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Pastor Chris
Použi meno Ježiš, aby si niečo zmenil
„Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé

koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“(Filipanom 2:9-10).
Ak si v poslednej dobe v ţivote čelil nejakým výzvam, alebo ťaţkým situáciám a si pripravený na
zázrak, tak ten zázrak sa môţe udiať práve teraz! Náš úvodný verš je kľúčom k tomu zázraku, lebo nás
oboznamuje s tým, ţe pri vyslovení mena Jeţiš sa kaţdá sila, prekáţka alebo konfrontácia, ktorá stojí
proti tebe musí zohnúť. Niektoré preklady píšu: „...aby sa v mene Ježiš zohlo každé koleno vecí v nebi,...“ ale
iné preklady sú presnejšie: „...zohlo každé koleno bytostí aj v nebi, aj na zemi, aj pod zemou.“
Meno Jeţiš má moc nad kaţdou vecou a nad kaţdou bytosťou, či uţ je to na nebi, na zemi aj
v pekle. Jeţiš má moc aj autoritu nad všetkým, čo existuje. To je dôvod, prečo Peter povedal muţovi
s ochrnutými nohami, ktorý od narodenia nikdy nechodil: „V mene Ježiša Krista z Nazareta vstaň
a choď“(Skutky 3:6); a ten človek vyskočil a chodil. Meno Jeţiš je postavené vyššie, neţ akákoľvek
choroba, slabosť alebo nemoc – a nezáleţí na tom, ako sa volajú. Či uţ je to HIV, rakovina, zápal pľúc,
tuberkulóza – nech sa to volá akokoľvek, je to aj tak podriadené menu Jeţiš.
Ak si chorý buď ty, alebo niekto z tvojich blízkych trpí nejakou nemocou, dnes pouţi meno Jeţiš,
aby si spôsobil zmenu. Volaj meno Jeţiš, vzývaj Jeho moc nad tou chorobou a začni vidieť seba alebo
svojho blízkeho ako úplne zdravého. Tento rok môţeš ukončiť zdravý a silný; takáto zmena, po ktorej
túţiš, je moţná, ak by si len pouţil dnes meno Jeţiš!
Volaj meno Jeţiš s dôverou a so zjavením, ktoré máš o tomto mene; je to meno nad kaţdé meno
a je do neho vloţená všetka moc. Ţi v tomto mene, lebo je väčšie, vyššie postavené a oveľa mocnejšie, neţ
akékoľvek iné meno, ktoré existuje.
Vyznanie
V mene Ježiš vyhlasujem, že sú mi dnes pridelené utešené miesta na prebývanie a vlastním veľké dedičstvo.
Zdravie, pokoj a prosperita sú moje! Nič zlé mi nestojí v ceste a každá sila, prekážka alebo konfrontácia, ktorej čelím,
je mi poddaná. Nikdy nemôžem byť v nevýhode, pretože žijem najvyšším a najmocnejším menom v celom vesmíre –
menom Ježiš. Nech je požehnaný Pán.
Rozšírené štúdium
Skutky 4:10-11
Príslovia 18:10
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Pastor Chris
Najvyššia cena
„Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj,

jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“(Izaiáš 53.5).
V Genezis 1, keď sa hadovi podarilo zviesť Evu a človek neposlúchol to, čo Boh povedal, tak
nevyhnutným následkom bola smrť: „ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z
neho jesť, istotne zomrieš“(Genezis 2:17). Smrť, o ktorej sa tu hovorí neznamená len to, ţe prirodzený
ľudský ţivot prestane existovať, ale hovorí sa tu hlavne o duchovnej smrti.
Duchovná smrť je oveľa horšia neţ fyzická smrť, lebo je to totálne odlúčenie, oddelenie od Boha.
Do takéhoto stavu sa človek dostal po Adamovom páde. Smrť, najvyššia cena za hriech dostala voľnú
ruku a začala vládnuť v ţivotoch ľudí: „.Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech
smrť - tak smrť prišla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili...“(Rimanom 5:12). Avšak Boţia láska k ľudstvu
spôsobila, ţe Boh rýchlo začal konať, aby zachránil človeka. Boh okamţite inicioval obete býkov a kôz na
zmierenie a zakrytie hriechov. Toto bolo ustanovenie pre národ Izraela, lebo bez vyliatia krvi nebolo
moţné dosiahnuť odpustenie (Ţidom 9:22).
Biblia nám však jasne dáva najavo, ţe obete býkov a kôz neboli dostatočné na úplne vykúpenie
ľudstva, bolo to len dočasné riešenie: „lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy...“(Ţidom 10:4). Čo
teraz? Boh musel uviesť do činnosti veľký plán na úplné vykúpenie ľudstva a jeho záchranu. Tento plán
sa rozbehol, keď Boh uviedol na svet svojho Syna Jeţiša Krista – Baránka Boţieho – aby odniesol preč
hriechy sveta (Ján 1:29). Keď zomrel na kríţi Kalvárie, niesol na sebe hriechy celého sveta a obmyl ich
svojou vlastnou krvou raz a navţdy. Jeţiš zaplatil za hriech najvyššiu cenu, ktorú by nijaký človek
nemohol zaplatiť, lebo by ju nemal čím zaplatiť.
Ţidom 9:12 hovorí: „ani nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a vydobyl večné
vykúpenie.“ Je preto uţ zbytočné, aby ľudia boli v duchovnej smrti. Kristus zaplatil najvyššiu cenu za tvoje
večné spasenie. Tak ťa oslobodil z okov hriechu, smrti a deštrukcie. Preto Biblia hovorí: „Lebo tak Boh
miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“(Ján
3:16).
Modlitba
Drahý Otec v mene Ježiš, ďakujem Ti sa to, že si poslal Ježiša ako obeť zmierenia za hriechy celého sveta,
a tak si mi dal príležitosť, aby som bol spojený nadprirodzene s Tebou. Aké je to privilégium a pocta, keď môžem byť
zjednotený a spojený s Kristom; a to nielen v Jeho smrti, ale aj v Jeho slávnom vzkriesení, cez ktoré som teraz
vovedený do nadprirodzeného života. Halleluja!
Rozšírené štúdium
Rimanom 5:18
Ján 15:13
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Pastor Anita
Narodený s „prirodzenosťou lásky“
„Taká nádej ani nesklamáva, ani neoklamáva, ani nezahanbuje, lebo Božia láska bola vyliata v našich

srdciach cez Ducha Svätého, ktorý nám bol darovaný“(Rimanom 5:5 rozšírené vydanie).
V Matúšovi 5:17 Jeţiš povedal: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov, ja som ich
neprišiel zrušiť, ale naplniť.“ Povedal to, lebo ţil ako Ţid narodený pod Starou zmluvou, pod Zákonom.
Preto musel dodrţať a naplniť všetky poţiadavky Zákona: „Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, a to
tomto: Milovať budeš blížneho ako seba samého“ (Galaťanom 5:14).
Láska je nové a jediné prikázanie, ktoré Izraelci museli poslúchať: „Nové prikázanie vám dávam, aby
ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali“(Ján 13:34). Boh vedel, ţe ak
by kráčali v láske, tak by dodrţali všetky ostatné prikázania, ktoré im dal cez Mojţiša. Oni však tieto
prikázania neboli schopní dodrţať, lebo nemali prirodzenosť lásky. Ich srdcia boli zatvrdené, pretoţe boli
neznovuzrodení ľudia. Pán vyhlásil, ţe dá ľuďom nové srdce a nového ducha: „Dám vám nové srdce
a nového ducha vložím do vášho ducha, odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám mäsité srdce“ (Ezechiel
36:26).
Toto je vysvetlenie, prečo keď si znovuzrodený, tak láska sa stane tvojou prirodzenosťou.
Rimanom 5:5 hovorí: „Láska Božia je vyliata v našich srdciach cez Ducha Svätého, ktorý nám je darovaný.“ Toto
bol od počiatku Boţí plán, aby uviedol nový druh ľudí narodených z Neho, ktorý má Jeho prirodzenosť,
povahu lásky. Keď Jeţiš zomrel a bol znovu vzkriesený k ţivotu, tak sa uskutočnil najväčší zázrak, aký sa
kedy stal: nový druh bytostí vedený láskou, naplnený láskou a ovládaný láskou sa zrodil na tento svet.
My sme tí, ktorých Apoštol Pavol opisuje ako nové stvorenie (2. Korinťanom 5:17), s ţivotom
a povahou Boha v našom duchu. Preto teraz uţ nemusíš zápasiť, aby si chodil v láske; keďţe si
znovuzrodený, ty si sa stal zosobnenou láskou! Ty ţiješ prirodzene ţivot lásky. Teraz môţeš milovať
tých, čo sú okolo teba tou istou nadprirodzenou láskou, ktorú Boh ukázal v Jánovi 3:16.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za prirodzenosť lásky, ktorá bola vyliata v mojom duchu cez Ducha Svätého. Dnes
túto lásku štedro prejavujem každému človeku v mojom okolí a tým mu ukazujem vyššiu a výnimočnejšiu cestu
života v Kráľovstve – cestu lásky! Ďakujem Ti, že ma večne miluješ a učíš ma, ako naspäť milovať Teba, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
1.Timoteovi 1:9-10
Rimanom 13:10
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Pastor Chris
Ži podľa Božích požiadaviek
„Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta,

preto vás svet nenávidí“ (Ján 15:19).
Ak si znovuzrodený, tak si ťa Jeţiš povolal a vyvolil zo sveta. Povolal ťa, aby si ţil podľa Boţích
poţiadaviek. Jeden z prekladov úvodného verša je takýto: „Ak by ste žili podľa požiadaviek sveta, svet by vás
miloval ako svojich vlastných. Ale keďže som si vás vzal, aby ste žili podľa Božích požiadaviek a nie podľa
požiadaviek sveta, tak svet vás bude nenávidieť.
Všade po celom svete, najmä v tomto ročnom období sa ľudia obávajú, čo prinesie nasledujúci
rok, keď hľadia na zhoršujúci sa stav svetovej ekonomiky. Niektorí sú veľmi horliví, aby sa dozvedeli,
aký bude budúcoročný štátny rozpočet, aby tak mohli predvídať, aký to bude mať dopad na nich alebo
na ich biznis. Ako kresťan by si sa týmto nemal príliš trápiť. Ty hráš podľa iného systému pravidiel,
funguješ na základe Boţích princípov. To je to, čo znamená ţiť podľa Boţích poţiadaviek. Všetko, čo
potrebuješ, je ţiť podľa Boţieho Slova.
Ty si bol oddelený od svetového ekonomického systému. Nijaké úsporné opatrenia nijakej vlády
nemôţu pracovať proti tebe, preto nikdy nerozmýšľaj, nehovor ani neţi ako obeť. Odmietni ţiť
a pracovať podľa systému tohto sveta, lebo ten je naprogramovaný na zlyhanie. Biblia hovorí, ţe si:
„...vyvolená rasa, kňazstvo kráľovského rodu, svätý národ, ľud špeciálne patriaci Bohu, aby ste mohli dať na
známosť dokonalosti Toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla“ (1. Petrov 2:9 angl.).
Pochop dnes, ţe Jeţiš ťa oddelil od triedy beţných ľudí, zvolil si ťa, aby si v ţivote vládol ako
kráľ. Hoci ţiješ vo svete, nie si zo sveta. Ty si zvláštna rasa, narodený z kráľovského rodu. Je jasné, ţe
fyzicky vyzeráš úplne rovnako, ako sused od vedľa, ktorý nie je znovuzrodený, ale realita je taká, ţe si
člen kráľovskej rodiny, lebo si zrodený z Boha. Takţe ţi podľa Boţích poţiadaviek, ţi Jeho Slovom a nie
podľa princípov tohto sveta.
Modlitba
Drahý Pán Ježiš, ďakujem Ti, že si si ma vyvolil a oddelil z tohto sveta a z jeho systému do
nadprirodzeného života Božieho Kráľovstva, kde vládnem v živote pomocou Tvojho Ducha a Tvojím Slovom.
Odmietam fungovať podľa princípov a štandardov tohto sveta a vyhlasujem, že nikdy nemôžem byť znevýhodnený.
Rozšírené štúdium
Ján 17:14-16

