1

Pastor Chris
Umiestnený do pozície slávy
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 (Židom 2:10).
Vitaj v roku 2012! Som veľmi vďačný Pánovi za to, čo nám pomohol dosiahnuť v roku 2011, keď
sme slúžili Evanjeliom celému svetu. Ale keď pred sebou vidím nový rok, som ešte viac nadšený
a vďačný Bohu za slávu, víťazstvá a úspechy, ktoré pre nás naplánoval a do ktorých nás umiestnil
v tomto nasledujúcom roku. Boh na nás hojne vylieva svoju nadprirodzenú milosť, aby sme v tomto roku
dosiahli ešte viac, ďaleko nad naše očakávanie.
Očakávaj s vierou, nadšením a odvahou slávny a plodný rok. Ako dieťa Božie chodíš po
predurčených cestách, preto ohľadom nového roku je jasné, že Pán ťa predurčil len pre víťazstvo
a úspech. Možno si si minulý rok naplánoval dosiahnuť mnoho vecí, ale na konci roka si zistil, že mnohé
z toho sa ti nepodarilo dosiahnuť. Nezúfaj, radšej zisti, kde sa stala chyba. Nájdi veci, ktoré si mal urobiť
pre dosiahnutie svojich neuskutočnených zámerov a rozhodni sa, že tento rok už nezopakuješ tie isté
chyby.
Boh ťa v tomto roku umiestnil do pozície slávnych skúseností. To, čo potrebuješ, je pozerať sa na
svoj život z perspektívy Božieho Slova. Ži v svetle Božieho Slova, ktoré ti Boh dáva pre tento rok
a nehľaď na okolnosti a neposudzuj životné situácie na základe svojich fyzických zmyslov
a prirodzeného rozmýšľania. Boh už urobil všetko za teba, aby si mohol vo svojom živote zažívať Jeho
slávu: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko
potrebné pre život a zbožnosť“ (2.Peter 1:3).
To nie je hudba budúcnosti, ale súčasná realita. V okamihu, keď si sa znovuzrodil, si prijal život
a prirodzenosť Božiu a v tom istom okamihu si bol nastavený na to, aby si niečo dosiahol a bol oddelený
pre to, aby si bol výnimočný a úspešný. Všetko, čo je potrebné, aby si mohol užívať naplnený život a aby
si bol všetkým tým, čím ťa Boh stvoril, aby si bol, už bolo dané. Preto si hovor sám sebe: „V tomto roku
uskutočním všetko, čo Boh pre mňa určil, aby som urobil a dosiahnem to mocou Jeho slova
a schopnosťou Jeho Ducha, ktorý koná vo mne! Halleluja!“
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma umiestnil do pozície Slávy, úspechu a výnimočnosti, keď si mi udelil
všetko, čo potrebujem, aby som žil víťazným životom ne tejto zemi na slávu Tvojho mena. Dnes som vedený Tvojím
Slovom a Duchom do oblasti slávy, kde naveky vládnem s Tebou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Efezským 2:10
Rímskym 8:30
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Pastor Chris
Jeho otvorená pozvánka
„V tom čase nebude treba, aby ste pýtali niečo odo mňa, lebo budete môcť ísť priamo k Otcovi a pýtať si

