorí, ako sa
ozval hlas z neba týkajúci sa Jeţiša „ Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte”
(Matúš 17:5).
Slová „ Jeho poslúchajte“ neodkazovali iba na ľudí samotných, ale takisto na celú prírodu. Niet
divu, keď Jeţiš hovoril k hluchým ušiam, slepým očiam, zmrzačeným končatinám, mŕtvym telám, vetru,
vlnám, rybám a stromu – a ony ho všetci počuli. Neskoršie v Markovom Evanjeliu 11:23 Jeţiš povedal: „
čo hovorí, stane sa mu.“ To teda potom znamená, ţe ty takisto máš schopnosť k hocičomu prehovoriť.
Boh vloţil do teba autoritu rozprávať slová ţivota – k čomukoľvek, k akejkoľvek veci – pretoţe oni
všetky sú dosť inteligentné počuť a odpovedať na tvoje slová.
Namiesto sťaţovania sa na ţivot, financie alebo zdravotný stav hovor Boţie Slovo poţehnania.
Rozprávaj slová ţivota. Tie slová zájdu do duchovnej sféry a prinesú zmenu, ktorú chceš vidieť. Takto
môţeš priviesť k ţivotu svoje telo, zamestnanie, rodinu, financie a dokonca aj svoju budúcnosť! Slová,
ktoré hovoríš nesú moc. Kazateľom 8:4 hovorí „ Preto kde je slovo kráľa, tam je moc ...“ Ty samotný si kráľ
(Zjavenie 1:6); preto čokoľvek chceš zmeniť, rozprávaj k tomu a ono bude na teba reagovať.
Vyznanie
Milostivý Otče, ďakujem za schopnosť hovoriť slová ţivota – slová, ktoré nesú moc na zmenu mojej situácie
a osudu na dobré. Dnes hovorím ţivot do všetkého, čo sa ma týka a prehlasujem, ţe rastiem zo slávy do slávy,
v mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium:
Rímskym 8:19
Matúš 12:36-37
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Pastor Chris
Dôveruj v Jeho meno
„ Meno Hospodinovo je pevnou veţou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený (Príslovia 18:10).
Matúš 12:21 hovorí „V Jeho meno budú dúfať národy.“ Je to napísané preto, lebo spása nie je

v ţiadnom inom mene, pretoţe neexistuje iné meno pod nebesami dané nám ľuďom na našu záchranu
(Skutky 4:12). Meno Jeţiš garantuje vykúpenie z hriechu, choroby, záhuby, smrti a všetkého
nepríjemného, čo v ţivote nastane.
Ak si znovuzrodený, máš právny nárok a moc právneho zástupcu ţiť v mene a pouţívať meno
Jeţiš. Toto meno predstavuje autoritu. Kaţdé iné meno má svoje obmedzenia, slabosti a hranice, avšak
Jeţiš „ o toľko je dôstojnejší ako anjeli, o koľko ich prevyšuje menom, ktoré zdedil “(Ţidom 1:4). Meno Jeţiš je
silnou veţou útočiska pre spravodlivých – ochrannou hradbou pre kaţdého, kto verí.
Môţeš zmeniť kaţdú situáciu menom Jeţiš. List apoštola Pavla Filipským 2:10-11 nás uisťuje
o účinnosti a moci mena Jeţiš: „ aby v Jeţišovom mene pokľaklo kaţdé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj
pod zemou, a kaţdý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, ţe Jeţiš Kristus je Pán.“
Preto mocou toho mena sa modlím za teba práve v tejto chvíli, aby bol tvoj ţivot svedectvom
milosti Boţej počas toho, ako napreduješ od slávy ku sláve. Nech moc Boţieho Slova pretvorí tvoj ţivot
a prenesie ťa do tvojho dedičného miesta v Kristovi, aby si naplnil Boţie určenie pre svoj ţivot. Nech ti
Jeho pomazanie pomôţe prekonať zlo a chráni ťa od skazy a manipulačných snáh prichádzajúcich od
toho zlého v dnešnom svete, v mene Jeţiš. Amen
Modlitba
Ţijem dnes v moci a mocou mena Jeţiš, mena, ktoré je nad kaţdé iné meno. Ďakujem ti vzácny Otče za
privilégium a silu právneho zástupcu, ktorú si mi dal, aby som mohol pouţívať nádherné meno Jeţiš. Vnášam
poriadok, pokoj a prospech do svojho ţivota – mojej rodiny, práce, zdravia a financií. Amen.
Rozšírené štúdium
Joel 2:32
Príslovia 18:10
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Pastor Chris
Ţi zmysluplný ţivot
„ V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, v správnom čase ak ustojíme budeme ţať“