5

Pastor Anita
Zameraj sa na získavanie duší
„Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“(Marek 16:15).
Boh pre teba naplánoval prácu, ktorú máš tu na zemi vykonať a ty musíš byť zameraný na toto

Boţie predurčenie pre teba – a tým je získavanie duší. Nedovoľ, aby ťa niekto alebo niečo vyrušilo z tejto
úlohy. Pretoţe to je prvoradá vec, ktorú ti Boh zveril. Mal by si byť rozhodnutý denno-denne potešovať
Pána tým, ţe sa odovzdáš získavaniu duší a aktivitám, ktoré s tým súvisia.
Uvedom si, ţe to, o čo sa Boh bude najviac zaujímať, keď sa raz postavíš pred Jeho trón bude to,
čo si urobil pre Evanjelium. Mal by si dokázať to, ţe patríš do kráľovstva tým, ţe tvoj ţivot je účinný
v privádzaní muţov a ţien ku Kristovi. Toto je pre Boha úloha najvyššej dôleţitosti a On nechce, aby si sa
od nej dal niekedy odviesť. Dôvod, prečo sa niektorí tak ľahko nechajú odkloniť od tohto veľkého
poslania je ten, ţe sa príliš zamerajú na svoje potreby; na to, čo chcú od Boha dostať, alebo čo by mal pre
nich urobiť. Tvoje zameranie by malo byť šírenie Evanjelia a nie to, čo ti chýba.
Ak odovzdáš svoj ţivot získavaniu duší, Boh sa ti postará o tvoje osobné záleţitosti. Nebudeš Ho
musieť ţiadať o to, čo ti chýba, lebo On bude tvojím sponzorom. Postará sa o to, ţe tvoje potreby budú
vţdy naplnené a to, čo potrebuješ, aj dostaneš. On dokoná všetko, čo sa ťa týka. Biblia hovorí: „Maj
potešenie v Pánovi a On ti dá žiadosti tvojho srdca“(Ţalm 37:4 angl.)
Pán pozná tvoje srdce a dať ti túţby tvojho srdca je Jeho potešenie. Na tebe je, aby si mal
potešenie v Ňom a odmietol nechať sa vyrušiť a odviesť od toho, do čoho ťa povolal. Staň sa duchovne
efektívnym, najmä v získavaní duší. Nadchni sa a buď šťastný z toho, ţe slúţiš Pánovi a všetky
záleţitosti ohľadom teba zapadnú na svoje miesto.
Modlitba
Najdrahší Otec, aký som dnes šťastný, keď viem, že ma považuješ za verného a hodného, aby som bol
Tvojím služobníkom zmierenia a vyvádzal hriešnikov z temnoty do Tvojho predivného svetla. Som efektívny v tomto
povolaní dnes a navždy pomocou Tvojho Ducha, ktorý ma uschopnil byť človekom, ktorý získava duše, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Lukáš 9:62
2. Korinťanom 5:18
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Pastor Chris
Ježiš Kristus je Pánom neba a zeme
„Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi“(Matúš 28:18).
Nie je to úţasné vedieť, ţe nijaký človek z hociktorého náboţenstva z celého sveta nemal odvahu

urobiť takéto vyhlásenie, aké je v úvodnom verši? Len jedna jediná osoba v celom vesmíre sa mohla
odváţiť povedať takéto prehlásenie, a tou je Jeţiš. On je Synom Boţím a Spasiteľom sveta. Je aj Pánom
neba a zeme. Znamená to, ţe Jeho meno má moc a vyvoláva rešpekt na nebi, na zemi aj pod zemou:
„Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno
tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou“(Filipanom 2:9-11).
Na základe Jeho panstva a autority nás Jeţiš poslal kázať Evanjelium vo všetkej smelosti a moci.
Po vyhlásení, ţe Mu je daná všetka moc na nebi aj na zemi povedal v nasledujúcom verši svojim
učeníkom: „Preto choďte a učte všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Matúš 28:19).
Prikázal, aby sme pouţili Jeho suverénnu autoritu na to, aby sme priviedli do poslušnosti a vyučili svet.
Preto musí byť Boţí ľud smelší v zvestovaní Jeţiša. My neslúţime a neuctievame mŕtveho Pána.
Hovoríme o Tom, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a bol vyhlásený za Boţieho Syna v moci a vlastní
všetku autoritu na nebi a na zemi. Bez ohľadu na to, čo sa deje, vţdy buď pripravený smelo hovoriť
o Ňom a o tvojej jednote s Ním. Smelo hlásaj Jeho meno, lebo vieš, kým On je; je Pánom neba a zeme.
Vyznanie
Nie som obyčajný človek. Bol som vyslaný hlásať Evanjelium všetkým ľuďom s autoritou Toho, ktorý je
Pánom neba a zeme. Preto dnes budem jednať v autorite všade tam, kam prídem a budem o Ňom smelo rozprávať,
lebo viem, kým On je a viem aj to, že aký je On, taký som aj ja v tomto svete! Nech je požehnané navždy Jeho meno!
Rozšírené štúdium
1.Korinťanom 29:11
Rimanom 14:11
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Pastor Chris
Vyučený, aby si urobil učeníkov z iných
„A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní

vyučovať aj iných“(2.Timoteovi 2:2).
1.Timoteovi 1:11 hovorí, ţe slávne Evanjelium poţehnaného Boha zveril Boh do tvojich rúk a túto
dôveru nesmieš nikdy zradiť! O tých veciach, ktoré si počul a naučil sa od druhých, ti Boh hovorí:
„Zverujem ti ich, aby si to povedal iným.“ Je to preto, lebo keď ťa Boh spasí, tak ťa zároveň robí svojím
partnerom v získavaní duší iných ľudí a zároveň ti zveruje zodpovednosť, aby si ich vyučil a urobil aj ich
ľuďmi, ktorí budú získavať ďalšie duše.
Si zodpovedný aj za privedenie ľudí ku Kristovi a aj za to, ţe budú zakotvení v Cirkvi ako tí, čo
získavajú duše. Toto ťa robí VIP: veľmi dôleţitou osobou pre Boha, pretoţe sa staráš o to, o čo sa On stará
najviac – získavanie duší. Keď som rástol ako mladý kresťan, Boh mi poslal do cesty ľudí, ktorí mi
pomohli budovať moju vieru a učili ma modliť sa. Dodnes, po mnohých rokoch, som pomohol
nespočetnému mnoţstvu ľudí vybudovať ich vieru, a vyformovať ich ţivotnú cestu k tomu, aby objavili
a vedeli ţiť v ich dedičstve, ktoré majú v Kristovi – a robím to stále.
Toto je princíp: prechádzaš procesom učeníctva, aby si potom robil to isté s druhými. Neuspokoj
sa jednoducho s tým, ţe si len príjemcom. Nie si poţehnaný na to, aby si len bral od ostatných, Boh ťa
poţehnáva kvôli tomu, čo si vloţil do kráľovstva a čo si vloţil do iných. Sluţba zmierenia je aj
kolektívnou aj individuálnou zodpovednosťou nás veriacich: „Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so
sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia“(2.Korinťanom 5:19).
Predstav si, koľkých ľudí by sme všetci spolu mohli zasiahnuť Evanjeliom, ak by sme všetci
prijali zodpovednosť za získavanie duší s tým, ţe na to pouţiješ všetko najlepšie, čo je v tebe vloţené.
Kvôli tomuto musíš vziať učeníctvo váţne. Musíš posilňovať ostatných veriacich, aby vykonávali túto
sluţbu. Nezostaň v detskom štádiu kresťanstva, v ktorom ty si vţdy ten, ktorý potrebuje posilniť.
Pomáhaj budovať vieru iných, aby sa stali efektívnejšími vo vykonávaní Boţieho diela.
Ak si doteraz nebol zodpovedný za duchovný rast iných veriacich, tak určite sa začni
zúčastňovať evanjelizačných aktivít v tvojej domácej cirkvi. Ak uţ si človek, ktorý pomáha rásť ostatným,
tak ťa povzbudzujem, aby si zasiahol viac ľudí; tak aby si na konci dňa mohol povedať s presvedčením
Pánovi: „Pane, tu je to, čo som urobil s tým, čo si mi dal!“ A On ti odpovie: „Dobre si to urobil, dobrý
a verný sluha!“
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma spasil a urobil si ma aj svojím partnerom v záchrane druhých. Nielenže
som pracovníkom na Tvojom poli, ale som efektívny v tom, že spôsobujem, aby aj iní pracovali a získavali duše, takže
budeme mať hojnú žatvu pre Pána, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
1.Korinťanom 12:25-27
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Pastor Anita
Uzdravujúca moc je v tebe
„Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských

mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval“(Lukáš 5:17).
Ako hovorí náš úvodný verš, Jeţiš niekde vyučoval, ľudia ho počúvali a Boţia moc tam bola
prítomná a uzdravovala ľudí uţ počas toho, ako ich Jeţiš vyučoval. Uzdravovacia moc sa zniesla na ľudí,
ktorí počúvali. Toto opisuje prítomnosť Ducha Svätého. Je to pomazanie Boţou mocou na uzdravovanie
chorých.
Je však dôleţité si uvedomiť, ţe to neznamenalo to, ţe kvôli prítomnosti Boţej moci bol kaţdý
človek, ktorý tam bol prítomný, automaticky uzdravený. Bolo to tak, ţe uzdravení boli tí, ktorí prejavili
svoju vieru nejakým skutkom. Tento fakt potvrdzuje príbeh ochrnutého muţa z veršov 18-21 tej istej
kapitoly: „A hľa, mužovia niesli na nosidlách ochrnutého človeka a chceli ho vniesť a položiť pred Neho. Keď ho
však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku
pred Ježiša. Keď (Ježiš) videl ich vieru, povedal mu: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy“(Lukáš 5:18-20). Všimni si,
ţe Pán zareagoval vtedy, keď „videl ich vieru“.
Takisto ţena s krvotokom vyuţila prítomnosť hmatateľnej uzdravujúcej moci v Pánovi Jeţišovi
Kristovi, keď uvoľnila svojmu vieru a uchopila svoje uzdravenie tým, ţe sa dotkla lemu Jeţišovho rúcha
(Marek 5:28). Pán schválil jej čin a takto komentoval jej vieru: „On jej povedal: Dcéra, tvoja viera ťa
zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia“(Marek 5:34).
Ako dieťa Boţie nesieš prítomnosť Ducha Svätého, uzdravujúcu Boţiu moc v sebe a okolo seba
(Ján 14:17). Takţe keď čelíš nejakým výzvam a chceš dosiahnuť ţelanú zmenu, daj dnes do pohybu svoju
vieru! Roznecuj Boţiu moc v sebe tým, ţe začneš horlivo hovoriť v jazykoch a tým spôsobíš zmenu, ktorú
si ţeláš.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že Tvoje Slovo ma uisťuje o božskom zdraví a slávnom víťaznom živote
v Kristovi Ježišovi. Dnes Ti dávam svoje telo, aby si sa ho dotkol Duchom Svätým a aby bolo obnovené Tvojou
prítomnosťou, vtedy, keď roznecujem Tvoju moc, ktorá je vo mne! Moc dnes prúdi cez každú bunku mojej bytosti,
keď uvoľňujem svoju vieru, aby si sa ma dotkol, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Rimanom 8:11
Marek 6:56
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Pastor Chris
Získaj pozornosť nebies!
„Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne

vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som
Krista získal“(Filipanom 3:7-8).
Ľudia ţijú pre rozličné ciele. Niektorí sú na čele chvályhodného úsilia, ktoré sa snaţí zlepšiť
blaho ľudstva. Mnohé národy majú napríklad národných hrdinov, ktorí svojimi nesebeckými aktivitami
pomohli reformovať a reorganizovať spoločnosť, v ktorej ţili. Ale aký je Boţí pohľad na toto? Čo
povaţuje On za skutočne dôleţité? Čo získava pozornosť nebies?
Z Písma vieme, ţe najväčšia túţba Boţieho srdca je to, aby ľudia prijali večný ţivot. To je dôvod,
prečo poslal na svet Jeţiša Krista. Neposlal ho k nám, aby bol sociálnym reformátorom alebo politikom,
nie - On ho poslal, aby nám daroval večný ţivot: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal,
aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“(Ján 3:16).
Tým nechcem povedať, ţe je chybné obhajovať dobré veci, ktoré pohnú tvoju spoločnosť alebo
národ vpred. Ale je dôleţité, aby si si urovnal priority. Biblia hovorí: „Hľadajte najprv Kráľovstvo Božie
a jeho spravodlivosť...“(Matúš 6:33). Akokoľvek dobré a chvályhodné môţu byť tvoje zámery, ak
v konečnom dôsledku nesmerujú k spaseniu duší, tak to nezíska veľkú pozornosť nebies. Tí, ktorí získajú
pozornosť nebies sú tí, ktorí urobili získavanie duší svojím ţivotným štýlom; tí, ktorí urobili šírenie
Evanjelia svojou najvyššou prioritou; ktorí nastoľujú Boţie Kráľovstvo.
Biblia hovorí: „Čo prospeje človeku, keď získa celý svet a stratí svoju vlastnú dušu?“(Marek 8:36).
Kráľovstvá prišli a odišli, veľkí bojovníci a tvorcovia mieru sa zjavili a odišli a ďalší zase prídu. Existuje
však trvalé dielo, ktoré nebesia uznávajú, a to je akákoľvek práca urobená s vedomím rozširovania
Boţieho Kráľovstva. Kaţdé dielo alebo snaha, ktorá nie je postavená na rozširovaní Evanjelia má záznam
len na zemi a je ocenená len ľuďmi.
Namiesto toho, aby si ţil len pre prechodný cieľ, ktorý nemá ţiadnu večnú hodnotu, daj Boţie
dielo na prvé miesto svojho ţivota a všetko ostatné nech je aţ potom. Urob Boţí sen svojím snom.
Vyznanie
Drahý Pane, môj život je na tvoju slávu. Evanjelium je všetkým, pre čo žijem, je mojou najvyššou
prioritou. A aj keď sa horlivo snažím o pokrok spoločnosti, v ktorej žijem, a aj celého ľudstva, nezabúdam na môj
skutočný cieľ života, ktorým je postarať sa o to, aby ľudia prijímali večný život a horlivo sa o to dnes aj snažím,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
1.Korinťanom 9:16
Filipanom 1:20-21
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Pastor Chris
Horiace a žiariace svetlo!
„Aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného

pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre“(Filipanom 2:15).
V Jánovi 5:32-35 Pán Jeţiš poukazuje na niečo veľmi pekné v charaktere Jána Krstiteľa: „Iný je,
ktorý svedčí o mne, a ja viem, že je pravdivé Jeho svedectvo, ktoré vydáva o mne. Vy ste poslali k Jánovi, a ten vydal
svedectvo pravde;... On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli veseliť na chvíľku v jeho svetle.“ Aký
krásny opis. Pomysli, ţe to povedal sám Pán!
Nie kaţdé svetlo svieti a ţiari. Niektoré svetlá sú matné a chladné, ale Jeţiš svedčí o tom, ţe Ján
bol horiacim a ţiariacim svetlom. A pretoţe on bol takýmto svetlom, iní ľudia sa radovali v jeho svetle,
lebo v ňom mohli vidieť: „On bol sviecou, ktorá horela a svietila, a vy ste sa chceli veseliť na chvíľku v jeho
svetle“ (Ján 5:35). Vedel si, ţe rovnako by Pán mohlo opísať teba v kontexte tvojej sluţby Jemu? Istotne.
Rozhodni sa v mysli, ţe nielenţe budeš svetlom, pretoţe Písmo hovorí, ţe ty uţ si svetlo sveta. Buď
radšej horiacim a ţiariacim svetlom.
Ako horieť a ţiariť? Tým, ţe budeš efektívny vo veciach, do ktorých ťa Pán povolal, aby si ich
robil. Biblia hovorí: „...nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi“(Rimanom 12:11). Aby si bol
horiacim a ţiariacim svetlom znamená, ţe budeš horlivý, agilný a oduševnený pre duchovné veci. Od
východu po západ slnka nech je Evanjelium najdôleţitejšou vecou v tvojej mysli. Je nemoţné pre teba,
aby si zostal ticho hocikde, kde sa ocitneš, lebo nemyslíš na nič iné, ako na evanjelizáciu sveta. Pripomína
to slová proroka Jeremiáša: „Keď si však poviem: Nebudem Ho spomínať a nebudem už kázať v Jeho mene, tak mi
je v srdci, akoby bol žeravý oheň zovretý v mojich kostiach. Namáhal som sa udržať to v sebe, ale
nevládzem“(Jeremiáš 20:9).
Keď si horiace a ţiariace svetlo, kaţdé stretnutie s tebou pre tých, ktorí nepoznajú Krista, je pre
nich nezabudnuteľný moment stretnutia s boţskosťou. Toto je to, čo Boh očakáva od teba, ţe budeš ţiť;
ako horiace a ţiariace svetlo, ako ten, kto je horlivý v modlitbách za stratené duše!
Ako horiace a ţiariace svetlo vyhľadávaš, aby si sa hocikoho dotkol Boţou mocou. Keď je v tvojej
cirkvi nejaká potreba, tak si tam, aby si poskytol svoj čas, námahu a zdroje. Takýmto spôsobom ţiariš
a svietiš pre Pána. Onedlho prídu ďalší a budú sa radovať v tvojom svetle, budú počuť tvoje inšpirujúce
svedectvá a budú povzbudení, aby sa modlili a mali vplyv rovnako, ako je to u teba.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za službu Tvojho Slova v mojom živote. Tvoje Slovo je ako horiaci plameň
v mojich kostiach, nemôžem ho udržať v sebe; budem ho všade horlivo kázať, až kým nezaplaví môj svet. Som
horiacim a žiariacim svetlom a mnohí prichádzajú, aby sa tešili v žiari môjho svetla, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Matúš 5:14
Izaiáš 60:1
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Pastor Anita
Prekypuj dnes chválou!
„Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší“(Ţalm 92:2).
Ľudia všeobecne radi spievajú a chvália Pána, keď sú šťastní. V takých chvíľach je jednoduché

vybrať si pieseň a šťastne si spievať. Ale nie mnohí sa naučili prekypovať chválou vtedy, keď čelia
protivenstvám. Boh chce, aby si bol radostný vţdy, bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Či uţ tvoje
okolnosti, v ktorých sa teraz nachádzaš vyvolávajú alebo nevyvolávajú radosť, na tom nezáleţí, lebo
pravá radosť vychádza z ducha. Je vlastnosťou tvojho znovuzrodeného ducha, a preto nie je závislá na
vonkajších okolnostiach.
Práve preto je nám v Efeţanom 5:18-20 napísané: „Neopíjajte sa vínom, v ktorom je rozpustilosť, ale
buďte plnený Duchom; hovoriac samým v sebe v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajúc a tvoriac
melódie v srdci Pánovi; vždy dávajúc vďaku za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“ Spievať
Pánovi nemá nič spoločné s tým, ako sa momentálne cítiš, očakáva sa, ţe ho budeš chváliť piesňami
v kaţdom čase. Raz dávno boli Izraelci deprimovaní, pretoţe mali bojovať s armádou, ktorá bola väčšia,
ako ich. Aj keď predtým dostali od Pána proroctvo, kde im povedal, aby sa nebáli veľkej nepriateľskej
armády, predsa boli stále deprimovaní a vystrašení z nepriateľa.
Kráľ Jošafat to uvidel a napomenul svoju armádu: „...Počujte ma, Júdejci i obyvatelia Jeruzalema!
Verte v Hospodina, svojho Boha, a obstojíte! Verte Jeho prorokom a bude sa vám dariť“ (2.Kronická 20:20). Po
tom, čo povzbudil ľud, určil spevákov, aby išli pred armádou a spievali chvály Pánovi; prikázal im, aby
radostne oslavovali Boha, bez ohľadu na zlú situáciu, ktorej čelili. Biblia hovorí, ţe ako oslavovali Boha,
Pán poslal zálohu proti ich nepriateľom a všetci boli pobití (2.Kronická 20:14-22).
Boţia moc je v našich ţivotoch aktivovaná vtedy, keď Ho radostne oslavujeme z hĺbky srdca, bez
ohľadu na okolnosti, nezávisle na nich. Preto dnes nezadrţuj svoju chválu. Radostne prekypuj chválou
a hojne oslavuj Boha za všetko, čo v tomto roku urobil v tvojom ţivote. Nech tvoja osobná chvála získa
pozornosť nebies. Spievaj šťastne Pánovi, ďakujúc Mu a oceňujúc Ho za to, ako milostivo a slávne ťa
previedol cez tento rok v zdraví, víťazstve, úspechu a prosperite.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, budem Ti celý život spievať; tak dlho, ako budem žiť, budem spievať chvály Tvojmu
menu. Ty si dôvodom pre moju radosť, moje šťastie prichádza z Teba. Nech moje piesne uctievania, chvály a vďaky
prídu pred Teba ako príjemne voňajúca obeť, ktorá Ti je príjemná a pôsobí Ti potešenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Žalm 18:46-49
Žalm 28:7
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Pastor Chris
Maj vášeň pre stratené duše
„Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby

niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie“(2.Petrov 3:9).
Ako písal kresťanom v Efeze, apoštol Pavol si v liste Efeţanom 2:12-13 našiel čas na to, aby opísal
temný obraz a bezútešnú beznádej človeka bez Krista: „...a že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo
spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete.“ Toto je stav človeka bez
Krista. Takýto človek je oddelený, vylúčený a odpojený od zmlúv zasľúbenia; úplne odcudzený Boţiemu
ţivotu.
Tento opis stratených duší, ktorý nám podáva Písmo, by vás mal provokovať k modlitbe
a roznietiť vášho ducha kázať Evanjelium. Keď som premýšľal nad rozsahom temnoty, zúfalstva
a beznádeje neznovuzrodeného človeka, tak som urobil záväzok, ţe celému svetu poviem o Jeţišovi
a odvtedy tak robím. Stále – vtedy aj teraz – vo mne horí hlboká vášeň prihovárať sa v modlitbe za
stratené duše vo svete. Nič pre mňa nemá väčší význam, neţ keď vidím tých, za ktorých zomrel Jeţiš, ako
sú privádzaní do ich dedičstva, ktoré majú v Pánovi. Som tak vďačný Pánovi za mnohých ľudí vo svete,
ktorí boli dotknutí a spasení cez obrovské príleţitosti, ktoré nám boli dané, aby sme kázali evanjelium
a slúţili uzdravením národom sveta.
Toto je to, prečo sa oplatí ţiť: byť vášnivým pre posolstvo Evanjelia, ktoré Boh zveril do našej
opatery (1.Timoteovi 1:11). Rozhodni sa dnes, ţe budeš verný správca a sluţobník slávneho Evanjelia:
„Tak zmýšľaj o nás každý ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích. Od šafárov sa vyžaduje, aby
každý bol verný“(1.Korinťanom 4:1-2). Buď verný svojej zodpovednosti ako ten, čo získava duše. Nech
vášeň pre stratené duše roznieti tvojho ducha pre evanjelizáciu a intenzívnu prímluvnú modlitbu za
stratených. Nech sa ich biedny stav dotkne dostatočne tvojho srdca, aby si k nim išiel.
Reaguj dnes na dotyk Ducha Svätého v tvojom duchu, aby si spôsobil zmeny tým, ţe sa budeš
modliť, aby svetlo slávneho Evanjelia Kristovho zasvietilo v srdciach neobrátených ľudí okolo teba.
Pamätaj, Pán chce, aby nikto nezahynul, ale aby všetci prišli k pokániu (2.Petrov 3:9); roznieť svoju vášeň
dnes.
Modlitba
Drahý Otec, radujem sa v Tebe za príležitosť modliť sa za nespasených ľudí na celom svete a možnosť
dotknúť sa ich Tvojím Duchom a premieňať ich v Kristov obraz. Ďakujem, že svetlo slávneho Evanjelia horí jasne
v srdciach ľudí a ničí tak okovy temna, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Matúš 28:19-20
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Pastor Chris
Roznecuj seba samého!
„Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom“(Juda 1:20).
Moţno si sa čudoval, ako je to moţné, ţe niektorí kresťania sú zastrašení alebo dokonca