od Neho; a On vám dá, o čo žiadate, lebo používate moje meno. Doteraz ste to neskúšali, ale začnite teraz. Pýtajte si,
použijúc moje meno a dostanete a váš pohár radosti bude pretekať“ (Ján 16.23-24 angl. preklad).
Ak je niečo, po čom túžiš, zapoj dnes svoju vieru do akcie pre zázrak. Môžeš si pýtať od Otca
v mene Ježiš a prijať odpoveď vierou! Pán nechce, aby si bol v živote smutný, zahorknutý, alebo
frustrovaný. Ak je toto tvojou skúsenosťou v živote, tak je čas na zmenu. Je nový deň, začiatok úplne
nového roku; a bude to slávny rok. Môžeš si pre seba vytvoriť nový osud, lebo Boh chce, aby si bol plný
radosti, nie niekedy, ale vždy. To je dôvod, prečo ti dal otvorenú pozvánku, aby si žiadal čokoľvek v Jeho
mene a očakával, že prijmeš odpoveď: „Každý, kto pýta, dostane...“(Matúš 7:8).
Pán je nielen schopný splniť každú požiadavku, s ktorou sa na Neho obrátiš, On je aj ochotný
urobiť to. Preto Ježiš s nadšením a uistením povedal v Lukášovi 11:9: „Pýtajte (proste) a bude vám dané.“
Boh je darca, milostivo a štedro dáva všetkým bez toho, aby sa zdráhal (Jakub 1:5). Rímskym 8:23 hovorí:
„Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale daroval Ho za nás, akoby nám s Ním nedaroval všetko?“ Tento verš
popisuje Otcovu veľkodušnosť, priazeň a dobrú vôľu voči tebe.
Boh nepovažuje nič za príliš dobré pre teba. Biblia hovorí, že nám Boh dáva všetko bohato na
užívanie (1.Timoteovi 6:17).
Na tebe je, aby si odpovedal na toto otvorené pozvanie tým, že budeš pýtať vo viere, v mene Ježiš
a prijmeš to. Ježiš povedal v Lukášovi 12:32: „Neboj sa malé stádočko, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám
kráľovstvo.“ Buď nadšený z toho, keď ťa môže niečím požehnať a urobiť ti dobre, preto Písmo hovorí
o tom, že Boh ťa denne zahŕňa dobrodením.
Vždy si pamätaj, že Pán sa zaujíma o teba, teší Ho, keď môže odpovedať na tvoje modlitby
a darovať ti žiadosti tvojho srdca. Ján 15:7 hovorí: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste,
čo chcete a stane sa vám.“ Toto je tvoje uistenie, že ak zostávaš v ňom a Jeho slová v tebe, potom čokoľvek
pýtaš vo viere a veríš, že to dostaneš, tak tvoj pohár radosti bude pretekať.
Modlitba
Buď požehnaný Pane, ktorý ma denne zahŕňaš dobrodením, si Bohom môjho spasenia. Nesmierne sa dnes
radujem z toho, že viem, že Tvoje uši pozorne počúvajú moje modlitby, aby si mi dal žiadosti môjho srdca. Veľmi Ti
ďakujem, požehnaný Pane, za príležitosť a privilégium pýtať čokoľvek v mene Ježiš a za to, že dostanem odpoveď.
Moja radosť dnes preteká, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Matúš 7:9-11
Matúš 21:22
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Pastor Anita
Slúž Pánovi celým srdcom
Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!(Príslovia 23:26).
Z tohto úvodného veršu je zrejmé, čo Pán chce: tvoje srdce a to, aby si tvoje oči obľúbili Pánove

cesty. Boh chce, aby si mu slúžil celým srdcom a nasledoval Ho s úplnou oddanosťou. Toto je to najväčšia
rozhodnutie, aké kedy môžeš v živote urobiť. Ešte nikomu, kto urobil takéto rozhodnutie sa nestalo, aby
to neskôr ľutoval, preto môžeš neobmedzene dôverovať Pánovi ohľadom svojho života a budúcnosti bez
akýchkoľvek obáv.
Na začiatku nového roku, ako je napríklad tento, žijú mnohí ľudia v obavách a neistote, čo nový
rok prinesie. Ale ty ako dieťa Božie nemusíš mať žiadne strachy, starosti alebo neistotu ohľadom
budúceho roku. Len sa pevne rozhodni, že budeš žiť každý deň nového roku v Božej vôli tým, že sa
úplne odovzdáš práci na jeho diele. Možno že ťa niektorí ľudia budú nazývať bláznom za to, že ľúbiš
Pána a slúžiš mu celým životom, ale ty nikdy nemôžeš byť hlupákom pre svoju vieru.
Nič sa nedá porovnať s tým, keď žiješ pre Ježiša. Je to najvyššie povolanie a pocta. Biblia hovorí:
„On zomrel za všetkých, aby tí, čo žijú, nežili viac pre seba, ale len pre toho, ktorý zomrel a bol vzkriesený k životu
za nich“(2. Korintským 5:15 angl. prekl.). Muž alebo žena, ktorý chodí s Ježišom je človek, ktorý je na
správnom mieste. Písmo ho v Žalme 1:3 opisuje ako strom zasadený pri vodných tokoch a všetko čo robí,
sa darí. Takýto človek žije životom maximálneho naplnenia a radosti, pretože jeho zanietenie, túžby,
pocity a priania sú založené na Kristovi a na propagovaní Evanjelia.
Odovzdaj sa v tomto roku Pánovi viac, než kedykoľvek predtým. Nech On má posledné slovo vo
všetkom čo robíš, nasleduj Jeho Slovo a poddaj sa vedeniu Ducha Svätého! Zober vážne svoje skutky
oddanosti a uctievania; nevynechávaj bohoslužby, skupinky a iné duchovné aktivity v tvojej domácej
cirkvi. Nasleduj Pána celým srdcom a slúž mu svojím životom. Urob celoživotné rozhodnutie, že budeš
žiť pre Neho, konať len Jeho vôľu a uč druhých robiť to isté.
Vyznanie
Dnes znovu potvrdzujem moje rozhodnutie slúžiť Ti Pane a nasledovať Ťa v Slove, Slovom a cez Slovo.
Môj život je pre Tvoju slávu a ja dnes žijem na to, aby som Ti priniesol česť tým, ako Ti slúžim s najvyššou
usilovnosťou a najlepšie, ako viem. Ty si všetkým, pre čo žijem, ďakujem Ti za príležitosť poznať Ťa a slúžiť Ti. Ty
si osoba, ktorú najhlbšie milujem.
Rozšírené štúdium
Kolosenským 3:1-4
Izaiáš 40:31
Deuteronomium 6:5
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Pastor Chris
Vyhraj v modlitbe
„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“(Lukáš 18:1).
Pán Ježiš nám v Lukášovi 18:1-9 poukazuje cez podobenstvo na to, ako máme vytrvať a byť