(Galatským 6:9 CEV).
Celý ţivot je o dávaní a prijímaní. Avšak niektorí ľudia iba berú a nikdy neoplatia späť. Celý svoj
ţivot iba prijímali a nikdy neboli vyzvaní k tomu, aby niečo dali. Človek môţe byť na tomto svete fyzicky
naţive no zároveň aj „mŕtvy“, pretoţe je nefunkčný vo svojom prostredí. K tomu príde vtedy, keď nik
nemá prospech z jeho ţivota – on len existuje, aby vyváţil ekosystém. Ţivot môţe byť oveľa viac
zmysluplný a vzrušujúcejší, ako len toto.
Cieľavedomý ţivot je taký, ktorý má význam pre ţivot ostatných. Ním pozitívne ovplyvňuješ
svoje okolie talentami, darmi a schopnosťami, ktorými ťa Boh poţehnal. Preto začni tam, kde si a s tým,
čo máš a staneš sa dôleţitým pre ostatných. Pomôţeš im naplniť ich potreby a vyriešiť ich problémy.
Takto by mal vyzerať tvoj hlavný princíp v ţivote.
Predstav si ošetrovateľku, čo sa stará o veľa chorých ľudí počas jedného dňa – to predstavuje
ohromnú príleţitosť pre ňu, ako ţiť zmysluplný ţivot a dať ostatným ľuďom zmysel. Ako? Tým, ţe
preukazuje jej pacientom mimoriadnu lásku a starostlivosť a týmto úsilím im určite prinesie nádej
a útechu. Iná ošetrovateľka sa môţe povrchne pozerať na svoju prácu a pohŕdať tým, ţe sa pracuje s tak
veľa chorými ľuďmi len preto, lebo sa nenaučila, čo to znamená ţiť zmysluplný ţivot.
Neţi ako príjemca a ten, čo stále len berie; dávaj zmysel ţivotu ľudí okolo teba. To je to, čo má
hodnotu. Biblia nám hovorí „ Všetci totiţ musíme sa ukázať pred súdnou stolicou Kristovou, aby kaţdý prijal
dobré či zlé ako odplatu za to, čo konal v tele, podľa toho, ako pracoval ...“ (2 Korintským 5:10). Pán ťa určite
odmení za dobro, ktoré, si urobil a preukázal iným. Postará sa o to, aby to, čo si urobil pre iných bolo
urobené aj pre teba.
Vyznanie
Môj ţivot dostal zmysel, preto teraz ovplyvňujem pozitívne ţivoty iných okolo seba. Ţijem zmysluplný
ţivot potešujúci Boha a prospešný pre ľudstvo. Som viac ako len zrnko na púšti, ja som potomok Abraháma a preto
som poţehnaný a svet je poţehnaný kvôli mne!
Rozšírené štúdium:
Ţalmy 112:1-10
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Pastor Anita
Prosperita cez Evanjelium
„ Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás ... (2

Tesalonickým 3:1)
Keď vplyv Boţieho Slova rastie v meste alebo národe, tým pádom sa zväčšuje priestor pre väčší
pokrok, väčšiu radosť a prosperitu. Takto tomu bolo v biblických časoch a ešte stále to platí aj dnes. Biblia
nám hovorí v Skutkoch 8:5-8: „ Filip zišiel do samarského mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyseľnou
pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých
vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A bola v tom meste
veľká radosť.
Všimni si poslednú časť hore uvedeného verša, ktorý hovorí o veľkej radosti v meste Samaria,
pretoţe ľudia prijali Slovo Boţie s veľkým nadšením. Hlásanie Evanjelia prinieslo veľkú radosť do
Samárie. Dobre vieš o tom, ţe radostná atmosféra je tou správnou atmosférou pre prosperitu, pokoj a
pokrok vpred. Teraz, keď to uţ vieme, je na nás, aby sme sa vytrvale modlili za mocný rast a prevládanie
Evanjelia – Slova Boţieho – všade po celom svete.
Musíme sa modliť, aby Pán udelil kresťanským vodcom a sluţobníkom Evanjelia schopnosť
hlásať tajomstvo Krista tak smelo, ako by mali. Rovnako sa musíme modliť, aby sa hlásané Slovo stretlo s
veľkou radosťou, rástlo a prevládalo mocne prinášajúc zázraky, znamenia a divy medzi národmi na
zemi, tak ako tomu bolo v Samárii a Efeze (Skutky 19:20).
Musíme vytrvať v takomto druhu modlitby, pretoţe jedine Evanjelium Jeţiša Krista môţe
garantovať prospech, pokoj, pokrok a radosť pre akýkoľvek národ. Čím viac ľudí prijme Slovo s
radosťou vo viere a s pokorou, o to viac ľudí bude mať zmenenú myseľ a radosť Pánova vytryskne v ich
srdciach ako prúdy ţivej vody.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, ďakujem za milosť, ktorá prináša vykúpenie a ktorá bola zjavená všetkým ľuďom.
Modlím sa, aby mnoho ďalších prijalo túto milosť a kráčalo vo svetle spásy, ktorá je v Kristovi Jeţišovi. Prehlasujem,
ţe srdcia muţov a ţien sú otvorené k prijatiu Evanjelia a tvoje Slovo mocne rastie a prevláda prinášajúc ohromnú
radosť v našich mestách a v srdciach muţov a ţien po celom svete, v mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium:
Skutky 19:20
Efezským 6:18-20
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Pastor Chris
Vychutnaj si kaţdý moment!
“ Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali ţivot, a to v hojnej miere (do