premoţení ţivotnými okolnosťami. Veľmi ľahko upadnú do strachu, keď čelia nepríjemným situáciám,
a tým sa stávajú veľmi zraniteľní pre prudké útoky nepriateľ. Dôvod takéhoto správania nie je
nedostatok viery, lebo kaţdému veriacemu bola daná miera viery (Rimanom 12:3). Ale skutočný problém
je v tom, ţe keď sa mnohí ocitnú v takýchto situáciách, tak dopustili to, ţe majú v sebe nevyuţitú moc
Ducha Svätého.
2.Korinťanom 4:7 hovorí: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá
prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ Takţe sa vôbec nebavíme o tom, či v tebe je alebo nie je moc Boţia.
Lebo určite je! Ty však musíš túto moc nepretrţite roznecovať, lebo inak bude neaktívna. Je na tebe, aby
táto zdedená schopnosť a nebeská energia v tvojom duchu bola po ruke na pouţitie vţdy, keď chceš. Ako
môţeš v sebe roznietiť túto zázraky pôsobiacu moc? Táto moc je roznecovaná, keď medituješ nad
Slovom, hovoríš ho alebo keď sa modlíš horlivo v jazykoch.
Boh očakáva od nás, ţe na zemi budeme pôsobiť v Jeho moci. Chce, aby si sa učil a vedel, ako
aktivovať Jeho moc v tebe v rovnakej miere, ako chce, aby si sa učil o viere a o tom, ako viera pracuje.
Keď študuješ 2.Timoteovi 1:5-6, tak si tam všimneš niečo veľmi nápadné. Hneď po tom, ako apoštol
Pavol chvális nepokryteckú vieru Timotea, jeho starej mamy Loidy a jeho mamy Euniky, tak prikazuje
Timoteovi, aby v sebe roznecoval Boţiu moc. Pavol tam hovorí o moci Ducha Svätého, ktorú Timotej
prijal, keď Pavol na neho zloţil ruky (2.Timoteovi 1:5-6).
Znamená to, ţe je moţné, aby niekto mal vieru a predsa moc Ducha Svätého v jeho duchu
zostane nevyuţitá. Väčšina útokov, ktoré diabol podniká proti veriacemu, je proti telu alebo duši. Preto
by moc Boţia nemala zostať len v tvojom duchu. Mal by si ju roznecovať, aţ kým nezaplaví tvoju dušu
a nenaplní celé tvoje telo. Takto budeš schopný odvrátiť kaţdý útok, ktorým diabol na teba zaútočí.
Keď roznietiš v sebe Boţiu moc, pomazanie vytryskne a naplní kaţdé vlákno tvojej bytosti –
tvojho ducha, dušu, telo. Prúdy moci Ducha Svätého zaplavia tvoju myseľ, vôľu, pocity a nakoniec celé
tvoje telo, a tak budeš imúnny voči všetkým zámerom nepriateľa.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Ducha Svätého, ktorý prebýva vo mne a napĺňa ma mocou, ktorá dokáže
zázraky. Tak, ako roznecujem vo mne túto moc tým, že sa modlím v jazykoch, pomazanie zalieva môjho ducha
a preniká do mojej duše a naplňuje aj moje fyzické telo, a tak ma robí nezraniteľným pre všetky útoky diabla
a víťaziacim každý deň, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Efežanom 5:18-19
1.Korinťanom 14:4
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Pastor Anita
Viera cez Ducha
„Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život“(Ján 6:63).
Keď Pán Jeţiš vyučoval svojich učeníkov o viere, tak povedal: „Majte vieru Božiu“(Marek 11:22).

Chcel, aby učeníci mali ten istý druh viery, ktorý pouţíva sám Boh. 1.kapitola Genezis nám ponúka
vhľad do toho, ako pracuje takáto viera. Vidíme tu, ako Boh pouţíva nadprirodzenú vieru pre
pretvorenie a obnovu poriadku na zemi po tom, čo sa stala temnou chaotickou masou (Genezis 1:3). Boh
pretvoril zem, obnovil poriadok a krásu zeme a dal jej formu tým ţe uvoľnil slová viery.
Ale prekvapujúci záver verša Genezis 1:2 osvetľuje úlohu Ducha Svätého v celom procese:
„...Duch Boží sa pohyboval (vznášal, hlboko rozmýšľal) nad povrchom vôd“(Genezis 1:2 rozšírené vydanie).
Duch Svätý prikryl zem, ktorá bola v ruinách a bol pripravený plodiť, ale očakával na tvorivé slovo od
Boha. A po tom, čo Boh prehovoril, čokoľvek povedal, stalo sa! Aby tvoje vyznanie bolo efektívne
a prinieslo očividné výsledky, musíš do toho zapojiť Ducha Svätého.
V Lukášovi 24:49 Jeţiš ţiadal učeníkov, aby zostali v Jeruzaleme. Keď na nich Duch Boţí zostúpil
v deň Letníc, prijali nadprirodzené zmocnenie kázať a učiť Boţie Slovo. Výsledok bol ten, ţe ich
vyhlásenia viery boli pomazané Duchom. Od toho času boli ich slová presiaknuté mocou, čo vyústilo do
spasenia, uzdravenia a oslobodenia v ţivotoch tých, ktorí ich počúvali.
Buď napĺňaný Duchom a uvoľni sluţbu Ducha Svätého, aby prevzal hocijakú situáciu, s ktorou
práve jednáš. Keď vovedieš Jeho pôsobenie do svojej viery tým, ţe budeš meditovať nad Slovom
a intenzívne sa modliť v jazykoch (Juda 1:20), tak sústredíš Jeho vplyv na tú situáciu, ktorá sa má zmeniť.
Tým spustíš do pohybu Boţiu moc, aby spôsobila to, ţe tvoje vierou naplnené slová vyprodukujú ţelané
výsledky.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za schopnosť spôsobovať zmeny v okolnostiach môjho života tým, že vyslovujem
Tvoje slová pomocou Ducha. Vyhlasujem pozitívne a úžasné zmeny v mojich financiách, zdraví, rodine a práci,
pretože Duch Svätý naplňuje moje vyhlásenia viery, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Židom 11:3
1.Korinťanom 2:4-5
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Pastor Chris
On prišiel, aby si ty mohol mať život!
„Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere“(Ján

10:10).
Jeţiš prišiel, aby si mohol mať ţivot. Na našej planéte existuje viacej druhov ţivota. Existuje
zvierací ţivot, ţivot rastlín, ľudský ţivot, ţivot vodných organizmov a pod. Keď sa do sveta narodí nový
človek, tak sa narodí s ľudským ţivotom. Tento ľudský ţivot však nie je dostatočný, lebo človek je
duchovná bytosť a potrebuje nadprirodzený ţivot, aby vyuţil potenciál, ktorý má v sebe. Toto je dôvod,
prečo prišiel Jeţiš; aby nám daroval iný druh ţivota – večný ţivot – Boţí ţivot.
Keď sa znovuzrodíš, stávaš sa účastníkom tohto nového a slávneho ţivota. Tento ţivot je
samotným ţivotom Boţím. Gréčtina má na to slovo „Zoe“ – Boţí druh ţivota. Je to najvlastnejšia podstata
boţskosti. Toto je ţivot, ktorý nám Jeţiš daroval v hojnosti. V Jánovi 5:26 povedal: „Ako Otec má život
v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe .“ A potom v 1.Jánovi 5:11 nám apoštol Ján dáva poznať, ţe
kaţdý, kto prijal Jeţiša, má tento ţivot. Keď si znovuzrodený, máš ten istý ţivot, ktorý má Jeţiš v jeho
plnosti. Tento ţivot je chorobe-vzdorný, nemoci-vzdorný, chudobe-vzdorný, zlyhaniu-vzdorný. Je to
ţivot slávy, víťazstva, úspechu a výnimočnosti.
Náboţenstvo by chcelo, aby sme uverili, ţe tento ţivot môţeme dostať len vtedy, keď uţ budeme
v nebi, ale to nie je pravda. Biblia jasne zjavuje, ţe tento ţivot si dostal vtedy, keď Jeţiš vošiel do tvojho
srdca, aby sa stal Pánom tvojho ţivota (1.Ján 5:11). Človek vo všetkej svojej prirodzenej inteligencii,
dobrote a vľúdnosti neznamená pred Pánom nič, aţ pokým neprijme do seba tento slávny ţivot.
Aj ty sa môţeš stať účastníkom tohto slávneho, nadprirodzeného ţivota práve teraz tým, ţe
poţiadaš Jeţiša, aby bol pánom tvojho ţivota. Keď prijmeš tento ţivot, nezáleţí na tom, ako dlho uţ si
suţovaný vredmi, rakovinou, HIV, cukrovkou alebo ochrnutím, môţeš byť uzdravený. Kaţdá rana
v tvojom tele, ktorá nereagovala na lieky, sa uzavrie. Nič od diabla nemôţe zostať v tebe, keď si uţ prijal
tento nadprirodzený ţivot, ktorý je Kristovi Jeţišovi.
Vyznanie
Mám v sebe život a prirodzenosť Božiu, preto som ten, ktorý premáha a ten, ktorý je viac, než víťaz. Žijem
dnes triumfálny a víťazný život, vysoko nad démonmi a nad negatívnym systémom tohto sveta! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium
Ján 3:16
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Pastor Chris
Spasenie je pre všetkých ľudí
„Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš

