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Pastor Chris
Prejdi od „teknon“ na „hiuos“ !
„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno“(Ján 1:12).
Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, ţe Boh je otcom všetkých ľudí sveta. Všeobecne povedané

je to síce pravda, ale Biblia nám dáva vedieť, ţe len tí, ktorí prijali Krista sú tými, ktorí sú skutočne
splodení Bohom. Grécke slovo pre „synovia“ z úvodného verša je „teknon“, čo znamená splodené dieťa,
potomok; syn, ktorý sa narodí skutočným rodičom a je bytosťou rovnakého druhu, ako sú jeho rodičia.
Keď sa znovuzrodíte, automaticky sa stávate Boţím „teknon“.
Avšak v Písme môţeme nájsť aj iné grécke slovo pre „synovia“. Je to slovo „huios“. Biblia hovorí:
„Všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú synovia (huios) Boží.“Kaţdé Boţie dieťa je „teknon“, ale nie kaţdý
„teknon“ je aj „huios“. Slovo „huios“ opisuje také dieťa, ktoré bolo vychované, aby bolo duchovne pevné;
jeho charakter bol úspešne vybudovaný a dieťa sa stalo dospelým. Bolo vytrénované, aby porozumelo
svojmu dedičstvu a vedelo ho spravovať. „Huios“ je syn Boţí, ktorý bol vytrénovaný a vychovaný, aby
vládol. Pre Boha nie je ťaţké viesť „huiosa“, pretoţe je vytrénovaný na to, aby rozumel veciam Boţím,
počul Boţí hlas a porozumel Boţím cestám.
Je úţasné byť Boţím „teknon“, ale nezostaň tam, veď ţiadny rodič nechce, aby jeho dieťa zostalo
nedospelé. Boh chce, aby si vyrástol a stal sa silným, teda aby si bol dospelý vo veciach Boţích, aby si
vyrástol z „teknon“ na „huios“! To je dôvod, prečo ťa láskavo zveril učiteľom a inštruktorom, aby ťa
trénovali a vybudovali ťa na duchovného muţa: „A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov,
zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo
Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti
Kristovej;“ (Efeţanom 4:11-13). Aţ potom budeš pripravený prevziať svoju funkciu v Boţom dome ako
dospelý syn.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné privilégium byť Tvojím synom. Ujímam sa dnes svojej funkcie ako kráľ
a vládnem nad životnými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Galaťanom 4:1-5
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Pastor Chris
My sme presne rovnakí, ako je On
„Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod

zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám viny otcov
na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia“(Deuteronomium 5:8-9).
Ľudia po celom svete majú rozličné mylné predstavy o tom, kto je Boh a aký vlastne je. Niektorí
si myslia, ţe Boh je všade a vo všetkom. Mienia tým to, ţe keď vidia napríklad veľký kameň alebo strom,
tak aj to je Boh; pre nich je Boh kdekoľvek a v čomkoľvek, o čom si myslia, ţe by mohlo predstavovať
Boha. Nie, toto je nevedomosť dohnaná do krajnosti! Boh nie je veľký strom alebo kameň, čo vidíš
v parku; On je Stvoriteľom celého sveta.
Ţalmista o Ňom hovorí: „Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk“(Ţalm 102:26). On
stvoril všetky veci, preto je väčší neţ všetko, čo je stvorené. Preto nemôţe byť reprezentovaný nijakým
z Jeho stvorení, lebo On je na to príliš, príliš veľký.
Biblia opisuje, ako v Skutkoch Pavol v Aténach stretol ľudí, ktorí takto zmýšľali o Bohu. Boli to
najmä aténski filozofi, čo mali popletené predstavy o tom, aký je Boh. Pavol im odpovedal: „Keďže sme
teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia
a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali“
(Skutky 17:29-30).
Pri Pavlovi si uvedomili, ţe jediný dôvod, prečo pripodobňovali Boha k nejakým fyzickým
predmetom bola nevedomosť o tom, kto On vlastne je. Jeţiš prišiel, aby nám ukázal, aký je Boh. V Jánovi
14:9 povedal: „Kto videl mňa, videl Otca...“ Keď sa tí, ktorí ţili v Jeţišových časoch chceli dozvedieť, ako
vyzerá Boh, museli sa pozrieť na Jeţiša: „Lebo v Ňom prebýva všetka plnosť Božskosti telesne“ (Kološanom
2:9).
Jeţiš však šiel do neba, ale nechal tu nás – veriacich - ţiť na zemi, aby sme ho reprezentovali. A ak
by chcel niekto dnes vidieť Boha, mal by sa pozrieť na nás, pretoţe my sme úplne rovnakí, ako je Boh.
Biblia hovorí: „Aký je On, takí sme my v tomto svete!“(Ján 4:17). My sme dnes odblesk Jeho slávy a obraz
Jeho osoby; tí, ktorí majú v sebe Jeho ţivot a majú účasť na Jeho Boţej povahe.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma stvoril na Tvoj obraz a Tvoju podobu. Zo svojej vôle si ma splodil, Pane,
aby som Ti bol korunou a ozdobou celého Tvojho stvorenia. Ďakujem, že si mi dal schopnosti žiť a prejavovať sa tak,
ako žiješ a prejavuješ sa Ty, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Deuteronomium 4:15-19
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Pastor Anita
Určený pre plodný ţivot
Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! (1.Korinťanom 3:17).

Mnohí mylne chápu kontext tohto verša, ktorý je inšpirovaný Duchom Svätým a nesprávne sa
domnievajú, ţe apoštol Pavol tu hovorí o hriechu, ale nie je to tak. Grécke slovo „kazí“(angl. poškvrňuje)
v kontexte tohto verša neznamená „poškvrniť“, ale skôr „urobiť neaktívnym, nefunkčným,
neefektívnym“. Preto ak niekto spôsobí, ţe tento chrám Boţí je neuţitočný alebo nefunkčný, takţe
nevykonáva s úctou funkciu, pre ktorú bol vytvorený, Biblia hovorí, ţe Boh ho zničí. Znamená to, ţe Boh
ho odstráni.
Niet divu, ţe Pán v Jánovi 15:1-2 hovorí: „Ja som pravý vínny kmeň a môj Otec je vinohradník. Každú
ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.“
Kto odrezáva neplodné ratolesti? Boh! Kaţdá ratolesť na viniči, ktorá je neplodná, je odstránená, ale
kaţdá, ktorá prináša ovocie, je čistená a prerezávaná, aby priniesla viac ovocia (Ján 15:2). Pán Jeţiš je
vínny kmeň a my sme Jeho ratolesti. Znamená to, ţe si spojený s Pánom a preto si predurčený
k plodnému ţivotu.
Je to Boţie ţelanie, aby si bol stále viac a viac plodný a produktívny v kaţdom štádiu svojho
ţivota. Tajomstvo takéhoto úspechu je zostať v spojení s Pánom. On v Jánovi 15:5 povedal: „...Kto zostáva
vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť.“ Ak chceš byť plodný,
produktívny a prinášať stále viac a viac ovocia, zostaň napojený na Vinič. Tak, ako Pavol vyhlásil vo
Filipanoch 4:13: „ Všetko dokážem v Kristovi, ktorý ma posilňuje,“ aj ty si musíš neustále uvedomovať, ţe
tvoja sila nie je v tvojich fyzických schopnostiach, ale v Pánovi, pretoţe bez Neho nemôţeš robiť nič.
Práve tak, ako sa Pán zaujíma o tvoju plodnosť, rovnako sa zaujíma o to, aby si prinášal trvalé
ovocie (Ján 15:16). Spôsob, ako to dosiahnuť, je drţať v sebe jeho Slovo: „Ak zostávate vo mne a moje Slová
zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám.“ (Ján 15:7).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si si ma vyvolil a ustanovil si ma, aby som išiel a niesol ovocie a moje ovocie
aby pretrvávalo. Preto som neustále plodný a produktívny, neustále sa rozvíjam a postupujem v živote vpred deň
za dňom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Ján 15:16
Ţalm 1:3
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Pastor Chris
Boh si ťa obľúbil!
„Ježiš sa zahľadel na toho človeka a obľúbil si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď, predaj, čo máš, rozdaj

chudobným a budeš mať poklad v nebi; potom príď a nasleduj ma.“ (Marek 10:21 angl.).
Vieš rozmýšľať o sebe ako o človeku, ktorého si obľúbil Boh? Keď pozrieš na spôsob ţivota
niektorých ľudí, tak sa dá povedať, ţe nie sú si príliš istí, či sa páčia Bohu alebo nie. Boh ťa miluje
a taktieţ si ťa obľúbil. „Obľúbiť si“ v tomto kontexte znamená byť naklonený niekomu, kto ti je
sympatický a príjemný. Boh si ťa naozaj obľúbil. Obľúbil si ťa tak, ţe sa tebou vţdy pýši a raduje sa
z teba s plesaním: „ Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad
tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou“ (Sofoniáš 3:17). Rozmýšľaj o tom!
Vedieť o tom, ţe si ťa obľúbil Boh je jedna vec, ale úplne iná vec je to, čo s tým urobíš. Na chvíľu
si predstav, ţe by si vedel, ţe si ťa obľúbil prezident krajiny – čo by to s tebou urobilo? Jedna vec je istá –
tvoje postoje by sa zmenili. Začal by si vidieť nové príleţitosti, pretoţe máš protekciu z prezidentského
paláca. Prečo? Lebo si prezidentov človek. Hovoril by si priateľom o tomto zvláštnom vzťahu
k prezidentovi a dokonca by si mu ich predstavil.
A teraz na chvíľu rozmýšľaj o tom, ţe vládca vesmíru si ťa obľúbil viac, neţ to dokáţe akýkoľvek
človek! Pavel píše v Timoteovi: „Môj synu, buď silný v milosti, ktorá je v Kristovi Ježišovi.“ ( 2.Timoteovi 2:1).
To je presne to, čo by si mal robiť – čerpať výhody z toho, ţe si Boţí obľúbenec a Boh sa láskavo o teba
stará. Jeho priazeň ti je trvale k dispozícii, preto neexistuje nič, čo by si si chcel od Neho vypýtať a On by
ti nedal. Preto povedal: „Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 16:24).
Vyuţi výhody tohto špeciálneho vzťahu lásky, ktorý existuje medzi tebou a tvojím nebeským
Otcom a prijmi od Neho zamestnanie, po ktorom si tak dlho túţil. Vyuţi Jeho milostivú a milujúcu
priazeň voči tebe a vyţeň rakovinu zo svojho tela. Uvedom si, ţe pretoţe si ťa Boh obzvlášť obľúbil, dal ti
k uţívaniu meno Jeţiš, aby urobil tvoj ţivot radostným: „A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen,
amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom
mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“ (Ján 16:23-24).
Modlitba
Drahý Otec, aká je to úžasná pocta a privilégium vedieť, že ma nielen miluješ, ale že si si ma aj obľúbil,
Toto poznanie mi dáva dostatočnú smelosť a dôveru, aby som bol úspešným človekom, teda takým, akým si ma
naplánoval a stvoril. Využívam výhodu Tvojej veľkej milosti a vediem aj iných ľudí do toho, aby mali takéto
poznanie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
1. Korinťanom 28:4
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Pastor Chris
Potomkovia Slova
„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať

v spravodlivosti“( 2. Timoteovi 3:16).
Náš úvodný verš vypočítava niektoré z dobrodení, ktoré dostávame zo Slova Boţieho:
vyučovanie, karhanie, naprávanie a vychovávanie (dávanie inštrukcií angl.) v spravodlivosti. Všimni si
však, ţe ten verš opisuje úţitok, ktorý získavame, keď sa Boţie Slovo dostane k nám, ale nehovorí
o základnom účele Slova v našich ţivotoch. Kvôli čomu je nám vlastne dané Bohom a aký je jeho účel?
Biblia a hovorí: „Rozsievač rozsieva slovo“ ( Marek 4:14); prečo vlastne Boh stále seje slovo do našich sŕdc?
Keď zasadíte do zeme zrno, robíte to s presným zámerom – aby ste zoţali úrodu obilia. To isté
platí, keď zasadíte ovocné semeno – chcete úrodu ovocia. Z tohto sa dá ľahko odvodiť, ţe keď chcem
zistiť, akú úrodu chcete zoţať, tak stačí vysledovať, aké semeno ste zasiali. Boh nám dáva Slovo – teda
sadí slovo do našich sŕdc, pretoţe chce, aby sme sa stali Slovom Boţím. Nijaké náboţenstvo ťa nemôţe
naučiť túto pravdu, pretoţe ona presahuje akúkoľvek náboţenskosť; táto pravda je príliš veľká pre to,
aby ju náboţenská myseľ dokázala prijať a chopiť sa jej.
V Jánovi 12:24 Pán Jeţiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme,
neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“On tu vlastne hovoril sám o sebe, lebo On bol
Slovom Boţím, ktoré sa stalo telom; Boh ho dal, aby zomrelo a vzišlo a prinieslo ţatvu toho, čo bolo
zasiate – ţatvu Slova. Toto je na jednej strane. Na druhej strane Biblia hovorí o tom, ako sme my boli
znovuzrodení Slovom Boţím: „Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z
neporušiteľného semena.“(1.Petrov 1:23).
Pes nevyhnutne splodí psa. Ľudská bytosť určite splodí iného človeka. Slovo Boţie nemôţe
splodiť nič iné, len opäť slovo! Preto my sme potomkovia Slova; Slovo, ktoré sa stalo telom v týchto
dňoch. My nie sme rovnakí, ako náboţenskí ľudia, ktorí sa pokúšajú poznať a konať Boţiu vôľu, nie – my
sme vyjadrením jeho vôle na zemi.
Vyznanie
Sláva Bohu, ja som narodený znova! Som splodený Slovom a Duchom Božím, pretože som prejavom
a vyjadrením Božej vôle na zemi v týchto dňoch. Som ako strom, zasadený pri vodných tokoch, pretože žijem Slovom
Božím, ktoré žije a zostáva naveky.
Rozšírené štúdium
1. Petrov 1:23
Jakub 1:18
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Pastor Anita
Si krásou Jeho veličenstva!
„Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18).

Úvodný verš nehovorí o kaţdom človeku zo sveta, ale o tých, čo sú narodení z Boha; o tých, ktorých Boh
splodil Svojím Slovom. My sme krásou Jeho veličenstva. To je dôvod, prečo má Boh z nás také veľké
potešenie a raduje sa z nás. Sofoniáš 3:17 hovorí: „Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci
hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou.“ Fakt, ţe sme
narodení z Boha a máme v sebe ten istý ţivot, ako má On, nás robí špeciálnymi ľuďmi. Rastliny ani
zvieratá nemajú takýto ţivot. Dokonca ani anjeli ho nemajú, ale sláva Bohu – my ho máme!
„Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena“
(1.Petrov 1:23). Máme v sebe neporušiteľný ţivot a Boţiu výnimočnosť v našom duchu. Keď Boh hľadí
na teba, tak vidí Jeho výnimočné majstrovské dielo, to najlepšie zo všetkého, čo existuje vo vesmíre.
Zjavenie 4:11 nám dáva na vedomie, ţe sme stvorení pre Jeho potešenie: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať
slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou (pre Tvoje potešenie angl.) trvali a boli stvorené!“
Nikdy nehľaď na seba ako na nikoho, alebo ako na toho, čo vţdy zlyháva. Ty si Boţie vyvolené
vlastníctvo, Jeho špeciálny poklad, prvotriedny vo všetkom. Všetko, čo stvoril, existuje pre tvoj úţitok,
preto sa odmietni uspokojiť s priemerným ţivotom. Jeden z prekladov Biblie uvádza náš úvodný verš
takto: „Vo svojej dobrote si Boh vyvolil, že nás urobí Jeho vlastnými deťmi, a my sme sa, ako jediní z celého
stvorenstva, stali Jeho vyvoleným vlastníctvom.“ Z celého stvorenstva ty si absolútny vrchol; Boţie číslo 1. To
je dôvod, prečo ťa nazýva „prvotinou z Jeho stvorenstva“. Prvotina znamená to, ţe si prvý a najlepší.
Modlitba
Požehnaný nebeský Otec, som poctený a privilegovaný byť nazývaný Tvojím menom a byť zrodený z Teba!
Môj duch je nadšený, keď viem, že som to prvé a najlepšie z celého Tvojho stvorenstva. Umiestnil si ma na tak
vysokú pozíciu a tak si ma zvýhodnil, že všetky veci pracujú pre moje dobro. Ďakujem Ti, že môžem s tebou zdieľať
Tvoju slávu a mať podiel na Tvojej povahe a prirodzenosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Efeţanom 2:10
1. Petrov 2:9
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Pastor Chris
Poznanie – oslobodzujúca sila
„Bohaprázdny ústami kazí svojho blížneho, ale spravodlivý vyslobodzuje sa poznaním“(Príslovie 11:9).
Jeden z hlavných dôvodov, prečo niektorí kresťania nevyuţívajú naplno potenciál, ktorý je v nich

a nevedia sa tešiť z ich dedičstva v Kristovi, je ich nevedomosť Boţieho Slova. Neznalosť Slova skratuje
Boţiu moc v tvojom ţivote, lebo nemôţeš veriť v niečo, čo nepoznáš. Na to, aby si efektívne prejavil svoju
vieru, je potrebné poznanie, lebo viera k tebe prichádza v Slove (Rimanom 10:17).
Jediná vec, ktorá stojí medzi niektorými kresťanmi a nadprirodzeným ţivotom, do ktorého boli
povolaní, je ich neznalosť Boţieho Slova a nie hriech alebo diabol. Jeţiš uţ vyriešil problém hriechu
a paralyzoval diabla. Preto mnohí sú obeťami nie hriechu alebo diabla, ale vlastnej nevedomosti. Tí ľudia
trpia, zaţívajú poráţky, sú chorí, zlomení a chudobní kvôli nedostatku poznania a porozumenia reality
nového stvorenia. Nikdy neboli vyučovaní o tom, ţe existuje vyšší ţivot v Kristovi.
Preto sme veľmi vďační Pánovi za príleţitosť prinášať vám denne Slovo, či uţ cez Rapsódiu
reality alebo cez naše knihy, kazety a vyučovacie programy v TV alebo na internete. Presná a správna
znalosť Boţieho Slova vybuduje tvoju vieru a katapultuje ťa na vyššiu úroveň ţivota v duchu. Človek,
ktorému chýba poznanie Boţieho Slova bude ţiť na oveľa niţšej úrovni, neţ na ktorú nás vyniesol Pán
Jeţiš.
Nikdy nebuď príliš zamestnaný tak, aby si nemal čas študovať Slovo a navštevovať pravidelne
zhromaţdenia Cirkvi. Cirkev je miesto, ktoré určil Boh pre svoje deti, aby sa tam učili a budovali v Slove.
Keď si sa znovuzrodil, Boh ťa voviedol do úţasného ţivota, ale nevedomosť spôsobí, ţe ho nevieš uţívať.
Kvalita ţivota, ktorý teraz ţiješ, je priamo úmerná tomu, ako veľa Boţieho Slova poznáš a vieš pouţívať
v praxi.
Nepriateľ môţe ťaţiť z nevedomosti človeka a drţať ho v zajatí, ale v okamihu, keď sa Boţie
Slovo rozsvieti v ľudskom duchu, tak ten človek vyjde zo zajatia: „Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí“
(Ján 8:32). Poznanie Boţieho Slova ťa oslobodí k tomu, aby si ţil ţivot, v ktorom vyuţiješ všetok
potenciál, ktorý je v tebe.
Vyznanie
Drahý Otec, ako študujem Tvoje Písmo a počúvam Tvoje Slovo, moje srdce je otvorené, aby dnes prijalo
radostne a s vierou Tvoje Slovo. Môj duch je zaplavovaný svetlom a celé moje vnútro je zaliate Tvojou pravdou, čo
spôsobuje, že prekonávam každé protivenstvo a triumfálne kráčam životom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Ţalm 119:105
Skutky 20:32
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Pastor Chris
To čo mám...dám!
„I povedal mu Peter: Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského

[vstaň a] choď! Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby..“(Skutky 3:6-7).
Jeţiš hovorí v Markovi 16:17-18: „...tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene
budú vyháňať démonov... na nemocných budú klásť ruky a zotavia sa.“ Všimni si, ţe nepovedal, ţe by sme mali
vyjednávať s chorobou – povedal, aby sme uzdravovali nemocných. Klaďte ruky na tých, ktorí potrebujú
uzdravenie a prikazujte chorobe, aby odišla. Apoštoli sa nielen modlili za tých, čo boli chorí, oni ich
uzdravovali. Peter uzdravil chromého pri chrámovej bráne, ktorú nazývali Krásnou. Peter neprešiel
jednoducho popri ňom, ale povedal mu: „Pozri na nás“ (Skutky 3:4).
Bezvládny muţ očakával nejakú almuţnu, a tak upriamil pozornosť na Petra a Jána, ale Peter
v tom čase nemal pri sebe peniaze. Vedel však, ţe má čosi väčšie, neţ peniaze – meno Jeţiš. Preto povedal
tomu bezvládnemu muţovi: „...striebro ani zlato nemám, ale to čo mám, ti dám.“ Peter si nárokoval niečo
v mene Jeţiš a stal sa zázrak. Peter preniesol Boţiu moc do muţovho tela tým, ţe pouţil meno Jeţiš.
To mi pripomína jednu pani, ktorá prišla na jedno naše stretnutie. Bola pripútaná na vozík, lebo
nemohla chodiť. Počas bohosluţby som kázal o mene Jeţiš a keď som na ňu pozrel, videl som, ţe plače a
tak som jej povedal: „ V mene Jeţiš, vstaň!“ Ţena okamţite vyskočila z kresla, chodila a oslavovala Boha.
Ja som vedel, ţe mám niečo, čo môţem dať.
Bola nám daná moc, aby sme legálne pouţívali meno Jeţiš. Môţeš poţehnať tvoj svet menom
Jeţiš a ţivotom Boţím, ktorý je v tebe. Keď si nárokuješ niečo v mene Jeţiš, začnú sa diať zázraky. Nemáš
viac prázdne ruky, lebo sa stali Boţím nástrojom, cez ktorý tečie večný ţivot. Takţe máš niečo, čo môţeš
dať; niečo, čím môţeš poţehnať svet.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za pulzujúci život, ktorý presakuje moju celú bytosť a ktorým žehnám svet okolo
mňa. Som si vedomý, že mám niečo na rozdávanie; preto prinášam požehnanie Kráľovstva všetkým, s ktorými sa
dnes stretnem. Je to úžasné privilégium a som za to veľmi vďačný, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium
2: Korinťanom 4:7
Marek 16:17-18
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Pastor Anita
Čo hovoríš, je tvoja budúcnosť
„Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“ (Matúš 12:37).
Ústa ti neboli dané len na jedenie a rozprávanie. Sú nástrojom, ktorým naplánuješ smer svojho

ţivota. Aby nám dal poznať moc a dôleţitosť našich slov, tak Boh v Prísloviach 18:21 hovorí: „Smrť a život
je v moci jazyka a tí, čo ho milujú, nasýtia sa z jeho ovocia.“Čo hovoríš svojimi ústami má vplyv na to, kam sa
uberá tvoj ţivot, či uţ pozitívne alebo negatívne. Kvalita tvojho súčasného ţivota je priamym následkom
toho, čo tvoj jazyk hovoril v minulosti. Tvoje rozprávanie určuje tvoj osud. Aké je to dôleţité!
Rozdiel medzi človekom, ktorý je znovuzrodený a tým, ktorý nie je nespočíva v tom, ţe jeden
navštevuje cirkev a druhý nie. Hlavný rozdiel je v tom, ţe znovuzrodený človek povedal svojimi ústami
to, čo neznovuzrodený ešte len musí povedať. Biblia hovorí: „srdcom veríme na spravodlivosť a ústami
vyznávame na spasenie“(Rimanom 10:10).
Ten, kto je znovuzrodený uveril v srdci a vyznal svojimi ústami Panstvo Jeţiša Krista podľa
Písma a to ho katapultovalo ku spaseniu. Ako tento fakt platí pre znovuzrodenie, tak rovnako to platí,
aby si mal praktický úţitok zo spasenia. Zdravie, prosperita, radosť, úspech a víťazstvo ti podľa Biblie
patria, ale nebudeš si ich uţívať, kým ústami nebudeš vyznávať, ţe ti patria a sú tvoje. Toto je vyznávanie
– zhodne hovoríš to isté, čo hovorí Boh; veríš v to, čo On povedal o tebe v Biblii a ty hovoríš to isté.
Nestačí len veriť, ţe to, čo Boh o tebe povedal ti patrí a je naozaj tvoje, musíš to hovoriť. To, čo
hovoríš svojimi ústami rozhoduje o smere tvojho ţivota. Ty si dnes ovocím toho, čo tvoj jazyk kedysi
hovoril. Ak nie si spokojný s ţivotom, ktorý ţiješ, tak potom musíš zmeniť svoje rozprávanie. Začni
rozprávať správne veci. Odmietni myslieť a rozprávať negatívne. Dostaň sa rozprávaním hore
a vyrozprávaj si svoju cestu vpred. Naplánuj svoj ţivot do smeru perfektnej Boţej vôle pre svoj ţivot –
rob to jazykom.
Vyznanie
Som účastníkom Božej prirodzenosti a členom Božieho rodu. Zdravie, pokoj, radosť, prosperita, víťazstvo
a slávny život sú moje súčasné dedičstvo. Narodil som sa do života panovania, úspechu a radosti. Môj život je na
slávu Božiu, Halelujah.
Rozšírené štúdium
Marek 11:23
Jakub 3:2-5
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Pastor Chris
Nechaj Ho, aby ti pomohol!
„Ja budem prosiť Otca a On vám dá iného Utešiteľa (Radcu, Pomocníka, Prímluvcu, Obhajcu,

Posilňovateľa a Oporu), aby zostal s vami naveky“(Ján 14:16).
Predstav si, do akého fyzického a psychického vypätia by si sa mohol dostať, ak by si sa mal
modliť za všetky nároky a výzvy, ktoré kaţdodenný ţivot prináša: výzvy v škole alebo v práci, zdravie
pre teba a tvojich blízkych, ekonomické problémy vo svete, za tvojich vedúcich, za neveriacich, za tých,
čo sú zranení atď. Takýto nekonečný zoznam modlitebných potrieb by ťa premohol a uviedol do starostí
a úzkostí, ak by si nebol vedený Duchom v tom, ako a za čo sa modliť.
Niektorí ľudia sa stali aj napriek ich úprimnej snahe modlitbou spôsobiť zmenu frustrovanými
a cítia sa vinní za tragickú udalosť, ktorá sa niekde vo svete stala, keďţe sa zabudli modliť za to, aby tú
tragédiu nejako odvrátili. Boh nechce, aby si bol znechutený alebo zmätený v tom, ako sa modliť a za čo
sa modliť. Veď práve preto nám dal Ducha Svätého, aby nám On pomohol a niesol nás v našich
slabostiach. V okamihu, keď si bezradný ako a čo sa modliť, On vstupuje na scénu a prevezme tvoje
rečové schopnosti: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako
náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným“(Rimanom 8:26).
Duch Svätý ti pomôţe modliť sa, keď nevieš čo povedať, alebo ako to povedať. Dá ti presné
a správne slová, ktorými vypovieš Otcovi to, čo máš na srdci. Jedno Slovo pod pomazaním vyrieknuté
tebou pod vplyvom Ducha dokáţe spôsobiť veľkú zmenu. Neţ by si sa mal vyčerpať tým, ţe sa pokúšaš
modliť „z hlavy“ ohľadom tvojho zamestnania, šéfa, zamestnancov, finančnej situácie a pod., uvrhni
všetky svoje starosti na Pána! Dôveruj Duchu Svätému, ţe ti pomôţe správne sa modliť. Je to Jeho
sluţba, aby ti pomohol modliť sa v súlade s dokonalou Boţou vôľou.
To je dôvod, prečo vo svojich modlitebných chvíľach, keď si práve nepotrebuješ vypýtať nič od
Pána, by si mal byť plnený Duchom, lebo Boţí Duch je Boţia odpoveď. Efeţanom 5:18-19 (angl.) hovorí:
„Neopíjajte sa vínom...ale buďte napĺňaní Duchom, hovoriac sebe samému v žalmoch, hymnách a duchovných
piesňach, spievajúc a vytvárajúc v svojich srdciach melódie Pánovi.“ Boh naplánoval, ţe nám dá ţivot
absolútneho panstva nad vecami. Jeho túţbou je, aby urobil dokonalým všetko, čo sa ťa týka: tvoje
zdravie, zamestnanie, financie, rodinu, podnikanie, manţelstvo a všetko ostatné. Tvojou úlohou je
dôverovať Mu a nechať Ho, aby ti pomohol.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvojho Ducha, ktorý ma vedie a učí ma, ako sa správne modliť v zhode
s tým, aká je Tvoja dokonalá vôľa pre môj život. Ďakujem Ti za istotu, že keď sa modlím v Duchu Svätom, tak ma
počuješ, lebo viem, že sa modlím v zhode s Tvojou večnou vôľou, zámerom a určením pre môj život, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium
1.Korinťanom 14:2
Efeţanom 5:18-19
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Pastor Chris
Tvoj súčasný stav
„V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my

v tomto svete“(1.Ján 4:17).
Apoštol Pavol nám vo Filipanom 2:7(rozšírený preklad) zjavuje postavenie Jeţiša Krista v čase,
keď bol fyzicky prítomný na zemi pred Jeho smrťou, pohrebom a vzkriesením. Vysvetľuje, ţe „...vyzliekol
sa zo všetkých privilégií a oprávnenej dôstojnosti, prijal podobu sluhu (otroka) a takto sa stal podobný ľuďom
a narodil sa ako ľudská bytosť“ (angl.). Jeţiš nepôsobil v Jeho sláve, keď chodil po zemi, a predsa Jeho ţivot
bol nekonečný prúd zázrakov. Premenil vodu na víno, kráčal po vode, rozmnoţoval chlieb, aby nakŕmil
hladných, otváral oči slepých, uzdravoval chromých a malomocných. Uzdravoval všetky druhy chorôb,
vyháňal démonov a dokonca kriesil mŕtvych, aby znovu ţili.
Zázraky, ktoré vykonal, boli také udivujúce, ţe Jeho učeníci úctivo poznamenali, keď utíšil
rozbúrené more: „Aký druh človeka je toto? Ešte aj vodám a vetru prikazuje a poslúchajú ho!“(Lukáš 8:25). Jeţiš
bol skutočne zázrakom, keďţe jeho ţivot bol dennodenným prejavom nadprirodzena. Keď si všimneme
náš úvodný verš, tak nám ukazuje niečo veľmi zvláštne, keď hovorí: „Aký je On, takí sme aj my v tomto
svete“. Všimni si, ţe nehovorí: „Aký bol On, takí sme aj my v tomto svete“. Miesto „bol“ je tam „je“, a to
hovorí o Jeţišovom súčasnom stave, nie o tom, keď kráčal po uliciach Galilei, Kafarnaumu alebo Samárie.
Áno, zomrel a bol pochovaný; to všetko urobil za nás a miesto nás. Ale na tretí deň Ho Boh cez
Ducha Svätého vzkriesil z mŕtvych a dal Mu slávu. Efeţanom 1:20-21 hovorí, ţe bol posadený po Boţej
pravici v nebeských oblastiach, vysoko nad všetky knieţatstvá, mocnosti, moci a panstvá a nad kaţdé
meno menované nielen v tomto veku, ale aj v tom, ktorý príde. Naša podoba tak nie je s Kristom, ktorý
bol mŕtvy – aj keď uţ aj to by bolo úţasné, ale náš výzor, teda to, koho obrazom sme sa stali a koho
podobu nosíme, je oslávený Kristus!
Ak Kristus bez svojej slávy kráčal slávne po zemi, o čo úţasnejšie je to teraz, keď bol vzkriesený
z mŕtvych do vzkrieseného ţivota. A ty si presne rovnaký ako je teraz Pán, hoci aj ţiješ tu na zemi. Biblia
hovorí, ţe Jeţiš je odbleskom, jasom Boţej slávy, obrazom Jeho podstaty (Ţidom 1:3). To znamená, ţe ak
Jeţiš je zjavením Boţej slávy, tak ty si tak isto zjavením Boţej slávy. Toto je tvoj súčasný stav, tvoje
súčasné postavenie. Kráčaj v svetle tejto pravdy dnes a navţdy.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moc, ktorú si mi udelil ako Kristovmu spoludedičovi, keď si ma posadil spolu
s Ním vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci a panstvá a nad každé meno, ktoré je menované nielen v tomto,
ale aj v budúcom svete. Radujem sa z tohto úžasného požehnania v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Efeţanom 1:22-23
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Pastor Anita
Stvorení na Jeho obraz
„Obnovte sa na duchu svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a