plnosti kým nepretečie)” (Ján 10:10 rozšírené vydanie).
Ţivot je cesta a pokiaľ sa nachádzaš na tejto ceste, je dôleţité uţívať si výlet a radovať sa z kaţdej
chvíľky. Je toho tak nesmierne veľa, čo Boh poloţil do cesty, aby si sa z toho tešil na svojej ceste ţivotom.
Inými slovami, ţivot nie je všetko iba o budúcnosti a všetkom peknom, čo bude na druhom svete. Boh
chce, aby si sa mohol radovať uţ dnes. Je dobré byť sústredený na svoju cestu a na ciele do budúcnosti,
ale popritom si vychutnávaj prechádzajúce chvíle.
Všimni si Jeţišove stanovisko v našom úvodnom verši, kde povedal: „ Zlodej prichádza, len aby
kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali ţivot, a to v hojnej miere (do plnosti kým nepretečie)” Boh chce,
aby si si vychutnával ţivot, ktorý ti daroval, pretoţe to je hlavný dôvod, pre ktorý prišiel Jeţiš. Musíš sa
radovať z kaţdého dňa svojho pôsobenia na zemi. Ak sa sám z neho netešíš, nikto sa nebude môcť tešiť,
keď bude s tebou. Dovoľ, nech kaţdý moment tvojho ţivota je potešením, pretoţe Boh ti dal všetko
zadarmo pre základný účel – aby si si to uţíval (1. Timoteovi 6:17).
Ak sa neraduješ z maličkostí v ţivote, ktoré ti dal Boh, tak sa skutočne nemôţeš radovať z
duchovných skutočností. Preto po prvé, začni oceňovaním samého seba a potom takisto ľudí, ktorých
Boh umiestnil v tvojom svete. Oceňuj dokonca aj tie najmenšie veci, ako je to, čo si obliekaš – svoje
topánky, oblečenie, šperky a podobne! Dokonca aj zariadenia, ako je napríklad tvoj mobilný telefón, raduj
sa z neho a jeho moţností, ktoré ti ponúka.
Takisto sa musíš naučiť zabúdať na svoje predchádzajúce skúsenosti, špeciálne tie nepríjemné a
nemať ţiadne starosti alebo strach zo zajtrajšku. Ľútosti zo včera a starosti zajtrajška sú nepriateľmi
dnešnej radosti. Boh neţije v tvojom včerajšku a takisto ani nejasá v tvojich obavách. Všetko, čo očakáva
od teba je to, aby si bol tým najlepším, čím si a DNES sa radoval z kaţdej chvíľky svojho ţivota.
Vyznanie
Milostivý Otče, ďakujem za veľké a vzácne poţehnanie, ktoré si mi sprístupnil pre moju radosť. Ďakujem,
ţe ma denne zahŕňaš všetkými výhodami ţivota, takţe som starostlivo vybavený všetkým, čo potrebujem, aby som
ţil radostný ţivot. Ďakujem za Tvoju slávu a milosť, ktoré si mi dnes a navţdy udelil, aby som kraľoval v ţivote, v
mene Jeţiš. Amen
Rozšírené štúdium
1 Timoteovi 6:17
Rímskym 8:32
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Pastor Chris
Typické znaky detskosti
„V tom čase prišli učeníci a spýtali sa Jeţiša: Kto je potom naozaj najväčší v Kráľovstve nebeskom? On si