spasený“(Rimanom 10:9).
Sú ľudia, ktorí veria, ţe spasenie je len pre určitých ľudí; ţe Boh uţ spočítal tých, ktorí majú byť
spasení a tých, ktorí sú určení na večné zatratenie, ale to nie je pravda. Moţno sa potom pýtaš, čo mienil
Jeţiš slovami: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal...“(Ján 6:44). Neznamená to,
ţe Boh určil niektorých ľudí na spasenie a iných oddelil na zničenie? Nie. Spasenie je pre všetkých ľudí.
Boţia túţba je, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy.
V Jánovi 3:16 Biblia nehovorí: „Boh tak miloval niektorých ľudí, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Nie, miesto toho je tam napísané: „Boh tak miloval
svet – svet ľudí, VŠETKÝCH ľudí, vrátane ţien, chlapcov a dievčat!“ Otcova láska patrí celému svetu,
svetu hriešnikov. A tak keď Jeţiš povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma
poslal...“(Ján 6:44), tak správna otázka na opýtanie znie takto: „Ako Otec priťahuje všetkých ľudí?“
Odpoveď je v 45. verši tej istej šiestej kapitoly, ktorá hovorí: „V prorokoch je napísané: Všetci budú
vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.“ A tak kaţdý, koho viera sa otvorila na to,
aby prijal Otca tak, ako ho to vyučilo Slovo, bude spasený. Náš nebeský Otec priťahuje ľudí k sebe cez
Jeho Slovo; cez Jeho posolstvo vloţené v Evanjeliu. Keď je kázané Slovo Boţie, tak tí, ktorí ho počujú,
uveria v neho a prihlásia sa k nemu tým, ţe vyznajú panstvo Jeţiša Krista nad svojimi ţivotmi, sú
spasení. Takţe voľba kto prijme spasenie leţí na kaţdom jednotlivcovi.
Pavol v liste Timoteovi hovorí: „...Boh náš Spasiteľ, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli
k poznaniu pravdy“(1.Timoteovi 2:3). Toto je ten najhlavnejší dôvod, prečo hlásame posolstvo Evanjelia.
Keď plánuješ tohtoročné Vianočné prázdniny a návštevy počas nich, maj na mysli Evanjelium. Urob tieto
Vianoce nezabudnuteľné pre tých, ktorí ešte neprijali spasenie, keď ich oboznámiš s tým, ţe je to Otcova
túţba, aby prijali ten najlepší vianočný darček, aký existuje – večný ţivot.
Biblia hovorí: „Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako
počujú bez kazateľa“(Rimanom 10:10). Ty si kazateľom pre tých, ktorí ţijú okolo teba, aby si im priniesol
slávnu správu o Kristovom spasení.
Modlitba
Vďaka Ti, nebeský Otec, za obrovskú lásku, ktorú si viditeľne prejavil tým, že si poslal Ježiša, aby bol
obeťou za moje hriechy a preto môžem zakúšať Boží život. Som veľmi vďačný za toto slávne privilégium, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Rimanom 5:8
Ján 3:16
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Pastor Anita
V láske niet strachu!
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. V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred
trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske (Ján 4:17-18).
Dôvod, prečo sa strach zmocní určitých ľudí, je kvôli typu informácií, ktorým sa otvorili a
vystavili. Keď sa niekto vystavuje negatívnym informáciám – správam o všetkom zlom, skazenom, o
pohromách a aktoch terorizmu, čo sa odohrávajú po svete, strach začne narastať v takomto človeku ako
obor a následne ho celého poviaţe.
Strach je najviac rozmiestnený nástroj nepriateľa. Satan dobre vie, ţe ak sa mu podarí, aby si bol
ustráchaný, tvoja viera nebude pracovať, pretoţe strach hatí cestu viere. Toto je dôvod, prečo musíš
odmietnuť báť sa bez ohľadu na to, čo sa deje! Ba čo viac, podľa Slova sa ani nemusíš pokúšať zápasiť so
strachom. Náš úvodný verš nám dáva na známosť, ţe láska je protijed voči strachu! Perfektná láska
vyháňa strach. Teda nie je potrebné nijaké úsilie na rozptýlenie strachu, keď budeš kráčať v láske. Stačí,
keď budeš milovať Pána a dôverovať Jeho láske.
1. Ján 5:3 hovorí: „Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú
ťažké.“ „ Jeho prikázania”, ako je pouţité v tejto časti verša, neodkazuje na prikázania, ktoré Boh dal
Mojţišovi pre Izraelský národ v púšti. Lepšie povedané, jedná sa o inštrukcie, ktoré nám boli dané cez
Boţie Slovo – v Novom Zákone. Preto láska Boha, ktorá podľa Rimanom 5:5 je nám rozliata v srdciach
skrze Ducha Svätého je dokázaná zakaţdým, keď konáš podľa Boţieho Slovo. Zapamätaj si, konanie
podľa Boţieho Slovo aktivuje tvoju vieru; a keď je tvoja viera aktivovaná, tak potom rozptyľuje strach.
Vyznanie
Drahý nebeský Otče, v mene nášho Pána Ježiša Krista dnes kráčam v autorite, pretože Ty si mi dal ducha
sily, lásky a zdravej mysle! Dnes kráčam s radostným vedomím, že Ty si ten, ktorý spôsobuješ, že triumfujem nad
strachom, Satanom a svetom. Aleluja.
Rozšírené štúdium:
1 Ján 4:21
2 Ján 1:6
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Pastor Chris
Ježiš prišiel, aby nás urobil Božími synmi
“Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že

nepoznal Jeho” (1 Ján 3:1).
Jeţiš neprišiel za účelom začať alebo viesť pekné náboţenstvo. Práve naopak, prišiel za účelom
dať nám ţivot a urobiť nás Boţími synmi. Ţidom 2:10 hovorí: „Tak sa totiž patrilo Jemu, kvôli ktorému je
všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení
urobil dokonalým.” Jeho misia mala za účel urobiť nás takými, ako bol On sám; teda priniesť nás do
rovnakej slávy ako mal On. Niet divu, ţe aj Biblia hovorí, ţe aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.
Ján 4:17).
Ján 12:24 ďalej hovorí: „Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, ne odumrie,
ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.” Boh zasadil Jeţiša ako semeno lebo chcel, aby bolo mnoho
synov prinesených do slávy, tak isto ako Jeţiš je slávou Boha.
Jeţiš prišiel, aby reprezentoval človeka pred Bohom aţ do takej miery, ţe rozsudok, ktorý Boh
uloţil Jeţišovi za hriechy ľudstva stačili pre spásu všetkých ľudí (Izaiáš 53:4-5). Povedané inak, Jeţiš
nahradil človeka. Preto keď trpel a zomrel na kríţi, aj my sme spoločne s ním trpeli a zomreli. Keď bol
pochovaný, boli sme pochovaní spoločne s ním. Keď ho Boh vzkriesil naspäť k ţivotu, boli sme spoločne
s ním vzkriesení aj my. Keď vystúpil do prítomnosti Boha, boli sme spoločne prinesení do prítomnosti
Boha , kde sme aj teraz; ţijeme a kraľujeme spoločne s Ním.
Jeho smrť, pochovanie a vzkriesenie znamenali koniec predošlého a zároveň viedli k odhaleniu
vzniku nového stvorenia. My sme nové stvorenie, ktoré Biblia opisuje ako slávu, ktorá bude nasledovať
po Kristovom utrpení (1. Peter 1:11). My sme sa narodili stať sa Boţími synmi: “ Ale tým, čo Ho prijali, dal
moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno” (Ján 1:12). Preto sa aj On označil za nášho brata tým, ţe
nás preniesol do jednoty a spoločenstva ducha so sebou samotným: „Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú
posviacaní, všetci sú z jedného (otca). Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi” (Ţidom 2:11).
Modlitba
Milostivý Otče, som tak veľmi vďačný za privilégium byť účastníkom tvojej úžasnej múdrosti. Ďakujem za
nevyčísliteľnú lásku, ktorú si mi udelil, keď si ma nazval dieťaťom Božím. Môj život sa nepretržite a neustále
vylepšuje kvôli tomu, že si uvedomujem moju božskú prirodzenosť, moje korene a dedičstvo, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium:
Rimanom 8:14
Rimanom 8:19

19

Pastor Chris
Právoplatne prezentovať svoj prípad!
Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú červené

ako purpur, môžu byť ako vlna (Izaiáš 1:18).
Keď sa potrebuješ modliť za určité veci a tieto nie sú pod tvojou bezprostrednou kontrolou alebo
osobným vplyvom, budeš sa v takom prípade musieť modliť argumentačnú modlitbu. Jedná sa o druh
modlitby, kde z právneho hľadiska predloţíš svoj prípad Bohu. Vidíme to na príklade Elijáša, keď sa
veľmi modlil za dáţď po troch a pol roku sucha. Elijáš nemal ţiadnu právomoc nad daţďom, preto sa
musel modliť argumentatívne a hájiť svoj prípad s Bohom.
Keď študuješ popis v 1.Kráľov 18:42-43 určite si všimneš, ako Elijáš ohlásil Kráľovi Achábovi, ţe
príde dáţď. Potom následne pokračoval v intenzívnej, srdcervúcej, prihovárajúcej, prosiacej modlitbe
pred Bohom: „Keď sa Acháb pobral hore zajesť si a vypiť, vystúpil Eliáš na vrchol Karmela, sklonil sa k zemi,
položil si tvár medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: Choď a pozri sa smerom k moru. On šiel, a keď sa pozrel,
povedal: Nieto tam ničoho. Nato mu prikázal: Sedemkrát sa vráť! “ (1 Kráľov 18:42-43).
Elijáš sa musel modliť presvedčujúco a pokračoval takýmto spôsobom, lebo si uvedomil jedno.
Jedine Boh je zodpovedný za dáţď. Existujú ľudia, ktorí si myslia, ţe Satan prináša dáţď, to však nie je
pravda. Nikde v písme nenájdeme záznam o tom, kde by sa hovorilo o Satanovi ako prináša dáţď. Dáţď
je podľa Písma poţehnanie od Pána pre svet. Boh povedal Izraelskému národu: “Ak budete chodiť podľa
mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, dám vám dažde v príhodnom čase …” Leviticus
26:3-4.
Ak by bol Satan zodpovedný za dáţď, Elijáš by sa modlil inak. Jednoducho by daţďu prikázal,
aby sa spustil z oblakov! Avšak on sa modlil presvedčujúco a predloţil Pánovi svoje silné dôvody. Takto
by si sa mal modliť aj ty, keď túţiš po zmene týkajúcej sa akejkoľvek situácii, ktorá je mimo tvojho
osobného teritória; prinášaš Bohu svoje modlitby podobne ako právnik na súde. Jednoducho prinesieš
Boţie Slovo naspäť pred Pána s váţnym, úprimným a vytrvalým spôsobom aţ dovtedy, pokiaľ
nezvíťazíš.
Moţno sa modlíš za spásu svojich blízkych; tu je spôsob, ako na to! Prednes svoje pádne dôvody
pred Pána. Prines Pánovi Jeho Slovo ako dôkaz a podnet pre zázrak týkajúci sa tvojho najbliţšieho.
Pokračuj v modlitbe dovtedy, pokiaľ nenastane zmena danej situácie.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za silu úprimnej modlitby a za radosť z toho, že viem, že môžem hájiť svoj prípad
pred Tebou, ako aj možnosť víťaziť nad nepriaznivými okolnosťami. Využívam zjavenia, ktorým som porozumel v
Tvojom Slove a ktoré mi prinášajú úžasné zmeny do môjho života a životov mojich blízkych, v mene Ježiš. Amen
Rozšírené štúdium:
Izaiáš 43:26
Skutky 12:5
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Pastor Anita
Tvoja autorita v Kristovi
“ … Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, nad

všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované“ (Efezským 1:20-21).
Si posadený spoločne s Kristom vysoko nad všetkými knieţatstvami, mocnosťami, panstvami a
inou mocou, ako aj nad kaţdým menovaným menom. Jedná sa o pozíciu autority; miesto moci, kde
kaţdý démon a všetky mocnosti temnoty v tomto svete, aj v tom, ktorý bude nasledovať sú ti podrobené.
Takéto zjavenie sa musí stať skutočnosťou v tvojom duchu.
Náš úvodný verš nám hovorí, ako sa Jeţiš posadil po pravici Boha, čo znamená najvyššie miesto
moci, lebo Boh mu dal autoritu nad celým stvorením. Na vrchole premeny Hospodin prehovoril z neba
a povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte ” (Matúš 17:5). Vtedy však
neprehovoril iba k učeníkom Jeţiša, ktorí boli prítomní spoločne s ním na vrchole hory. Boh nariaďoval
celému stvoreniu – celej prírode - ţivej a neţivej, aby sa poddali Jeţišovi.
Apoštol Pavol v Liste Efezským 2:5-6 úţasne vypovedal o nás ako o novom stvorení v Kristovi: „
obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! - a spolu nás vzkriesil a spolu
posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi.” V duchovnej sfére si vysoko povýšený aţ na miesto, kde sedí Jeţiš;
máš s Ním tú istú úroveň, sláva Bohu! Zaujal si rovnakú pozíciu autority ako Jeţiš, s mocou právneho
zástupcu konať v Jeho mene. Všetka moc temnoty reaguje a rozoznáva tvoju autoritu v Kristovi, vrátane
okolností ţivota ako sú chudoba, neúspech, choroba, neduhy alebo smrť.
Nie si obyčajný. Pôsobíš z vyššej sféry, kde je Boh ručiteľom toho, čo povieš: „Pretože kde sa
nachádza kráľovo slovo tam je moc …” (Kazateľ 8:4). Je ti zverená všetka autorita na zmenu okolností v
ţivote tak, aby boli v súlade s dokonalou Boţou vôľou. Môţeš hovoriť slová moci, ktoré prelomia
Satanove vplyvy nad ľudským ţivotmi a zapríčinia, aby svetlo slávneho Evanjelia ţiarilo v srdciach ľudí.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za privilégium, že som posadený spolu s Tebou vo sfére moci a slávy, vysoko nad
všetkými kniežatstvami, mocnosťami a silami a každou oblasťou temnoty. Dnes spolu s Tebou kraľujem nad
okolnosťami života, ako aj nad každou negatívnou silou prírody a prehlasujem, že Tvoja dokonalá a večná vôľa bude
naplnená v mojom živote – v mojom zamestnaní, rodine, financiách a životoch tých, ktorí sú vôkol mňa, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Lukáš 10:19
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Pastor Chris
Nepoškvrnená viera
Lebo sme v Kristovi Ježišovi, kde ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná , nabudená a

vyjadrená pôsobiaca skrze lásku (Galatským 5:6 rozšírené vydanie).
Viera vţdy funguje. Avšak viera niektorých ľudí sa zdá byť nefunkčná. Nie preto, ţe by neprešli
zo stavu dúfania do presvedčenia viery, ale skôr z dôvodu chýbajúceho prvku lásky. Viera koná cez
lásku (Galatským 5:6), preto nikdy na to nezabudni. Napríklad, keď kresťan vpustí spor a horkosť do
svojho srdca, jeho viera moţno dokáţe prenášať hory, ale nebude sláviť Boha, lebo dotyčný nekráča v
láske. Podľa listu Jakuba 3:16 tam, kde je trpkosť a hašterivosť, tam je nepokoj, disharmónia, rebélia
a všetky druhy zlého a podlého konania, ktoré samozrejme bránia opravdivej sluţbe Ducha Svätého.
V 11-tej kapitole Markovho evanjelia sa dočítame, ako Jeţiš prehovoril k figovníku a následne
strom zvädol kompletne od koreňa nahor. Peter poukázal na účinok Pánových slov po tom, ako
prechádzali popri figovníku nasledujúci deň. Jeţiš vyuţil príleţitosť, aby poučil svojich učeníkov o viere,
keď ich oboznámil s tým, ţe aj oni dokáţu to isté, čo urobil On s figovníkom. Ba čo viac, dokáţu prikázať
vrchom, aby sa premiestnili, keď pouţijú čo i len najmenšiu mieru viery: „Ježiš im však odpovedal: Majte
vieru v Boha! Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval
by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu” (Marek 11:22-23).
Avšak priamo od dvadsiateho štvrtého do dvadsiateho piateho verša tej istej jedenástej kapitoly
Markovho evanjelia Jeţiš poukázal na podstatný element potrebný k fungovaniu viery, a to je prvok
lásky: „Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. A keď sa
chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je
v nebesiach“(Marek 11:24-25). Pán zdôrazňoval potrebu kráčania v láske. Rýchlo odpusť tým, ktorí ťa
moţno urazili. Z jediného dôvodu, aby tvoja viera a modlitby mohli byť efektívne.
Rimanom 10:17 hovorí: „viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.” Viera na zmenu okolností tvojho
sveta prichádza v Slove Boţom. Pozor však na trpkosť, zlomyseľnosť, spor a zlosť, lebo tieto môţu
udusiť Slovo, ktoré sa k tebe dostalo na to, aby posilnilo tvoju vieru. Hore uvedené veci môţu všetko
pošpiniť a urobiť Slovo neefektívnym. Preto je v tvojom záujme neprechovávať trpkosť a takisto vedieť
rýchlo odpustiť tým, ktorí ťa moţno nejakým spôsobom urazili. Odmietni prechovávať čokoľvek mimo
lásky voči komukoľvek. Tak si budeš zachovávať svoju vieru nepoškvrnenú: „Dbajte, aby nikto nevypadol z
milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili“ (Ţidom
12:15).
Modlitba
Milostivý Otče, prejavujem Tvoju lásku v každej situácii dnes a každý deň, lebo nič iné sa nepočíta viac
v Kráľovstve ako viera aktivovaná, posilňovaná, vyjadrená a konajúca cez lásku. Dnes a zakaždým som motivovaný
a poháňaný iba Tvojou láskou vo všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Marek 11:24
Rimanom 5:5
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Pastor Chris
Oslavuje Jeho meno
„Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno“ (Ţidom

13:15).
Pán Jeţiš nikdy nehovoril prázdne slová a zakaţdým bol dôsledný vo svojom vyjadrení lásky
k Otcovi. Miloval Otca tak veľmi, ţe by neurobil nič, čo by nepotešilo Otca. Jeho jedinečná láska k Otcovi
a poslušnosť Otcovej vôle mu získali meno, ktoré je nad všetky iné mená. Rozsah a rozmer sily, ktorú
Otec vloţil do mena Jeţiš je opísaná pre nás v liste Filipským 2:9-10: „Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal
Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemo.“
Potom to teda znamená, ţe „Jeţiš“ je meno, na ktoré nebo, zem aj peklo odpovedajú. Všetko je
podriadené tomuto menu. Pre niektorých ľudí je meno Jeţiš akoby meno dobrého náboţenského vodcu.
Takíto ľudia však ešte nepochopili autoritu, moc, vplyv a prevahu, ktoré meno Jeţiš nosí. Obaja, Otec
aj Duch Svätý odpovedajú na meno Jeţiš. Kolosenským 1:19 tento fakt ešte viac podopiera: „Lebo Boh za
dobré uznal, aby v Ňom (Ježišovi) prebývala všetka plnosť.“ Niet divu, keď Jeţiš smelo povedal to, čo uvádza
Matúš 28:19: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého .“
To preto, lebo meno Jeţiš je menom Otca, Syna a Ducha Svätého.
Náš úvodný verš hovorí „Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier
vyznávajúcich Jeho meno.“

V tejto súvislosti však Duch Boţí rozpráva o mene „Jeţiš“. Chce, aby si

oslavoval Jeho meno vo chválach a cez uctievanie; tancom, smiechom, spevom a hlasom. Chce, aby si
prekypoval chválou Jeho mena. Toto je spôsob ako Mu slúţiť a oslavovať Jeho meno a Jeho slávu
v tvojom ţivote.
Keď svoje vyznania spojíš Jeho menom, Jeţiš ako veľkňaz ich ďalej bude prezentovať pred
Otcom. On príjme tvoje slová chvály a oslavy ako obetu sladkej príchute. Kedy je lepší čas tak urobiť ako
počas Vianoc! Toto je ideálne obdobie oslavovať a ďakovať Pánovi za slávny ţivot, ktorý nám priniesol
a víťazstvo, ktoré pre nás vydobyl na Kalvárii! Predloţ Mu svoje slová ešte teraz – ovocie a obetu baránka
svojich úst – slová uctievania, ktoré prinášajú slávu Jeho úţasnému menu a velebia Jeho majestát!
Modlitba
Milostivý Pane Ježišu, velebím Tvoje mocné meno, lebo celé stvorenie odpovedá na Tvoje Sväté meno. Tvoje
meno je mocným nástrojom, čo prináša spásu ľuďom, uzdravenie a vyslobodenie v čase ťažkosti. Dnes Ti vzdávam
chválu a vďaku požehnaný Pane Ježišu a prehlasujem, že Tvoje meno bude na večné veky oslávené v mojom živote
a po celej zemi. Amen.
Rozšírené štúdium:
Skutky 3:16
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Pastor Anita
Priprav Pánovi nezabudnuteľné Vianoce!
To je verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi

nimi som ja prvý (1. Timoteovi 1:15).
Aký je ten najkrajší darček, čo môţeš dať Pánovi tieto Vianoce? Sú to oslavné piesne, ktoré
spievame, peknú Vianočnú výzdobu, trblietajúce sa svetlá a ohňostroj? Všetky z týchto vecí sú pekné,
avšak ţiadna z nich nezapôsobí na Pána, lebo on ţije na mieste, kde krása a sláva zatienia všetko, čo
človek uvidel alebo si dokáţe predstaviť. Ulice v nebi sú vydláţdené zlatom a svetlo v ktorom Pán
prebýva je také silné, ţe ţiaden človek sa mu nedokáţe priblíţiť (1.Timoteovi 6:16). Preto všetky blikajúce
Vianočné svetielka a červeno-zlato-zelené dekorácie ho v podstate nenadchnú.
Čo však Pána nadchne na Vianoce je tvoj dar lásky pre Neho, vyjadrený v privedení hriešnika
na prijatie spásy. Nikto nezoţne potlesk ani česť za tú najkrajšiu Vianočnú výzdobu alebo organizovanie
tej najhlučnejšej Vianočnej oslavy. To, čo získa pozornosť neba je osoba, ktorej sa dotkneš s láskou Krista
a privedieš ho ku spáse. Práve toto prináša radosť do Otcovho srdca a zapríčiňuje veľkolepé neviazané
potešenie „… taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť
spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie” (Lukáš 15:7).
Teraz uţ vieme, čo by mali byť naše priority počas tohtoročného obdobia; a nie len teraz, ale
neustále! Mal by si sa pričiniť o to, aby sa nebesá radovali zakaţdým, keď privedieš muţov alebo ţeny
k spáse. To je ten najväčší darček, aký môţeš dať Pánovi. Jeţiš sa narodil na to, aby vychoval Boţích
synov; a to je presne to, na čo Hospodár čaká. Vyhľadáva vzácne ovocie na zemi (Jakub 5:7). Ako
privádzaš hriešnika ku Kristovi, tak ţneš úrodu; ľudské duše.
Moţno si získal hriešnika pre Krista minulé Vianoce, čo malo za výsledok radosť v nebi, avšak
teraz by si mal dať Pánovi ďalší dar, aby mohla byť radosť ešte väčšia. Ten najväčší dar zo všetkých,
ktorý môţeš dať Pánovi je to, čo sa dočítame v Lukášovom evanjeliu 15:27: „Hovorím vám: taká bude radosť
v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú
pokánie.” Priveď hriešnika ku Kristovi počas tohto obdobia a tak urobíš Pánovi Vianoce, ktoré si bude
pamätať.
Modlitba
Milostivý Otče, uctievam a oslavujem Ťa za Tvoje Slovo, ktoré sa ku mne dostalo na to, aby som ho
zvestoval. Dnes vykročím do sveta a budem oslovovať každého v mojom okolí a získavať duše tým, ako oslavujem
narodenie Ježiša Krista. Ďakujem Pane, lebo moja sila je obnovená ako sila orla a som pripravený Ťa obdarovať tým
najlepším darom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
1. Korintským 9:16
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Pastor Chris
Pochádzaš z hora
„On im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta“ (Ján 8:23).
Najvznešenejšie a hlboké oznámenie, ktoré kedy vyšlo z úst niekoho, prišlo od Jeţiša. Ţidia v