svätosti pravdy“(Efeţanom 4:23-24 angl.).
Prirodzený človek, taký, ktorý nie je ešte znovuzrodený, má zatemnené porozumenie pre
duchovné veci. Je odcudzený Boţiemu ţivotu pre svoju nevedomosť a zaslepenosť alebo tvrdosť svojho
srdca: „zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich
sŕdc“(Efeţanom 4:18).
Ale čo sa týka teba ako znovuzrodeného človeka, tak ty máš v sebe Kristov ţivot a máš aj Jeho
povahu a prirodzenosť, ktorá je úplne v protiklade k telesnosti. Aj keď tvoj rast v tomto novom ţivote,
ktorý máš je postupný, tak tvoje narodenie bolo okamţité! Keď si uveril v svojom srdci a vyznal Panstvo
Jeţiša svojimi ústami, bol si okamţite znovustvorený v spravodlivosti a pravej svätosti podľa obrazu
Kristovho. Tým, ţe si uznal Jeho dielo spasenia v tvoj prospech, získal si odpustenie a vymazanie
hriechov a dostal si nový ţivot.
Oproti neznovuzrodenému človeku ty nie si duchovne oddelený od Boha, ale si kompletne
„zobudený“ pre Jeho Otcovstvo. Biblia hovorí, ţe teraz sme synmi Boţími (1.Jánov 3:2), preto vôbec nie je
rúhaním, keď o sebe vyhlásiš, ţe si bytosť úplne rovnakého druhu, ako je Boh. Máš s Pánom synovský
vzťah: „A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče“(Galaťanom
4:6).
Teraz si účastníkom Boţej prirodzenosti a obliekol si si nového človeka, ktorého poznanie je
obnovené podľa obrazu Toho, ktorý ho stvoril (Kološanom 3:10). Ţi teraz v tejto novej oblasti ţivota,
v ktorej vieš, ţe máš v sebe ţivot a prirodzenosť Boţiu.
Vyznanie
Som nadšený z môjho života v Kristovi. Prešiel som zo smrti do života, z hriechu do spravodlivosti,
z chudoby do bohatstva. Obliekol som si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha svätosti a spravodlivosti
a pravej svätosti. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium
Efeţanom 4:17-24
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Pastor Chris
Kristus bol súdený miesto nás!
„Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa tela, ale podľa

ducha]“(Rimanom 8:1).
Slovo „odsúdenie“ v úvodnom verši znamená aj „súd“. Takţe to môţeme povedať aj takto:
„Takže už nie je nijaký súd pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi...“ Mnohí sa obávajú Boţieho súdu, ale o nás,
ktorí sme znovuzrodení, Biblia hovorí: „V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali smelú dôveru v
deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Jánov 4:17). Mali by sme byť v deň súdu smelí
kvôli Otcovej večnej láske k nám! Hriešnici sa môţu obávať Jeho súdu, ale my sa tešíme na to, keď sa
zjaví, lebo vieme, ţe Kristus bol súdený pre nás!
Biblia jasne zjavuje dva hlavné súdy hriešnikov. Prvý sa stal vtedy, keď Pán Jeţiš bol súdený pre
hriechy ľudstva na kríţi Kalvárie. Druhý súd sa uskutoční v súdny deň pred veľkým bielym trónom. Je
smutné, ţe väčšina ľudí vie len o tom neskoršom súde. Podľa Rimanom 8:1 ľudia nemusia čeliť druhému
súdu. Môţu prijať Boţiu spravodlivosť tým, ţe prijmú pravdu o tom, ţe Jeţiš bol pre nich súdený na kríţi
Kalvárie. Jeţiš sa stal obeťou za naše hriechy a zaplatil za ne cenu (pokutu) tým, ţe zomrel (Galaťanom
3:13-14).
Ale vďaka Bohu, Jeţiš nezostal v hrobe. Na tretí deň vstal z mŕtvych a preto tí, čo v Neho veria
sú ospravedlnení z hriechu. To, čo Jeţiš pre nás urobil je omnoho viac, neţ len odpustenie, vymazanie
hriechov. Voviedol nás do novosti ţivota a preto máme teraz inú prirodzenosť, povahu. Dnes Pán Jeţiš
sedí na tróne milosti a povoláva všetkých ľudí, aby prijali, čo pre nich urobil.
Teraz môţe kaţdý človek prísť smelo ku trónu milosti, aby získal milosrdenstvo Boţie (Ţidom
4:16). Ale príde deň, a to onedlho, keď sa trón milosti stane trónom súdu, kde celý svet bude súdený
podľa svojich skutkov. Tvojou zodpovednosťou je hlásať svetu, ţe cena za spasenie všetkých uţ bola
zaplatená, pretoţe v Deň súdu uţ nebude moţné urobiť pokánie.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš spravodlivosť ako dar a spôsobuješ, aby som si uvedomil, že som tak
spravodlivý, ako je spravodlivý sám Ježiš. Vládnem dnes ako kráľ a využívam všetky výhody z toho, že medzi mnou
a Tebou je všetko v poriadku, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium
Rimanom 4:25
List Jedov 1:14-15
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Pastor Chris
Liek na hriech
„Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a

žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti. Hriech totiž nebude panovať nad vami; lebo nie ste pod
zákonom, ale pod milosťou“(Rimanom 6:13-14).
Ako človek, ktorý sa znovuzrodil, uţ viac nemáš problém s hriechom. Dôvod je ten, ţe podľa
Biblie hriešna prirodzenosť bola nahradená prirodzenosťou spravodlivosti. Niektorí kresťania však stále
zápasia s hriechom, pretoţe im chýbajú informácie zo Slova Boţieho o tom, kto sú v Kristovi Jeţišovi.
Kresťan je mŕtvy hriechu; musíš si uvedomiť, čo to vlastne znamená. Význam „byť mŕtvy hriechu“ je ten,
ţe hriech nemá nad tebou moc, vláda hriechu nad tebou je úplne zničená.
Niektorí ţijú v prostredí, kde nepočujú hovoriť o ničom inom ako o hriechu, lebo boli vyučovaní,
ţe všetci zhrešili a chýba im sláva Boţia. Toto nie je evanjelium. Je lepšie zapáliť sviecu neţ preklínať
temnotu, preto nemá príliš zmysel hovoriť alebo frflať na temnotu, keď jednoducho stačí zaţať sviecu.
Boh nás poslal kázať evanjelium a nie hriech a evanjelium je dobrá správa. Evanjelium pre hriešnika
znamená to, ţe mocou smrti, pohrebu a vzkriesenia Jeţiša Krista bol urobený spravodlivým.
Jeţiš, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom za nás, aby my sme mohli byť urobení
spravodlivosťou Boţou v Ňom (2. Korinťanom 5:21). Preto radšej neţ kázať hriech, káţ liek na hriech –
spravodlivosť. Jeţiš Kristus nás oslobodil od hriechu a vedomia hriechu. Kresťania, ktorý majú stále
problémy s hriechom a s vedomím hriešnosti sú tí, ktorí sú ovládaní ich zmyslami: „vediac, že náš starý
človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu“(Rimanom
6:6).
Hriech nemá ţiadnu moc nad novým stvorením a nemal by byť vec, na ktorú sa sústredíš. Môţeš
ţiť spravodlivo; začína to tým, ţe si si vedomý toho, ţe si spravodlivý a nie hriešnik, a potom podľa toho
začneš hovoriť a ţiť. Spravodlivosť je liekom na hriech.
Vyznanie
Nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš Tvoju spravodlivosť ako dar a že do mňa dennodenne vkladáš
vedomie, že som tak spravodlivý, ako je spravodlivý Ježiš. Stará prirodzenosť bola ukrižovaná s Kristom, a preto
som mŕtvy hriechu a živý Bohu, keď som si obliekol nového človeka, ktorý je stvorený na obraz a podobu môjho
Nebeského Otca.
Rozšírené štúdium
Rimanom 10:6
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Pastor Anita
Nikdy neţartuj proti Slovu!
„Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň.

Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“(Matúš 12:36-37).
Niektorí kresťania sú v ich vyznávaní niekedy pozitívni a niekedy negatívni – a presne to je
dôvod, prečo zaţívajú ţivot raz „hore“, raz „dole“! Po tom, čo urobili nesprávne vyznanie zvyknú
hovoriť: „Ja som vlastne nemyslel váţne to, čo som povedal“, alebo: „Ja som len ţartoval, keď som to
hovoril.“ Uvedom si – v oblasti ducha platí, ţe to, čo povieš aj budeš mať, či uţ si to mienil váţne alebo
nie. V Marekovi 11:23 Jeţiš nepovedal : „Budete mať to, čo ste mienili“, nie On povedal : „Budete mať, čo ste
povedali.“
Ak chceš vtipkovať, tak nech je to pozitívne, ale naţartuj proti Slovu. Nikdy nerob nerozmyslené
ľahkováţne vyhlásenia, lebo ti vyprodukujú výsledky. Preto musíš vţdy hovoriť len to, čo naozaj mieniš
a buď si istý, ţe je to v zhode so Slovom.
Jeţiš povedal: „Pre svoje slová budete ospravedlnení a pre svoje slová budete odsúdení.“V oblasti ducha
sú slová extrémne dôleţité. Keď si uvedomíš to, čo tu Pán povedal, tak doslovne to znamená, ţe človek
pôjde do neba alebo do pekla kvôli tomu, čo povedal alebo nepovedal. Ale okrem toho tvoj ţivot je
vyjadrením toho, čo si hovoril. Ak sú reči človeka nejasné, popletené, aj jeho ţivot bude popletený,
rovnako ak sú reči človeka zdravé, aj jeho ţivot bude zdravý. Práve preto musíš stráţiť, čo hovoríš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma učíš o moci mojich slov. Cez Tvoje Slová a pomocou Tvojho Ducha
zušľachťujem svoj jazyk, aby hovoril len vierou naplnené slová! Hovorím len život prinášajúce slová, ktoré sú
v súlade s Tvojimi plánmi a zámermi pre môj život a vyhlasujem, že moja budúcnosť je istá v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Príslovie 6:2
Príslovie 18:21
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Pastor Chris
Buď vo vzťahu s Bohom zo svojho ducha
„Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou (aj s porozumením angl.); budem

spievať duchom a budem spievať aj mysľou (aj s porozumením)“(1.Korinťanom 14:15).
Boh je duch a aby si bol vo vzťahu s Ním, musíš to robiť zo svojho ducha. Keď občas túto vetu
povieme ľuďom, tak to vyzerá, ţe vlastne ani nevedia, čo by mali robiť. Nevedia, či majú zdvíhať ruky,
skákať a kričať, alebo len byť ticho. Biblia hovorí, ţe tí, čo uctievajú Boha, musia Ho uctievať v Duchu
a v pravde (Ján 4:23). Apoštol Pavol nám ukazuje, ako byť vo vzťahu s Bohom z nášho ducha v 1.
Korinťanom 14:14: „Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.“
Keď sa modlíš v jazykoch, je to tvoj duch, ktorý sa modlí, komunikuješ s Bohom zo svojho ducha
a tvoj vnútorný človek je aktivovaný, aby počul a prijímal od Boha. Všimni si, čo hovorí úvodný verš: „Čo
teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj s porozumením.“ Nepovedal to opačne: „Budem sa
modliť s porozumením a budem sa modliť aj duchom.“Modlitba v duchu má prednosť.
Biblia hovorí: „Ale vy, milovaní, budujte sa vo svojej najsvätejšej viere tým, že sa modlíte v Duchu
Svätom“(Juda 1.10). Modlenie sa v duchu alebo modlenie sa mocou Ducha Svätého je dôleţitejšie, neţ
všetky najinteligentnejšie slová, ktoré by si kedy mohol podľa svojho porozumenia povedať Bohu. Preto
je dôleţité, aby si sa neustále horlivo a vrúcne modlieval v duchu v iných jazykoch. Pavol hovorí: „Vďaka
Bohu, že hovorím jazykmi viac, než vy všetci“(1.Korinťanom 14:18 angl.). Niet divu, ţe zaznamenal také
fenomenálne úspechy a víťazstvá ako v osobnom ţivote, tak aj v sluţbe iným.
Modlitba
Som dnes posilňovaný Duchom cez Slovo, keď hovorím v iných jazykoch. Som budovaný zvnútra podobne,
ako sa buduje stavba a som nabíjaný Božou ohnivou mocou. Môj duch je otvorený, aby prijímal od Teba; tak ako ma
vedieš, aby som poznal Tvoju dokonalú vôľu a kráčal v nej, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium
1. Korinťanom 14:2
1. Korinťanom 14:4
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Pastor Chris
Nesnaţ sa vypomáhať Bohu!
Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách

Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. (Príslovia 3:5-6).
Zakaţdým, ako ti Pán dá Jeho Slovo, očakáva tvoju absolútnu dôveru a spoľahnutie sa na Neho,
ţe On to urobí. Keď však niektorí ľudia fyzicky nevidia to, čo Boh prisľúbil, dostaví sa pocit, ţe Boh koná
pomaly v tom, čo sľúbil. Dotyční sa následne snaţia pomôcť alebo napraviť veci svojím vlastným
spôsobom. Boţie Slovo je spoľahnutiahodné a neomylné. Jeţiš to prízvukoval v Markovom evanjeliu
13:31, kde povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.” To nám potom ukazuje, ţe môţeme
veriť Slovu Boţiemu, ţe vyprodukuje presne to, čo hovorí. Preto problém sa nenachádza u Boha, ale
v ľuďoch, keď nezmiešajú Slovo s vierou.
Zoberme napríklad príbeh Abraháma a Sáry. Keď mal Abrahám sedemdesiatpäť rokov a Sára
šesťdesiatpäť, Boh im dal prísľub potomka. Boh povedal Abrahámovi: „Preto sa už nebudeš volať Abrám,
ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov” (Genezis 17:5). O desať rokov
neskôr ešte stále nevideli ţiadneho potomka. Preto Sára po tom, čo cítila, ţe prekročila vek, kedy by
mohla počať, navrhla Abrahámovi, aby si vzal Hagar, ich egyptskú chyţnú. Snáď by Boţie Slovo mohlo
účinkovať práve cez ňu. Rozhodli sa zakročiť do tejto situácie, aby poskytli riešenie k “omeškaniu zo
strany Boha”. A skutočne, z tohto vzťahu sa naozaj zrodilo dieťa – Išmael. Avšak tento jediný skutok
neviery priniesol frustráciu pre Sáru a nevypočitaľné problémy pre Izáka a jeho potomkov a dokonca aj
pre dnešný svet.
Pán nikdy nezlyháva ani nesklame. On však očakáva od nás, ţe zmiešame Jeho prísľuby s našou
vierou; takým spôsobom prinášame skutočnosť Jeho Slova do našich ţivotov práve teraz. Viera je „teraz!”
Ţidom 11:1(angl.) hovorí: „Teraz viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôkazom toho, čo nevidíme.”
Nauč sa vloţiť svoju dôveru jedine v Boha samotného a nechať svoju vieru odpočívať na Jeho Slove, lebo
Jeho Slovo nikdy nezlyháva. Namiesto pouţívania svojich nápadov, ako vyriešiť veci pre Boha, uč sa
veriť Pánovi s dôverou očakávajúc, ţe On vţdy naplní svoj sľub, ako povedal! Ţidom 10:23(rozšírený
preklad) hovorí: „Uchopme, pevne držme a nepustime bez pochybovania nádej, ktorú máme v srdci, vyznávame ju
a sme si jej vedomý, lebo ten, kto dal zasľúbenie je spoľahlivý (istotne) a verný Jeho Slovu“.
Modlitba
Drahý Otec, vkladám celú moju dôveru v Tvoje vždy spoľahnutia hodné Slovo. Odmietam sa spoliehať sa
na moje vlastné porozumenie a dnes Ťa spoznávam na všetkých mojich cestách; a všetky moje cesty sú riadené
Tebou, v mocnom mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Jakub 1:3
Ţalm 118:8-9
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Pastor Anita
Jeho veľká láska pre ľudstvo
„ Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,

kto verí v Neho … (Ján 3:16).
Hore uvedený verš je asi najviac obľúbený z celej Biblie, lebo odhaľuje ohromnú Boţiu lásku voči
ľuďom. Avšak mnohí nepochopili silu tohto verša. Boh miloval svet ľudí zo všetkými hriechami a zlom
aţ tak veľmi, ţe dal svojho jediného Syna Jeţiša, aby za nich zomrel.
Nie si naplnený úţasom, keď vieš, ţe potom, ako Adam zhrešil v záhrade Eden bol to sám Boh,
kto sa pustil hľadať Adama (Genezis 3)? Adam sa ukrýval pred Bohom, lebo zhrešil, no aj napriek tomu
Boh pokryl jeho nahotu zvieracou koţou, aby mu ukázal, ako ho miluje. Biblia hovorí: „V tom je láska, že
nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy” (1 Ján
4:10).
Boh jasne preukázal Jeho obrovskú a nekonečnú lásku voči nám, keď sme ešte boli v hriechu.
Moţno ešte nie si znovuzrodený a čuduješ sa: „Môţe Boh milovať niekoho takého ako som ja?“
Rozhodne áno! Nezáleţí na tom, aký ţivot si moţno doteraz ţil, môţeš vyuţiť Jeho veľkolepú lásku ešte
dnes.
Ak si uţ znovuzrodený dlhšiu dobu, teraz, keď uţ poznáme, ako veľmi Boh miloval svet
hriešnikov, skúsme pouvaţovať nad tým, o čo viac nás Boh miluje! Biblia hovorí: „Lebo ak sme boli zmierení
s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme
zmierení?! (Rimanom 5:10). Ak miloval svet hriešnikov, zaiste ťa miluje ešte viac. Galatským 6:10 hovorí,
ako máme činiť dobre obzvlášť domácim vo viere. Toto len preukazuje, ako Pán špeciálne oceňuje svoje
deti.
Vyuţi ešte dnes Jeho veľkú lásku. Odmietni sa uspokojiť s chudobou, chorobou a neúspechom,
lebo Boh ti všetko dal, čo sa týka ţivota a zboţnosti (2 Peter 1:3). Toto všetko urobil kvôli veľkej láske voči
tebe, preto maj vieru a dôveru v Jeho lásku ešte dnes.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za to, že ma zahŕňaš Tvojou láskou. Som šťastný, že si poslal Ježiša, aby za
mňa zomrel a ešte som viac vďačný za to, že som Tvojím potomkom. Modlím sa, aby si mi pomohol pochopiť dĺžku,
hĺbku a výšku Tvojej lásky, ktoré prekračuje všetko poznanie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Rimanom 5:8
1 Ján 3:1
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Pastor Chris
Separovaný od záhuby
„ Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,

kto verí v Neho” (Ján 3:16).
Boh povedal Abrahámovi v knihe Genezis 2:17: „...ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť,
lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.” Adam opovrhol týmto príkazom a jedol ovocie zo stromu,
čím zmenil pôvodný plán, aký mal Boh pre ţivot ľudí. Odvtedy keď sa ktokoľvek narodí na tento svet, v
tom istom moment začína zomierať. Aby to napravil, Boh poslal svojho jediného Syna Jeţiša ako
Záchrancu sveta, aby vyviedol ľudí zo smrti a záhuby.
Avšak Evanjelium Jána 1:11-12 nám oznamuje, ţe: “Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho
neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Toto miesto nám
ukazuje, ţe nie všetci ľudia prijali spasenie, ktoré je pre nich dostupné v Synovi Boţom cez Jeho smrť na
kríţi. Je potrebné správne porozumieť vysvetleniu podanom v úvodnom verši: “... aby nezahynul … každý,
kto verí v Neho”. Takéto je zvrchované prehlásenie od Boha dávajúce nám na známosť, ţe ktokoľvek verí
v Jeţiša, nie je započítaný medzi tými, ktorí budú zatratení.
Ak veríš v Jeţiša, si oddelený od tých, čo budú zahubení. Byť oddelení znamená odčleniť,
separovať a vyčleniť sa od zvyšku tých, čo zahynú. Nejedná sa o sľub, ale o zákon; boţský zákon od
Boha, ktorý ťa oddeľuje od zahubenia. Stal si sa oddeleným a separovaným od zla, nebezpečenstva a
zničenia. Tento boţský zákon je zabezpečením všetkého, čo sa ťa dotýka.
Nezáleţí na tom, ţe ľuďom vôkol teba sa niekedy stane mnoho hrozných vecí; vyslobodenie je
dostupné, pretoţe si oddelený od záhuby a skazonosných vplyvov tohto sveta. Bol si vyčlenený zo
zahynutia.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem za Tvojho vzácneho Syna, ktorý ma zachránil od zahynutia. Spoznávam tvoje krytie
nad mojím životom a všetkým, čo sa ma týka a že Tvoja láska a milosť mi dali výhodu, aby som žil nezničiteľný
život bez ohľadu na chaotické situácie, ktoré sa môžu zjavovať dnes vo svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Ján 3:14-15
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Pastor Chris
Duchovná odvaha
Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania (2. Timoteovi 1:7).
Biblia hovorí: “...spravodlivý sa cíti bezpečne a odváţne ako levíča”(Príslovia 28:1), lebo