zavolal malé dieťa a postavil ho doprostred nich a povedal: Skutočne vám vravím, ak neurobíte pokánie (nezmeníte
sa, neobrátite sa) a nestanete sa podobným malým deťom (dôverčiví, skromní, oddaní a odpúšťajúci), vôbec nikdy
nemôţete vojsť do kráľovstva nebeského (Matúš 18:1-4 rozš. vydanie).
Ako kresťan si musíš byť istý, ţe jediná vec, čo ťa pohne, je Slovo Boţie – reaguj na Slovo Boţie
ako dieťa. Tento druh detského reagovania je opísaný Jeţišom v úvodnom verši. Boh očakáva, ţe na veci
Boţieho kráľovstva budeme reagovať ako deti: „dôverčiví, prostí, oddaní a odpúšťajúci“.
Keď hovorí, ţe máme byť dôverčiví, v ţiadnom prípade to neznamená ľahkováţni. Skôr to
znamená dôverovať a veriť Bohu a prijímať to, ţe On je všetkým, čo povedal o sebe, ţe je. Ľahkováţny
znamená byť ľahko presvedčiteľný a deti takéto nie sú, aj keď sú úplne dôverčivé. Oni dôverujú tvojmu
charakteru a veria všetkému, čo povieš. Je to tento druh detskej viery, ktorú od nás Boh vţdy očakáva,
keď sa jedná o Jeho Slovo.
Biblia napríklad hovorí, ţe Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť
(Galaťanom 3:6). Dôveroval Pánovi a nasledoval Ho, aj keď vôbec nevedel, kam ho Boh vedie: „Vierou
poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval
sa, a nevedel, kam ide“ (Ţidom 11:8).
Iným typickým znakom detskosti, ktorý sme nabádaní napodobňovať, je ich skromnosť. Deti sú
pokorné. Nemyslia si o sebe príliš veľa, sú jednoducho samými sebou. Jeţiš povedal, ţe kto sa pokorí ako
dieťa, je najväčší v Kráľovstve nebeskom. Deti sú tieţ oddané a odpúšťajúce. Málokedy pripomínajú
uráţky. Preto 1.Korinťanom 14:20 (angl.) vraví: „Bratia, nebuďte detskí v uvaţovaní, avšak v zlomyseľnosti
(zlobe) buďte deťmi, ale v uvaţovaní buďte muţmi.
Deti nevedia byť dlho nazlostené, oni odpúšťajú rýchlo. Buď ako dieťa a prenes sa rýchlo cez
uráţku. Nechaj toho, kto ťa urazil tak. Niektorí ľudia sa rozmrzia veľmi ľahko a neustále si pripomínajú
zlo, ktoré im niekto urobil. Nebuď takýto, Biblia hovorí, ţe láska si nevedie záznamy o ublíţeniach.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá je v mojom duchu, ktorú dnes hojne rozdávam
všetkým okolo mňa. Naučil si ma, ako ţiť v Tvojom kráľovstve a byť efektívny v mojom kaţdodennom kráčaní vo
viere tým, ţe Ti bezvýhradne dôverujem a udrţiavam si pokorného a odpúšťajúceho ducha, v mene Jeţiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Príslovia 16:19
Kološanom 3:13
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Pastor Anita
Pravá prosperita
„Povedal im všetkým: Stráţte sa a dávajte si pozor na akýkoľvek druh lakomstva, lebo váš skutočný ţivot