neodbytní v modlitbe. 1.Tesalonickým 5:17 nás učí, ako sa máme „modliť bez prestania“. Je to preto, lebo
cez modlitbu sa náš duch dostáva do takého stavu, aby bol spoľahlivým kontajnerom Božích nápadov,
predstáv a vnuknutí. Možno sa chceš spýtať: „A čo potom, keď nemáš veľa chuti do modlitieb, znamená
to, že si duchovne slabý?“
V prvom rade takýto pocit neznamená nevyhnutne, že si slabý, ale určite ukazuje na problém,
ktorý máš riešiť. Modlitba je tvoja celoživotná práca a ty ju musíš robiť. Znamená to, že bez ohľadu na to,
ako sa cítiš, musíš si udržiavať modlitebnú disciplínu, a to je spôsob, ako víťaziť nad okolnosťami.
Po druhé, mal by si sa učiť roznecovať svojho ducha. 1.Korintským 14:4 hovorí: „Ten, kto hovorí
v neznámych jazykoch, buduje seba samého...“ Hovorenie v jazykoch sa dá prirovnať k tomu, ako by si nabíjal
svojho ducha ako batériu. Toto pomáha k tomu, aby si oveľa rýchlejšie vedel reagovať zo svojho ducha
na Pánov hlas.
Pavol taktiež v Liste Efezským 5:18-21 vyznačuje praktické kroky, ako v aktívnom stave a ako byť
vždy naplnený Duchom Svatým: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.
Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte
stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej.“Toto
je spôsob, ako byť neustále napĺňaný Duchom. Pre takéhoto človeka, ktorý je neustále plnený Duchom,
modlitba nikdy nie je nuda, ale moment duchovného nadšenia; je to čas hodovania v Božej láske,
blaženosti a milosti Božieho objatia.
Po štvrté, využi možnosť modliť sa s druhými kresťanmi. Toto ti pomôže rozvíjať túžbu za
modlitbou a bohatší vzťah a spoločenstvo s Duchom Svätým. Mnoho veriacich z celého sveta sa k nám
pripája v našom špeciálnom čase modlitieb cez sociálnu sieť Yookos. Ak tam nie si prihlásený, urob to
dnes na www.yookos.com . Sú tam prorocké a inšpiratívne myšlienky a krátke, ale intenzívne momenty
modlitieb, ktoré ti pomôžu rozvíjať vytrvalý a nadšený modlitebný život.
Modlitba
Drahý Otec, radujem sa zo slávneho vplyvu a zmien, ktoré sa dejú v mojom duchu vždy, keď sa modlím.
Ďakujem Ti za Tvoju lásku, milosť a nebeské potešenie, ktoré ma nadchýňa vtedy, keď trávim čas na modlitbách.
Cez modlitbu pôsobím pozitívne a trvalé zmeny, keďže viem, že Tvoje uši sú vždy nachýlené k môjmu hlasu, aby
odpovedali na moje modlitby, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Efezským 6:18
Lukáš 18:1-9

5

Pastor Chris
Ovládaj svojho ducha
Ako mesto s rozbúranými hradbami je človek, ktorý neovláda svojho ducha (ktorému chýba sebaovládanie)