nadprirodzená moc, ktorá pôsobí v ţivote kresťana, produkuje odvahu. Môţeme to jasne vidieť aj na
ţivote prorokov Starej Zmluvy a taktieţ aj Apoštolov Jeţiša Krista. Uvaţuj o Dávidovi, ktorý ako mladík
bez strachu napadol a porazil Goliáša.
Čo tieto osobnosti Biblie vedeli a zároveň ich to urobilo odváţnymi, keď čelili nepriateľovi?
Jednalo sa o poznanie ich postavenia spravodlivosti pred Bohom. Spravodlivosť ťa urobí odváţnym, čo
znamená nehanbiť sa a nebojácne stáť pevne pre Jeţiša. Budeš naplnený energiou pre sluţbu zmierenia.
Takéto je tajomstvo účinnej evanjelizácie – vedieť, kto si a čo ti patrí v Kristovi; mať uvedomenie, ţe si
podporovaný Boţstvom.
Kresťan je účastníkom boţskej podstaty a na to, aby si bol schopný toto zaţívať v plnej miere je
potrebné uznať a vyuţiť dynamickú schopnosť Ducha, ktorá sa nachádza v tebe. Apoštol Peter to
pochopil a smelo prikázal muţovi ochrnutému od svojho narodenia, aby sa postavil a kráčal: “ Striebra,
zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského [vstaň a] choď! (Skutky 3:6). Tomuto sa
hovorí duchovná odvaha v praxi. Takáto smelosť viery je prejavom postavenia spravodlivosti, ktoré si
teraz obsadil v Kristovi.
Podobne ako Peter buď odváţny uskutočňovať svoju vieru! Buď smelý hovoriť a prikazovať
diablovi a negatívnym okolnostiam vôkol teba v mene Jeţiš. Následne musíš očakávať premenu danej
situácie. Buď odváţny uskutočňovať svoju vieru ešte dnes a smelo pouţívať meno Jeţiš.
Vyznanie
Boží Duch pôsobí v mojom živote a vytvára vo mne odvahu a božskú istotu. Som smelý aktivovať moju
vieru vediac, že Boh mi nedal ducha bojazlivosti, ale ducha lásky moci a sebaovládania. Dnes pôsobím so
schopnosťou ducha v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Príslovia 28
Skutky 4:31
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Pastor Anita
Nové ustanovenie pre nové stvorenie
A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo,

dá vám to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.
(Ján 16:23-24)
Všimni si, ako v hornom verši Jeţiš nepovedal: „opýtajte sa vo viere a bude vám dané,” práve
naopak, hovorí nám: „proste a dostanete ”. Tu Jeţiš učí niečo veľmi dôleţité. Aţ doteraz učil svojich
učeníkov prosiť vo viere, keď im hovoril: „Pre svoju malú vieru! Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako
horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné” (Matúš
17:20). Avšak v úvodnom verši Jeţiš predstavil niečo nové potom, ako povedal: proste v mojom mene.
Celý čas, čo Jeţiš hovoril svojim učeníkom o prosbe vo viere, nikdy ich neučil, aby pouţili Jeho
meno. Z tohto dôvodu vyhlásil: „Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene“. V čase, keď Jeho Meno malo byť
predstavené, práve ukončoval svoju sluţbu. Toto malo byť Jeho nové ustanovenie. Staré usporiadanie
vyţadovalo, aby sa ľudia predstavili pred Bohom a prosili za niečo vo svojom vlastnom mene, vierou,
ale v novom usporiadaní jednoducho prosíme v Mene Jeţiš!
Moţno sa ti natíska otázka: “Pôjde to teda bez viery?” Nie! Dozvedáme sa len, aký sme druh ľudí
ako nové stvorenia. Sme muţi a ţeny viery, zachránení – znovuzrodení – milosťou cez vieru (Efezským
2:8). Sme stvorenia viery; Boh udelil kaţdému jednému z nás vyţadovanú mieru viery (Rimanom 12:3).
Uţ je príliš neskoro povedať, ţe nemáme vieru, lebo sme znovuzrodení s vierou v našom duchu. Viera je
teraz náš ţivotný štýl: “Môj spravodlivý bude žiť z viery” (Ţidom 10:38).
Aj preto môţeme pouţívať Meno Jeţiš kedykoľvek ako nástroj a očakávať výsledky. Jeţiš
povedal: „ A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.” Potom to znamená môcť prosiť o
takmer všetko a On osobne bude dozerať na to, aby sa to stalo. Je niečo, čo ťa ťaţí alebo trápi? Je niečo, čo
narušuje tvoju prácu? Neprenášaj túto vec do ďalšieho roka! Poţaduj zmenu teraz v mene Jeţiš a prijmi
svoj zázrak! Pouţívaj meno Jeţiš na prejdenie kaţdou prekáţkou a zbúraj kaţdú bariéru, čo sa ti postaví
do cesty.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem, že si mi dal autoritu používať meno Ježiš, meno, ktoré je nad každé iné meno.
Ako dnes smelo používam toto meno, démoni sa trasú a nepriaznivé situácie sa zohnú predo mnou. Aleluja!
Rozšírené Štúdium:
Filipanom 2:9-11
Marek 16:17-18
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Pastor Chris
Rešpektovať duchovnú autoritu
Podobne aj títo blúznivci poškvrňujú telo, nikoho neuznávajú nad sebou a rúhajú sa nebeským mocnostiam.

Veď ani archanjel Michal, keď bojoval s diablom a hádal sa o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním potupný
súd; povedal len: Nech ťa Pán potrestá! Títo však sa rúhajú tomu, čo nepoznajú, a práve na to hynú, čo ako
nerozumná zver chápu podľa prírody (Júdov 1:8-10).
Existujú ľudia, ktorí majú radosť z kritiky sluţobníkov Evanjelia a vyuţijú kaţdú príleţitosť
hovoriť proti nim. Niekedy sediac pred svojimi televízormi robia všetky moţné zlomyseľné naráţky proti
Boţím sluţobníkom. Ako dieťa Boţie sa nemôţeš angaţovať v takýchto veciach.
Úvodný verš náš nabáda k opatrnosti voči duchovnej autorite. Dozvedáme sa, ako tvrdohlavý
svetskí ľudia rozprávajú proti duchovnej autorite. Toto sa však odlišuje od postoja Michaela archanjela.
On zo všetkou svojou mocou a slávou pri spore so satanom týkajúceho sa Mojţišovho tela neopováţil sa
sa vyniesť obvinenia voči jeho diabolskej osobnosti. Bolo tomu preto, lebo satan mal Adamovu autoritu,
ktorá je väčšia, ako anjelská autorita.
Keďţe archanjel Michael uznal prevahu Adamovej autority, tak neobvinil satana neuváţene, lebo
dobre vedel, ţe satan získal spomínanú autoritu po tom, ako Adam spáchal velezradu. Tak čo teda
Michael urobil? Povedal: „Nech ťa pokarhá Hospodin”. Takţe musel k nemu prehovoriť v mene Pána, teda
väčšou autoritou. Tento príklad Michaela je veľmi poučný a mal by sprevádzať náš postoj k tým, čo majú
duchovnú autoritu nad nami.
Toto je dôvod, prečo často odporúčam veriacim preukazovať rešpekt voči duchovnej autorite a
drţať sa preč od ľudí, ktorí hovoria negatívne veci o Boţích muţoch. Týmto spôsobom ţijem aj ja.
Nehovorím proti Boţím sluţobníkom dokonca ani vtedy, keď ma niektorí hania, alebo nepekne
rozprávajú na našu cirkev. Ak sa budeš zdrţovať od negatívneho rozprávania proti Boţím sluţobníkom,
Pán ťa povýši, avšak opovrhovať autoritou Boha v ich ţivotoch znamená priťahovať kliatbu.
Modlitba
Ďakujem Pane, že si mi ukázal spôsob, ako žiť. Neexistuje nič, čo by sa dalo prirovnať k Tvojej múdrosti.
Žijem bezpečne a som chránený v Tvojej múdrosti dnes a naveky v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Numeri 26:9-10
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Pastor Chris
Poučiť sa zo Slova a nie z vlastných skúseností
„ Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,

aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré (2 Timoteovi 3:16-17).
Niektorí ľudia hovoria: „skúsenosť je najlepším poučením“, kým zase ďalší hovoria: „samotný
ţivot je najlepšia škola“, to však nie je pravda. Je moţné sa poučiť z nejakých ţivotných skúseností, avšak
najlepším učiteľom ţivota je Boţie Slovo; teda návod na samotný ţivot. Preto aj Biblia hovorí: „ Každé
písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť” (2 Timoteovi 3:16-17).
Nie je lepší spôsob pre úspech v ţivote, ako nasledovať Slovo Boţie a robiť presne to, o čom
hovorí. Existujú ľudia, ktorí sa učia z veľmi zlých skúseností, pričom podobné veci sa mohli naučiť, keby
nasledovali Boţie Slovo. Takíto ľudia prechádzajú rôznymi krízami vo svojom podnikaní, manţelstve
a ostatných oblastiach ţivota. Avšak ty sa nepotrebuješ učiť týmto spôsobom. Nemusíš stratiť všetky
svoje investície, aby si sa naučil, ako správne spravovať svoje financie. Taktieţ nepotrebuješ mať rozbité
manţelstvo predtým, ako sa naučíš milovať svojho manţela alebo manţelku.
Učiť sa Boţie Slovo a zaviesť ho :do praxe ťa ušetrí od poľutovaniahodných skúseností. Dávid
povedal: „Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ (Ţalmy 119:105). Iný preklad tento
verš podáva nasledovne: „cez tvoje slová vidím kam smerujem; vrhajú lúče svetla na moju tmavú cestu“. To
znamená, ţe Slovo Boţie osvetľuje cestu ţivotom; dáva ti smer a (know-how) poznanie, ako byť úspešný
v ţivote.
Nemusíš ţiť metódou pokusu a omylu, drţ sa Slova a všetko týkajúce sa ţivota bude správne
fungovať. Oddávať sa Slovu Boţiemu a ţiť podľa neho ťa urobí výnimočným pre ostatných. Zakrátko sa
začnú pýtať ,ako je to moţné, ţe ţivot je pre teba tak jednoduchý! Odpoveď je takisto jednoduchá: Slovo
Boţie sa stalo pilotom tvojho ţivota.
Vyznanie
Milostivý Pane, Tvoje Slovo je lampou pod moje nohy a svetlom na mojej ceste, kompasom, ktorý ma
naviguje životom. Poháňa ma na chodníku spravodlivosti, úspechu a prosperity! Moje srdce bude navždy veriť
Tvojmu Slovu a robiť tak, ako Slovo hovorí. Nielenže je Tvoje Slovo mojím najlepším učiteľom, ale takisto ma vedie
k maximálnemu úspechu.
Rozšírené štúdium
Ţalmy 119:9
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Pastor Anita
Kristus kraľuje v našom tele
„ Ani svoje údy nevydávajte hriechu za nástroje neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych

a žijú, a svoje údy vydávajte Bohu za nástroje spravodlivosti“ (Rimanom 6:13).
Slovo „údy“ v hornom verši odkazuje k nášmu fyzickému telu. 1 Korintským 6:15 hovorí: „Či
neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými?” Nie je to iba náš duch, čo je pripojený k Telu Kristovmu; naše
fyzické telo je taktieţ súčasťou Kristovho tela! Všimnime si Apoštola Pavla v hornom verši, ako
nepovedal “vaše telo je údom Krista”, čo by nás viedlo k presvedčeniu, ţe hovoril vo všeobecnom zmysle.
Pavol však povedal: “vaše telá sú údmi Krista,” čo znamená, ţe odkazuje na naše individuálne telá. Stali
sme sa spojení s Pánom duchovne a fyzicky!
Biblia hovorí: „lebo sme údmi Jeho tela a kostí“ (Efezským 5:30). Čo potom znamená, ţe ţivot Krista
je zjavený cez naše telo. Kristus doslova v tebe ţije; On kraľuje a vyjadruje samého seba cez tvoje fyzické
telo. Biblia hovorí, ţe ak je Kristus v tebe, tak hoci je telo porušené alebo suţované chorobou, Duch ho
oţivuje a dodáva mu ţivot kvôli spravodlivosti: „Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je
živý pre spravodlivosť ” (Rimanom 8:10).
Chorobe, neduhom a slabostiam by sa nemalo dariť v tvojom fyzickom tele. Dôvod, prečo mnohí
trpia tak veľa a majú problémami vo svojom fyzickom tele je nedostatok vedomostí. Podľa ustanovenia
Evanjelia Kristus nám dal ţivot a Duch Boţí oţivuje naše fyzické telo. Ty samotný si chrámom Ducha
Svätého. Kristus panuje a pôsobí v tvojom fyzickom tele. Medituj nad touto pravdou a dovoľ, aby
vedomosti získali v tebe nadvládu.
Vyznanie
Moje telo je údom Krista, preto život a prirodzenosť Krista je zjavená vo mne. Choroba, hriech a smrť
nemôžu mať nijaké miesto v mojom fyzickom tele, lebo moje telo je chrámom Ducha Svätého. Jedine sláva a krása
Božia je zjavená a prejavená v mojom fyzickom tele.
Rozšírené štúdium
Rimanom 12:1
1Korintským 6:19
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Pastor Chris
Svätosť verzus spravodlivosť
Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a

vykúpením, (1 Korintským 1:30).
Niektorí veriaci si splietli svätosť so spravodlivosťou domnievajúc sa, ţe nie je medzi nimi ţiaden
rozdiel. Hoci si ich ľudia často zamieňajú, svätosť nie je rovnaká vec ako spravodlivosť a je treba, aby
rozdiel medzi týmito dvoma pojmami bol jasný.
Svätosť je miesto v Bohu; teda stav! Keď Boh niečo posvätí, či je to miesto, osoba alebo vec, stane
sa to svätým. Tá vec alebo osoba sa oddelí k Bohu od celého zvyšku. Zahŕňa to dva aspekty. Po prvé, Pán
ťa izoluje alebo oddelí a po druhé, oddelí samého seba k tebe. Jedna vec je oddeliť niečo alebo niekoho od
iných vecí, avšak to neznamená, ţe si tú vec oddelil pre seba. V takomto spojení ťa Boh oddeľuje od
všetkého iného k sebe samotnému; pre Jeho posvätné pouţitie, lebo si svätý!
Ako deti Boţie sme posvätení Duchom Bohu. Preto sme nazývaní svätými, to je náš stav. Tak isto
keď Boţia prítomnosť príde na niekoho alebo na nejaké miesto, ako tomu bolo na vrchu Sinai v Starej
Zmluve (Exodus 24:16), stane sa to miesto sväté. Chrám v Starom Zákone bol nazvaný svätý, pretoţe tam
bola prítomnosť Boha a Boh oddelil to miesto pre seba.
Spravodlivosť na druhej strane je prirodzenosť Boha, ktorá opisuje Jeho spravodlivosť; Jeho
schopnosť robiť správne a mať pravdu. Boh sa nikdy nemýli, On má vţdy pravdu. Čokoľvek robí, je iba
správne. Keď je ti udelená táto schopnosť mať pravdu a robiť iba správne vo svojom ţivote, automaticky
sa staneš spravodlivým. To znamená, ţe môţeš byť v Jeho prítomnosti bez pocitu odsúdenia,
menejcennosti alebo viny.
Spravodlivosť je uţ teraz tvoja prirodzenosť. Inými slovami – je to vlastnosť tvojho ducha.
Nielenţe si Boţou spravodlivosťou v Kristovi, ako nám to hovorí 2 Korintským 5:21; vlastne si oboje: a to
spravodlivý a svätý (1 Korintským 3:17). Ţidom 3:1 nás nazýva svätými bratmi, účastníkmi na nebeskom
povolaní. Zdielaš rovnaký ţivot a prirodzenosť s Pánom, Jeho prirodzenosť spravodlivosti a svätosti bola
vloţená do tvojho ducha a teraz si s Ním jedno: „Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného
(otca). Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi“ (Ţidom 2:11).
Vyznanie
Som chrámom Božím a Boží duch žije vo mne, preto som svätý, ako On je Svätý. Na základe Kristovej
smrti, pochovania a zmŕtvychvstania som prehlásený za spravodlivého, ospravedlnený a posvätený pred Bohom.
Teraz každý deň žijem a kráčam v prirodzenosti Božej, ktorá bola vložená do môjho ducha. Chvála Pánu!
Rozšírené štúdium:
Efezským 4:23-24
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Pastor Chris
Smrť je zničená
„Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ

zničená bude smrť“ (1 Korintským 15:25-26).
Pokiaľ prišiel Jeţiš, satan mal kľúče smrti. Biblia nám zjavuje, ako muţi a ţeny počas celého
svojho ţivota ţili zajatí kvôli strachu zo smrti. Avšak Jeţiš urobil tomuto koniec cez Jeho víťazstvo nad
smrťou a hrobom, čím oslobodil všetkých ľudí od strachu zo smrti: „A pretože deti majú účasť na krvi a
mäse, aj On sám mal účasť na nich, a to preto, aby smrťou zničil toho, čo má moc smrti, to jest diabla, a aby
oslobodil tých, ktorých strach pred smrťou zotročoval po celý život“ (Ţidom 2:14-15).
Biblia nám hovorí, ako neposlušnosť Adama mala za následok, ţe smrť prišla na všetkých ľudí
(Rimanom 5:12). Smrť bola spojená so satanom a preto keď Adam spáchal velezradu v záhrade Eden
tým, keď počúvol satana, následne smrť začala pôsobiť v kaţdom človeku. Diabol získal voľnosť na
suţovanie ľudí chorobami, nemocami a skazou.
Ale nech je poţehnaný Boh! Keď Jeţiš zomrel na kríţi, hneď nato zostúpil do pekla, do teritória
diabla a vzal naspäť od neho kľúče smrti a pekla: „Ja som živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a
mám kľúče smrti a podsvetia“ (Zjavenia 1:18). Jeţiš vyriešil problém smrti, keď triumfálne vstal z mŕtvych
a voviedol človeka do nového ţivota na večné veky. Dnes kaţdý, kto je znovuzrodený, sa uţ nepotrebuje
báť smrti, pretoţe smrť uţ bola porazená a stále je porazená Jeţišom. Je to posledný nepriateľ, ktorý bude
zničený, ako sme čítali v úvodnom verši.
Dnes satan uţ nemôţe zobrať svojvoľne niekoho ţivot, pretoţe uţ viac nemá moc smrti. Jediné,
čo môţe je naprázdno hroziť a pokúšať sa podvádzať ľudí, prípadne ich ovplyvniť, aby sa sami zničili.
Odmietni dovoliť smrti, aby udierala kdekoľvek vôkol teba. Jeţiš odzbrojil satana, keď od neho získal
kľúče smrti a pekla. Takisto nám dal autoritu drţať satana, hriech a smrť pod našou nadvládou.
Vyznanie
Smrť a všetko spojené s temnotou nemá žiadne miesto vo mne ani vôkol mňa, lebo ja som duch, ktorý
rozdáva život. Kraľujem v živote s Kristom a mám moc držať smrť, satana, hriech a smrť pod svojimi nohami! Aká
je to len radosť vedieť, že som prešiel od smrti k životu a teraz som prenesený k slávnej slobode synov Božích!
Rozšírené Štúdium:
2 Timoteovi 1:8-10
1 Korintským 15:55-57
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Pastor Anita
Uveď svojho ducha do správneho stavu Slovom
„ Čuj, ľud môj, keď ťa ja, Pán, naprávam! Keby si mi len venoval pozornosť, Izrael! (Ţalmy 81:8 angl.).
Niekedy sa ľudia ocitnú v situáciách, ktoré ich znechucujú. Akokoľvek veria v zmenu okolností,