Jeho čase nemohli pochopiť múdrosť a smelosť, s akou hovoril, preto akoby sa potkýnali o Jeho slová.
Bolo tomu preto, lebo Jeţiš komunikoval duchovným jazykom, zatiaľ čo oni boli muţi a ţeny zmyslov.
Jeţiš vedel o tom, ţe Jeho ţivot neprišiel od Márie, pretoţe On bol Slovo Boţie, ktoré sa stalo telom.
Uvedomujúc si takúto skutočnosť potom mohol s odvahou povedať, ţe nepochádza z tohto sveta. Biblia
nám jasne hovorí, ţe aký je On (Jeţiš), tak sme aj my na tomto svete (1 Ján 4:47). Ak si aj ty znovuzrodený,
tak uţ nie si viac obyčajná osoba; tvoj pôvod je z hora a k tomu máš takisto ten istý nezničiteľný ţivot ako
Jeţiš.
Biblia hovorí jasne: “Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z
neporušiteľného semena” (1Peter 1:23). Znovuzrodil si sa predsa z toho istého ţivého Slova, ktoré prišlo
z neba, čo znamená, ţe takisto ako Jeţiš aj ty môţeš spokojne prehlásiť: „Ja som zhora!” Ţi s týmto istým
vedomím a všetko ohľadom teba sa zmení a prinesie aj nadprirodzený pohľad do tvojho ţivota!
Nerozmýšľaj tak, ako to robí zvyšok sveta; áno, môţeš vyzerať fyzicky podobne ako oni, avšak ţivot v
tebe pochádza z neba.
Rozprávaj rozdielnym jazykom; jazykom Kráľovstva, z ktorého pochádzaš. Odmietni hovoriť vo
vzťahu k sebe v spojitosti s chorobou, nemocou, nedostatkom alebo zlyhaním. Nič z tohto nie je súčasťou
tvojho nebeského kráľovstva. Vezmi si zo sebou takéto vedomie do práce, školy a kdekoľvek ideš.
Zakaţdým, keď otvoríš svoje ústa, aby si prehovoril, ostatní si môţu začať myslieť, ţe si mimo alebo
chvastavý ( takisto si to mysleli aj o Jeţišovi v tom čase), nič z toho by však nemalo zmeniť tvoje vyznanie
toho, kto si; pochádzaš z hora, nezabúdaj na to!
Vyznanie
Nie som z tohto sveta a preto nie som podriadený okolnostiam ani základom tohto svetského systému. Mám
v sebe život Boha, ktorý vždy víťazí a k tomu je aj nezničiteľný a neporaziteľný. Dnes a každý deň kráčam v takomto
vedomí, chvála Bohu!
Rozšírené štúdium:
Ján 15:19
Ján 6:51
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Pastor Chris
Prišiel Kristus!
Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. (Lukáš 2:11).
Dnes kresťania a dokonca aj nekresťania po celom svete oslavujú Vianoce – narodenie nášho

Pána a Spasiteľa Jeţiša Krista. Avšak okrem radostného oslavovania a veselostí počas dňa je dôleţité
porozumieť duchovnej dôleţitosti a úţitkom z narodenia Jeţiša Krista pre kaţdého jedinca na tomto
svete. Vzrušujúca vec na Vianociach nie sú soby, vianočné stromčeky a koledy, ale skôr je to dôvod, pre
ktorý Kristus prišiel na svet! Prišiel preto, aby si mohol mať ţivot – ţivot, aký má Boh (Ján 10:10).
Mnohí ešte stále očakávajú príchod Mesiáša, avšak Biblia nám hovorí, ţe Pán Jeţiš je Mesiáš
poslaný od Boha, aby priniesol spásu pre celý svet: „Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a
vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida“ (Lukáš 1:68-69). Jeţiš sa narodil a ţil,
aby zomrel a my sme mohli mať ţivot. Dnes nám patrí večný ţivot, pretoţe On sa narodil v našich
srdciach. Preto sme sa stali perfektnými v Tom, ktorého Biblia opisuje ako vodcu našej spásy.
Stali sme sa spoluúčastníkmi Jeho boţskej prirodzenosti a dedičmi spoločne s Ním. Toto je ten
pravý dôvod, prečo by si sa mal radovať z Vianoc; zo skutočnosti, ţe prišiel Kristus a teraz je tvoja nádej
pre slávny a prosperujúci ţivot naplnená. Kristus prišiel, a preto ty si bol prijatý Otcom! Nezáleţí na tom,
čo si vykonal, ani to kde si bol alebo ako si ţil svoj ţivot. Boh spôsobil, aby si bol prijatý v Jeho
milovanom Synovi na chválu a slávu Jeho milosti (Efezským 1:6).
Toto je presne to, čo znamenajú Vianoce – byť v Kristovi, byť ním prijatý a byť prenesený do
„zväzku synovstva”. Niet divu keď apoštol Ján volá: „Milovaní, teraz sme Božími deťmi (1 Ján 3:2). Uţ sa
viac nesnaţíš hľadať svoju vlastnú cestu, ako uspokojiť Boha a stať sa synom; nie! Práve teraz si Jeho
synom: “Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími synmi …” (1 Ján 3:1). Keď dnes oslavuješ
Vianoce, uvaţuj nad tým, čo Kristus prišiel urobiť v tvoj prospech. Medituj o tomto ţivote víťazstva, do
ktorého ťa priniesol. Veselé Vianoce!
Modlitba
Dnes sa nesmierne radujem a oslavujem na základe toho, že som porozumel, že Kristus Ježiš ma preniesol
do večného života radosti, víťazstva a prospechu. Som spoluúčastníkom božej prirodzenosti; distribútor
nadprirodzeného, Božieho života! Ďakujem Ti nebeský Otče za to, že si ma preniesol do jednoty a živého
spoločenstva s Tebou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Izaiáš 9:6
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Pastor Anita
Božia vášeň číslo jeden
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto

verí v Neho. (Ján 3:16).
Záľuba číslo jedna u Hospodina je získavanie duší. Pre tento dôvod poslal svojho Syna Jeţiša
Krista na svet. Nie za účelom osloviť rastliny, hory alebo zvieratá, ktorú sú takisto dôleţité, ale za účelom
oslovenia sveta ľudí. Obrovský záujem o ľudstvo, ktorý má Boh, je teda pochopiteľný. Stvoril človeka na
svoj obraz a podobu a to je výsledkom Jeho horlivej túţby po tom aby ľudia prijali večný ţivot.
Boţia ohromujúca vášeň pre to, aby sa ľudia s Ním zmierili je zdôraznená v poverení, ktoré dal
Jeţišovi. Jeţiš dostal tú najdôleţitejšiu úlohu na svete – hlásať Evanjelium a priniesť večný ţivot
k ľuďom. Jeţiš to následne potvrdil, keď prehlásil v Evanjeliu Jána 10:10: „ … a ja som prišiel, aby mali
život, a to v hojnej miere!”
Pán Jeţiš Kristus na oplátku posunul Otcovu vášeň ďalej na cirkev. Marek 16:15: „Choďte po celom
svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.” Ako kresťan, nad všetko ostatné musíš prevziať zodpovednosť
šírenia Evanjelia do všetkých kútov sveta veľmi váţne. Vţdy si to zapamätaj a urob svoje maximum, aby
si naplnil Otcovu vášeň.
Modlitba
Milostivý nebeský Otec, ďakujem za dôveru, že si mi zveril božskú zodpovednosť za to, aby som oslovil môj
svet s posolstvom večného života. Ďakujem za veľké privilégium a česť zdieľať túto božskú pravdu Evanjelia. Keď
tak dnes robím, muži a ženy sú oslobodení zo zajatia temnoty k slávnej slobode Božích synov, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
2. Korintským 5:18
2. Korintským 3:6

27

Pastor Anita
Čo vidíš?
„Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si,

zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu
naveky” (Genezis 13:14-15).
Keď Boh povedal Abrahámovi, aby pozdvihol svoj zrak a zahľadel sa, ako je napísané v hore
uvedenom verši, nejednalo sa o fyzické oči človeka, ale o zrak ducha. Boh jasne povedal Abrahámovi, ţe
celá zem, ktorú vidí, je jeho. Preto bolo na Abrahámovi rozhodnúť sa, ako ďaleko chcel dovidieť. Ako
muţ viery, Abrahám sa díval cez zrak ducha a uvidel celý svet. Biblia hovorí: „Lebo zasľúbenie, že bude
dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo spravodlivosti viery” (Rimanom
4:13). Abrahám sa stal dedičom celého sveta cez vieru.
To však nie je zďaleka koniec tohto príbehu. Biblia hovorí: „Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva
požehnanie s veriacim Abrahámom” (Galatským 3:9). Ty si rovnakým dedičom celého sveta ako je Abrahám:
„ A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29). Niet divu, keď Biblia
prehlasuje, ţe Boh ti dal všetko, čo potrebuješ pre ţivot a zboţnosť (2. Peter 1:3). Avšak iba to, čo si
dokáţeš privlastniť svojou vierou a čoho sa chopí tvoj duch je presne to, z čoho sa môţeš tešiť. Inak
povedané, je to všetko na tebe! Tak ďaleko, ako dovidíš je to, čo ti Pán dal do dedičstva.
Otázka, ktorá vzniká je „čo vidíš?“ Napríklad ohľadom prichádzajúceho nového roku, čo vidíš?
Dokáţeš vidieť samého seba, ako postupuješ a napreduješ? Môţeš vidieť seba v zdraví, prospechu,
radosti a pokoji? Jednoducho to musíš tak vidieť, lebo toto je hlavný kľúč. Viď seba kráčajúc v úţasnom
poţehnaní od Boha v nadchádzajúcom roku.
Keď sa postíš a modlíš pred príchodom nového roka, pozeraj sa na seba, ako robíš nebývalý
pokrok v kaţdej oblasti svojho ţivota. Pozeraj, ako ťa Boh povyšuje zo slávy do slávy. Moţno si sa modlil
a prosil Pána za dieťa, viď to dieťa najskôr vo svojom duchu. Čohokoľvek si sa zmocnil vo svojom vnútri,
určite sa prejaví aj fyzicky.
Začni precvičovať, ako sa pozerať zo svojho ducha, lebo tam je Boţie svetlo. Boh nepôsobí vo
sfére mysle alebo zmyslov. Ak sa chceš radovať z nádherných výhod spásy, ktoré Boh pre teba pripravil,
potom musíš najskôr vidieť cez zrak viery a hovoriť k tomu, čo vidíš.
Vyznanie
Prehlasujem, že dnes žijem v božskom zdraví, úplnom prospechu, nekončiacom úspechu, prekypujúcej
radosti a neopísateľnom pokoji. Keď sa pozerám na prichádzajúci rok očami viery, vidím sa, ako kráčam v Božej sláve
zažívajúc nevídaný pokrok a úspech, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Genezis 15:5
2. Korintským 5:7
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Pastor Chris
Kresťanstvo – vyznanie
„ ... Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme hovoriť...“ (Ţidom 13:5 -