nepozostáva z vecí, ktoré vlastníte. Bez ohľadu na to, akokoľvek by ste boli bohatí“(Lukáš 12:15 angl.).
V svojom liste Gaiovi apoštol Ján oznámil fakt, ţe Boh chce, aby kaţdý z nás prosperoval. Boh sa
o teba stará a chce, aby si prosperoval duchovne, mentálne, fyzicky aj materiálne. Boh chce, aby sa veci
vyvíjali v tvoj prospech. Chce, aby si exceloval a bol vţdy v dobrom zdraví: „Milovaný, nadovšetko si ţelám,
aby si prosperoval (sa ti darilo)a bol zdravý, práve tak, ako prosperuje tvoja duša“(3.Ján 2).
Musíš však pochopiť, ţe prosperita je niečo ďaleko väčšie, neţ získavanie materiálneho
vlastníctva. Nie je určená mnoţstvom áut, domov, jácht alebo majetku, ktorý snáď máš. Inak by to
znamenalo, ţe tí, ktorí majú najviac majetku, sú najviac spokojní ľudia, ale nie je to tak.
Mnohí sa stali frustrovanými v ţivote, pretoţe hodnotia seba podľa svetských meradiel
prosperity. Neuvedomujú si, ţe pravá prosperita je v prvom rade a hlavne stav mysle – mysle, ktorá je
v kontakte s Bohom. Je to ţivot spojený s Bohom a je v ňom pokoj, odpočinok a pocit naplnenia, ktorý sa
inak nedá dosiahnuť.
Keď tomuto porozumieš, tak čokoľvek máš bez ohľadu na to, aké malé sa to môţe zdať v očiach
druhých, je to dostatočné a schopné uskutočniť všetko, čo ťa Boh povolal urobiť. Čokoľvek, čo ti Boh dal,
je semeno. Takţe pravá prosperita je stav mysle, ţe čokoľvek máš, je dostatočné na uskutočnenie Boţieho
zámeru pre tvoj ţivot. Takéto porozumenie získané zo Slova Boţieho ti pomôţe byť viac vyváţeným
v tvojich očakávaniach a v tvojom pohľade na ţivot. Zasej semeno a prinesie ti ţatvu.
Pripomína mi to miesto z Filipanom 4:12: „Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho
bohatstva v sláve Krista Jeţiša.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, tak ako sa podriaďujem sluţbe Tvojho Slova, rastiem v milosti a v poznaní nášho
Pána Jeţiša Krista. Ďakujem Ti za to, ţe Tvoje Slovo víťazí v mojom ţivote a spôsobuje, ţe prosperujem na mojom
tele, vo financiách a v kaţdej oblasti môjho ţivota, v mene Jeţiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Deuteronomium 8:18
2. Korinťanom 8:9
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Pastor Chris
Premeň protivenstvá na výhodu
„Keď sú ľudia zráţaní dole a skľúčení, ty povieš: je povýšenie...“ angl.(Job 22:29).
Pred niekoľkými rokmi v ťaţkých časoch som nabádal mojich priateľov, aby sa príliš

neznepokojovali infláciou a hovorieval som im: „Keď ceny rastú, nebedákajte, ani sa necíťte mizerne, je
to pre vaše dobro!“ Samozrejme niektorí z nich nepochopili, o čom som hovoril. Čudovali sa, ako by
inflácia alebo ekonomická recesia mohla pracovať v ich prospech.
Ale je tu dôleţitý princíp, ktorý sa potrebuješ naučiť, aby ti pomohol finančne narásť: nech sa
tvoja myseľ vznesie nad súčasnú ekonomickú situáciu, v ktorej ţiješ. Mysli na to, aký je Boh veľký. Mysli
na to, ţe celý svet je tvoj, lebo on aj naozaj je:

„...lebo všetky veci sú vaše“(1.Korinťanom 3:21-22). Uč sa

ceniť si meditáciu nad Boţím Slovom. Slovo má schopnosť vytvoriť, vyprodukovať v tebe presne to,
o čom hovorí. Vie vytvoriť a vyprodukovať pre teba príleţitosti a aj ťa viesť. Slovo rozširuje tvoju víziu.
Odmietni vidieť nedostatok a potreby. Hľaď za horizont a nechaj Slovo, aby ťa hnalo
k prosperite. Okolo teba je tak veľa pokladov; podobne ako Izák uprostred zdanlivých ťaţkostí, ty môţeš
prosperovať, vzmáhať sa, postupovať a rásť, aţ sa staneš veľmi veľkým.
Ak buduješ svoju vieru pevne na Boţom Slove, nebudeš ani bedákať ani nebudeš porazený
a skľúčený v ťaţkých časoch. Izák prosperoval uprostred ťaţkých ekonomických podmienok. Biblia
opisuje, ako v časoch hladu prosperoval, vzmáhal sa, postupoval a rástol, aţ kým sa nestal veľmi veľkým
(Genezis 26).Tvoja prosperita by mala byť zrodená zo Slova napriek všetkým okolnostiam.
Vyznanie
Vytváram príleţitosti pre druhých, aby tak mali úţitok z mojej prosperity a tým spôsobom prispievam
k rozvoju mojej spoločnosti. Ja som uţ premohol svet a jeho systém, takţe vládnem v ţivote a uţívam si dobro
krajiny. Vzmáham sa a postupujem, v mene Jeţiš.
Rozšírené štúdium
1. Ján 5.4
Rimanom 8:28