aj tak sa nič nestane a potom následne strácajú dôveru a nadšenie pre úspech. Dejú sa im veci, ktoré sú
tak ďaleko od ich očakávaní. Veľmi sa namáhajú, aby zostali zameraní na svoje ciele a udrţali sa nad
vodou, no aj tak ich výsledky nezodpovedajú tomu, čo hovorí Slovo.
Ak si sa ocitol v takejto situácii, po prvé, dostaň sa k Slovu. Študuj Boţie Slovo a buď do neho
ţhavý. Buď pevne rozhodnutý, ţe zosúladíš svojho ducha so Slovom pre svoj úspech a odmietni kaţdý
jeden hlas, ktorý sa ti snaţí povedať, ţe sa to nepodarí. Keď sa k tebe dostavia takéto negatívne
myšlienky, hlasno zakrič a hovor: „V mene Jeţiš, som úspešný!“ Pokračuj v rozprávaní týmto štýlom aţ
dovtedy, kým tvoj duch nebude v takom stave, ţe bude myslieť len na úspech.
Boţie Slovo v tvojom srdci a ústach je zaručeným návodom pre úspech: „ Nech sa táto kniha zákona
nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo
vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech“ (Jozue 1:8). Boţie Slovo splynuté s tvojím duchom premení
stav tvojej mysle a ovplyvní tvoje slová. V takom prípade, po akejkoľvek radikálnej zmenu túţiš, tá sa
uskutoční mocou Slova v tvojich ústach.
Musíš svojho ducha nastaviť pre úspech tým, ţe dáš dostatočnú pozornosť Slovu, jeho
počúvaniu, študovaniu a hovoreniu! Takýmto spôsobom Slovo začne pracovať pre teba a v tebe
a katapultuje ťa na ďalší a vyšší stupeň úspechu.
Vyznanie
Moje srdce a myseľ sú zakotvené jedine na pravdivo a živom Slove Božom. Som udržiavaný v dokonalom
pokoji a všetko, čo robím, robím z pozície odpočinku, lebo dobre viem, že všetko pracuje pre moje dobro! Aleluja!
Rozšírené Štúdium:
Príslovia 4:20-22
Izaiáš 26:3
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Pastor Chris
Pravý a pevný základ
„Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný

kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!“ (Izaiáš 28:16).
Prorok Izaiáš v hore uvedenom verši prorocky hovorí o „skale“, ktorú Hospodin Pán uloţí na
Sione a chcem, aby ste si všimli spôsob, akým táto „skala“ je opísaná. Najskôr naň odkazuje ako na
„kameň osvedčený“, druhýkrát ho nazýva „vzácny uholný kameň“ a po tretíkrát Boh odkazuje naň ako
na „pevne zaloţený.“ Byť „kameň osvedčený“ znamená dobre odskúšaný a dokázaný; potom neskôr
„vzácny uholný kameň“ znamená najdôleţitejší kameň v budove, zatiaľ čo „pevne zaloţený“ znamená,
ţe si môţeš postaviť na ňom ţivot.
To ukazuje, kto je Jeţiš; On je jediný pravý základ, na ktorom by si mal budovať aj ty svoj ţivot.
Niet divu, keď Jeţiš povedal v Lukášovom evanjeliu 6:47-49: „Ukážem vám, komu je podobný každý, kto
prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil
základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre
postavený. Kto však počul, a nezachoval, podobný je človeku, ktorý si postavil dom na zemi bez základu; udrela naň
rieka a hneď sa zrútil, a pád toho domu bol veľký.”
Záleţí na tom, na akom základe je vybudovaný aj tvoj ţivot. Biblia nám hovorí: „Nik nemôže
položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus” (1 Korintským 3:11), On je pravý a pevný
základ. Snaţ sa, aby sa Jeţiš stal základom tvojho úspechu ešte dnes tak, ţe vyuţiješ princípy Jeho Slova
vo všetkom, čo robíš. A tak keď sa dostavia aj nepriaznivé vetry a budú fúkať proti tebe, zostaneš stáť,
lebo si zaloţený na skale, Kristovi Jeţišovi! Navzdory nepriazni budeš neotrasiteľný, pretoţe si
postavený na Kristovi, Pevnej Skale.
Pamätaj si, základ je to, čo spôsobuje rozdiel. Obidva domy v Jeţišovom podobenstve v
Lukášovom evanjeliu 6:47-49 boli konfrontované rovnakou búrkou, avšak ten bez základu padol. Niet
divu, keď textár piesne napísal “Na Kristovi Pevnej Skale som postavený; všetka ostatná zem je potápajúci sa
piesok! Všetka ostatná zem je potápajúci sa piesok.”
Dovoľ Kristovi, Pevnej Skale, stať sa základom a kotvou tvojho ţivota! Buď tým, kto vykonáva
Jeho Slovo, lebo tak si buduješ svoj ţivot na pevnej skale. Práve takýto základ ťa bude drţať a ty budeš
stáť, keď všetko ostatné padá. On ťa bude drţať na pevnom základe úspechu a prospechu po celý ţivot.
Modlitba
Milostivý Otče, vytrhol si ma z rozbahnenej zeme a zasadil si ma pevne na skale, Kristovi Ježišovi. Teraz už
viem, že zostanem neotrasiteľný dokonca aj vtedy, keď sa búrky života pokúšajú odfúknuť ma. Som bezpečne
zasadený na pravom základe – Ježišovi Kristovi, skale. Preto ma žiadna situácia nedokáže premôcť v tomto živote,
pretože nie som iba poslucháč, ale som konateľ Tvojho Slova. Amen.
Rozšírené štúdium:
1 Korintským 3:11
Lukáš 20:17-18
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Pastor Chris
Sláva stratená … sláva obnovená!
“ A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých

aj oslávil ” (Rimanom 8:30).
Rimanom 3:23 hovorí: “Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej”. Inými slovami človek sa stal
oddelený od nadprirodzeného ţivota kvôli Adamovmu previneniu. Ale výsledkom smrti, pochovania a
zmŕtvychvstania Jeţiša Krista je to, ţe sláva, ktorá bola predtým stratená pre človeka sa teraz znovu
obnovila. Uţ nám viac nechýba Boţia sláva, lebo si bol prenesený do ţivota slávy v momente, keď si sa
znovuzrodil.
Chcem, aby si si pozorne všímal časy v úvodnom verši, kde nachádzame štyri rozhodujúce
skutočnosti týkajúce sa nového stvorenia, ktoré sú výsledkom spásy zrealizovanej Kristom Jeţišom. Po
prvé, bol si predurčený Bohom, čo znamená, ţe tvoj ţivot neprišiel náhodou. Po druhé, Boh ťa povolal, čo
znamená zvoliť, vybrať a určiť Bohom k dobrému ţivotu. Po tretie, si ospravedlnený, čo znamená
prehlásiť bez viny; neexistujú proti tebe ţiadne ţaloby, pretoţe tvoje hriechy boli zmyté. Teraz si
spravodlivosťou Boţou v Kristovi Jeţišovi. Potom po štvrté, bol si oslávený, čo znamená korunovaný
slávou; privedený do ţivota krásy, dokonalosti, úspechu a prosperity.
Toto nie sú veci, ktoré sa udejú, keď sa dostaneš do neba, oni sa odohrávajú uţ teraz. Si
predurčený, povolaný, ospravedlnený a korunovaný slávou. Uţ ti viac nechýba Boţia sláva – lebo si
oslávený. Jeţiš povedal v Jánovi 17:22: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im”. Si privedený do
slávneho ţivota. Narodil si sa, aby si preukázal výnimočnosť, cnosť, veľkoleposť a dokonalosť toho,
ktorý ťa povolal z temnoty.
Áno, všetci ľudia boli oddelení od slávy Boha kvôli hriechu, ale sláva je obnovená v Kristovi
Jeţišovi. Svojou smrťou priklincoval hriech na kríţ a uviedol nás do ţivota slávy. Teraz sa sláva nachádza
v tvojom ţivote a Boh chce, aby si ju spoznal a kráčal v nej.
Modlitba
Božia sláva je na mojom živote a prejavujem túto slávu dnes všade naokolo. Ďakujem Ti, vzácny Otče za to,
že si ma korunoval slávou a tak si ma preniesol z nadvlády temnoty a porušenia do slávnej slobody Tvojho večného
kráľovstva. Úprimne ukazujem Tvoju výnimočnosť, nádherné skutky a dokonalosť, v Ježišovom mene.
Rozšírené štúdium
1 Peter 2:9
Izaiáš 60:1-3
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Pastor Anita
Aplikovať Boţie Slovo
“ Rovnako je to aj s mojím slovom, ktoré vychádza z mojich úst a stále prináša ovocie; vykoná všetko, čo

chcem, aby vykonalo a bude úspešné všade, kam ho pošlem” (Izaiáš 55:11 TNLT).
Keď je Boţie Slovo aplikované, potom prevláda a prináša výsledky v kaţdej situácii. Jeţiš
povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú” (Matúš 24:35). Boh si je istý účinnosťou
a pôsobnosťou svojho Slova a chce, aby si to vedel aj ty, aby si sa naučil dôverovať Slovu a pouţívať ho
vo svojom osobnom ţivote.
To isté urobil aj Abrahám; Biblia hovorí o tom, ako nezapochyboval o zasľúbení Boţom v nevere
(Rimanom 4:20); aplikoval Slovo Boţie vo svojom ţivote. Uveril tomu, čo Boh povedal a bolo mu to
počítané za spravodlivosť (Rimanom 4:3). Veril a nasledoval Pána celým svojím srdcom s dôverným
uistením, ţe Boţie Slovo nikdy nezlyhá.
Toto isté očakáva Boh od tebe práve dnes. Dôverovať a veriť tomu, ţe Slovo funguje zakaţdým a
preto ho môţeš aplikovať a uviesť do praxe v akejkoľvek oblasti svojho ţivota. Boţie Slovo je neomylný
liek na všetky ţivotné skúšky a výzvy. Je dôveryhodné a stvorené tak, aby ťa urobilo šampiónom v
ţivote, keď mu veríš a následne konáš, ako hovorí.
Bez ohľadu na okolnosti, ktorým môţeš čeliť, tvoje víťazstvo sa nachádza v Slove! Pouţívaj ho na
premenu svojej situácie, lebo Boţie Slovo je prostriedkom číslo jedna na zmenu. Aplikuj ho vo svojej
konkrétnej situácii a určite budeš mať svedectvo o jeho účinnosti.
Vyznanie
Ďakujem ti Otče za Tvojho Ducha, ktorý osvetľuje moje srdce a učí ma ako uviesť Slovo do pôsobnosti v
mojom živote. Tvoje Slovo pracuje a prináša výsledky v mojom živote ešte dnes. Som smelý, aby som čelil životu
a zvíťazil, pretože dôverujem v Tvoje Slovo a žijem ním. Amen.
Rozšírené štúdium
Ţidom 4:12
Izaiáš 55:10-11
Ţalmy 119:89