6).
Niektoré z našich pozoruhodných úspechov v našej cirkvi, ktoré dnes vidíme, sú výsledkom
vyznaní, ktoré sme urobili mnoho rokov dozadu a stále ich hovoríme. To preto, lebo sme dospeli
k porozumeniu kresťanstva ako „veľkého vyznania.“ Nikto nemôţe ţiť úspešný kresťanský ţivot ako
„tichý veriaci.“ Tým myslím vieru, ktorá nerozpráva. Musíš preniesť svoje „uverenie“ do istoty viery
tým, ţe budeš rozprávať to, v čo veríš.
Niektorí ľudia majú dokonca dojem, ţe sa modlia, spievajú alebo vykonávajú duchovné aktivity
pouţívaním svojej mysle. Nie. Kresťanský ţivot sa ţije slovami; tento ţivot je pre tých, ktorí rozprávajú.
Pozor, toto však nemá nič spoločné s tým, ak je niekto zhovorčivý alebo ukecaný, v našom prípade
odkazujem na rozprávanie Slova. Nestačí iba veriť. Takisto nie je biblické modliť sa svojou mysľou.
Musíš hovoriť; a hovoriť správne slová. Jeţiš povedal v Evanjeliu podľa Matúša 12:37: „ Lebo pre svoje
slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený.”
Neskôr takisto aj v Markovom Evanjeliu 11:23 zdôrazňuje význam slov: „Veru vám hovorím: „Keby
niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo
hovorí, stane sa mu.” Tieto verše naliehajú na deklarovanie, vyznanie, oznámenie alebo hovorenie toho, čo
veríš a sú ďalej doplnené pre nás v liste Rimanom 10:9-10: „ Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že
Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.”
Tvoje vyznania vytvárajú skutočnosti. Keď Jeţiš učil svojich učeníkov o viere, ako sme čítali v
Markovom evanjeliu 11:23, dozvedeli sme sa, ako veľmi kládol dôraz na „hovorenie” naznačujúc tak
ţivotne dôleţitú rolu „rozprávania” v našich ţivotoch ako kresťanov. Ţiť efektívny kresťanský ţivot
znamená doslova dostať Boţie Slovo do svojich úst a na svoj jazyk. V tomto spočíva Boţí recept na
úspech, ako je to zjavené v Jozuovi 1:8: „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.”
Kaţdý deň hovor slová, ktoré sú v súlade s Boţími duchovnými ustanoveniami, plánmi a účelom
pre tvoj ţivot. Svojím hovorením a vyznaním sa môţeš dostať preč z akejkoľvek ťaţkosti a dostať sa na
úplný vrchol! Moc je v tvojich ústach!(Príslovia 18:21).
Vyznanie
Slovo Božie je teraz v mojom srdci a v mojich ústach, horí na mojich perách a víťazí, keď ho hovorím. Môj
život je svedectvom o Tvojej milosti, láske a zľutovaní, pretože Tvoje dobré a večné Slovo sa napĺňa vo mne vždy a
naveky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Jozue 1:8
Marek 11:23
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Pastor Anita
Ježiš: Zjavenie Božej lásky
“ Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista” ( Ján 1:17).
Izraelský národ bol oboznámený iba zo skutkami Boha a preto ho poznali jedine ako Boha

rozsudkov. Nepoznali Ho ako milujúceho nebeského Otca, ktorého prirodzenosťou je láska. V tom čase
ľudia vnímali Boha ako sudcu hrôzy, ktorý sa pri najmenšej provokácii dokázal veľmi rozhnevať bez
akejkoľvek milosti. Avšak Boh taký nie je. On je láska. Jeţiš povedal, ţe ktokoľvek Ho videl, tak videl
Otca (Ján 14:9). Jeţiš prišiel, aby nám odhalil Otca a On bol stelesneným vyjadrením lásky v čase, keď
kráčal po tomto svete.
V Starej zmluve sa Boh stýkal s Izraelským národom cez zákony a prikázania. Avšak oni
nedokázali poslúchať Jeho prikázania, a preto museli čeliť následkom takéhoto konania. Ale vďaka Bohu,
Biblia hovorí v Jánovom evanjeliu 1:17: „...zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša
Krista.” Keď prišiel Jeţiš, kráčal ulicami Galilei a kaţdého sa dotkol s Boţou láskou. Dokonca aj tí
najtvrdší páchatelia vrátane tých, ktorí Pána nespravodlivo prenasledovali, neboli vynechaní od dotyku.
Všetkých sa dotýkal s Boţou láskou.
Všetko, čo Jeţiš urobil počas svojho pôsobenia na zemi, bolo inšpirované láskou. On predstavoval
lásku v činnosti. Zázraky, ktoré predviedol, obsah a štýl Jeho komunikácie a skutkov boli všetky
vyjadrením Jeho lásky. Dokonca aj keď bol nahnevaný, vyjadril to láskou. Jeţiš bol zjavením lásky Boţej.
Urob aj ty toto svojím svedectvom. Dovoľ, aby tí vôkol teba videli Jeţiša v tvojich očiach. Ukáţ im tú
pravú boţskú lásku, ktorú nikto nemôţe poprieť.
Priprav pekné Vianoce pre všetkých tých, ktorých Boh ti Boh posiela do cesty počas tohto
obdobia a oni zaţijú Boţiu lásku prejavenú cez teba. 1. Ján 4:8 hovorí: „Kto nemiluje, nepoznal Boha,

pretože Boh je láska.” Dovoľ, nech láska je tieto Vianoce ako zástava, ktorá veje vysoko z veţe tvojho
srdca. Hovor o láske a konaj lásku. Snaţ sa, aby ťa iní poznali ako muţa alebo ţenu lásky.
Modlitba
Pane Ježišu, ďakujem za to, že si mi preukázal pravý charakter Otca, ktorým je láska. Tvoja láska sa
prejavuje cez mňa do sveta, v ktorom žijem cez to, ako žijem, hovorím a konám. Využívam výhodu Božej lásky, ktorá
je bohato rozliata v mojom srdci cez Ducha Svätého. Aleluja!
Rozšírené štúdium:
2. Korintským 13:14
1. Korintským 13:8
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Pastor Chris
Pravda o krstení detí
Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. (Príslovia 22:6).
Mnoho ľudí ma rozličné názory týkajúce sa detského krstenia. Niektorí hovoria o tom, ţe je

nesprávne pokrstiť dieťa, pretoţe dieťa musí najskôr dospieť k tomu, aby porozumelo a uverilo v
Evanjelium. Táto skupina trvá na tom, aby najskôr dotyčný uveril predtým, ako bude pokrstený. Avšak
nikto z nás nebol pri tom, keď Jeţiš zomrel, a predsa sme uverili teraz a teraz sme zachránení. Uverili
sme v smrť, pochovanie a zmŕtvychvstanie Pána Jeţiša Krista pozerajúc sa spätne na kríţ.
Úplne rovnako, ak pokrstíš dieťa, ktoré neskôr vyrastie a je učené významu krstu, takisto tomu
môţe uveriť. Nie je nič zlé na krstení detí. Biblia hovorí v 1. Korintským 7:14 „Lebo neveriaci muž sa
posväcuje v žene a neveriaca žena posväcuje sa v mužovi; veď ináč vaše deti boli by nečisté, a predsa sú sväté.”
Ukazuje to na fakt, ţe deti veriaceho sú posvätené, alebo inak povedané - patria Bohu. V ţiadnom
prípade to však nebudú vedieť, pokiaľ nie sú o tom poučené. Preto je potrebné ukázať deťom z Boţieho
Slova, ţe sú posvätené Bohu. Takým spôsobom to budú vedieť a následne tomu môţu uveriť.
Podobne nám aj Biblia hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe
neodchýli z nej” (Príslovia 22:6). Môţeš pokrstiť svoje batoľa a zverencov a potom ich viesť tak, aby boli
trénovaní na ceste a v smerovaní podľa Pána. Uč ich ešte v detstve, aby vedeli o tom, ţe patria Pánovi
a sú posvätení pre Neho a takýto tréning a učenie, ktoré im poskytneš z Boţieho Slova, ich nikdy
neopustí.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za požehnanie z Tvojho Slova. Naozaj som dnes naplnený úžitkom, ktoré Tvoje
Slovo prináša a moja cesta je osvetlená Tvojím Slovom, ktoré ma správne vedie a dáva mi múdrosť. Múdrosť poznať
a v každom čase vykonávať Tvoju dokonalú vôľu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Marek 16:15-16
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Pastor Chris
Využiť svoj božský arzenál
Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji potknú sa a padnú

(Ţalmy 27:2).
Niet pochýb o tom, ţe toto sú posledné dni. Dni extrémnej hriešnosti. Viac ako kedykoľvek
predtým sa diabol usiluje o zahájenie útokov – fyzického ubliţovania alebo dokonca aj zabíjanie ľudí,
špeciálne Boţích detí. Avšak diabol nie je dôleţitý, je porazeným nepriateľom. Nezáleţí na tom, čo on
alebo jeho démoni plánujú proti tebe. Ty si viac ako víťaz. Izaiáš 54:15 hovorí: „Ak ťa napadnú, nebude to
odo mňa, kto ťa napadne, padne v boji proti tebe. Hľa, ja som stvoril kováča, ktorý rozduchuje uhlie v ohni a vyrába
zbraň rozličného druhu, ale ja som stvoril i zhubcu, aby kazil. Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná.
Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu výroku, ty zatratíš. Toto je údel sluhov Hospodinových a ich
spása odo mňa - znie výrok Hospodinov” (Izaiáš 54:15-17). Tento verš hovorí za všetko.
Ty nie si zraniteľný alebo vydaný na milosť satanovým krutým útokom. Nie len ţe si odolný voči
jeho útokom, ty si mu dokonca nadradený. Preto sa nemusíš ničoho obávať. Časť tvojho boţského
brnenia je meno Jeţiš a hovorenie jazykmi! Hoci moţno budeš vystavený nebezpečenstvu alebo opozícii
proti tebe, vedz, ţe ty nie si zraniteľný! Pouţívaj meno Jeţiš! Nezáleţí na tom, o aké nebezpečenstvo ide,
Biblia hovorí: „A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený” (Skutky 2:21).
Keď budeš v situácii zoči -voči problému, môţeš pokojne prehlásiť podobne ako ţalmista: „ten
vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“ (Ţalm 91:2). Uvedom si to, ţe nie si
obyčajný, preto útoky satana ťa nemôţu zdolať, a pritom nezáleţí, v akej podobe ani forme sa môţu
objaviť. 2. Samuelova 3:33-34 zachytáva Dávidove lamentovanie nad Abnérom, jedným z Dávidových
mocných muţov ktorý bol zabitý: „Potom kráľ zakvílil nad Abnérom týmto žalospevom: Či musel zomrieť
Abnér, ako zomiera blázon? Tvoje ruky neboli poviazané, tvoje nohy neboli v okovách, padol si, ako keď niekto padne
od zákerných ľudí. Nato všetok ľud ešte viac plakal nad ním.” Dávid tu jasne ukazuje na to, ţe ten, kto je vo
vzťahu s Bohom, by nemal zomrieť ako blázon, lebo my nie sme bezbranní! Sme boţsky ochránení od zla
a nebezpečenstva v tomto svete. Keď ťa zasiahnu ťaţkosti, odmietni mať strach. Namiesto toho pouţi
meno Jeţiš

a horlivo rozprávaj jazykmi. Keď vzývaš meno Jeţiš, Pán na to reaguje tým, ţe ťa

vyslobodzuje.
Vyznanie
Pane Ježišu, ďakujem za pokoj, bezpečnosť, radosť, komfort a ochranu, ktorú máme v Tvojom mene. Denne
zotrvávam pod tieňom Tvojich ochranných krídel, ochránený od ublíženia, útoku a všetkého zla. Ničoho a nikoho sa
nebojím, pretože v Tebe žijem a hýbem sa a mám svoj existenciu! Amen.
Rozšírené štúdium:
Príslovia 18:10
Žalmy 91:11