(Príslovia 25:28 angl. preklad).
Niekto sa ma raz spýtal: „Pastor Chris, ako mám zvíťaziť nad svojimi závislosťami? Pokúšal som
sa prikazovať im, ale stále som pokúšaný robiť tie isté veci. Čo by som mal robiť?“ V prvom rade ty
nemáš hovoriť k svojim závislostiam, ale k sebe samému. Môžeš hovoriť k závislostiam celý rok a nič sa
nestane. Po druhé, mal by si svoju vieru doplniť a ďalšie dobré vlastnosti, ako je striedmosť; toto ti
pomôže ovládať akékoľvek závislosti.
To, čo potrebuje každý, kto bojuje so závislosťami, je ovládanie svojho ducha. Hovor si sám
k sebe: „Viem sa ovládať a toto začína pracovať v mojom živote; viem ovládať svojho ducha.“ Keď robíš
takéto vyhlásenia, bude ťa to viesť a pomáhať ti privádzať tvoje myšlienky, vôľu, emócie a fyzické
zmysly do poslušnosti Božieho Slova. Slovo „ovládať“ je v hebrejčine „matsar“ a je príbuzné s gréckym
slovom „Egkrateia“, čo znamená striedmosť, sebaovládanie. Je to dlhodobo budovaný návyk potláčania,
zdržiavania sa niečoho, ktorý pôsobí na niekoho impulzy, pocity, túžby. Znamená to držať sa na uzde.
Keď túto vlastnosť nemáš, si náchylný a zraniteľný pre nepriateľské útoky. Príslovie 25:28
hovorí: „Muž, ktorý neovláda svojho ducha je ako preborené mesto bez hradieb.“ To je strašné! Odmietni byť
mestom bez hradieb, vládni nad svojím duchom! 2. Petrov 1:5-9 hovorí (angl. preklad): „A okrem toho so
všetkou usilovnosťou pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť (striedmosť)...“ Boh chce,
aby si ovládal svojho ducha, preto do neho vložil tieto úžasné vlastnosti, aby si bol vždy plodným.
Apoštol Pavol uvádza v Liste Galatským 5:22 striedmosť (zdržanlivosť) ako vlastnosť
znovuobnoveného ľudského ducha: „Ale ovocím ducha je láska radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť (jemnosť),
dobrota, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť, proti takýmto nie je zákon.“ Nijaký kresťan by nemal povedať: „Nuž,
ja neviem ovládať svoje túžby“, alebo „Ja neviem ovládnuť svojho ducha.“ To, čo potrebuješ je, aby tvoj
duch získal vládu. Pôsobením Slova Božieho a vplyvom Ducha Svätého je tvoj duch upravovaný
a riadený k tomu, aby začal vládnuť tvojej mysli, telu a emóciám.
Modlitba
Drahý Otec, prehlasujem, že nie som ovládaný nijakým postojom, zvykom, závislosťou a životným štýlom,
ktorý je v rozpore s Tvojou dokonalou vôľou pre mňa. Dovoľujem, aby Tvoje Slovo malo plnú vládu nad mojím
duchom, dušou a telom, a preto mám schopnosť sa správne rozhodovať a robiť správne voľby, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
2.Petrov 1:5-6
Príslovia 16:32
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Pastor Anita
Boh od teba chce, aby si požehnal svet
„Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť

núdznemu“(Efezským 4:28).
Boh od teba chce, aby si požehnal svet. To je dôvod, prečo chce, aby si pracoval svojimi rukami;
nie preto, že budeš hladný, keď nebudeš pracovať. Ježiš povedal: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani
nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?“(Matúš 6:26).
Ak vtáci a zvieratá nepracujú a predsa nie sú hladné, pretože sa Boh o ne stará, o čo viac sa postará
o teba, Jeho zvláštny poklad! Boh sa dokáže o teba postarať. On však chce, aby si pracoval preto, aby si
prispel k rozvoju sveta okolo teba.
Ako Božie dieťa by si nemal byť nečinným. Dokonca aj keď práve teraz si bez práce, nájdi si
niečo, v čom si dobrý, niečo, čo je dobré pre Boha a aj pre ľudí a začni to robiť. Nech tento mesiac
neprejde bez toho, že by si niečo urobil. Nájdi potrebu ľudí a načiahni sa, aby si ju naplnil. Nezáleží na
tom, či si myslíš, že tvoja terajšia práca je veľmi podradná, rob ju s úctou a najlepšie, ako sa dá. Nehanbi
sa za to, čo robíš a nikdy sa necíť podradným. Pamätaj, si Božie dieťa a kvôli tomu prichádza požehnanie
na všetko, do čoho sa pustíš.
Biblia opisuje, ako cez otroka menom Jozef prišlo požehnanie na Putifarov dom (Genezis 39:5).
Nezáleží na tom, čo robíš, urob to najlepšie, ako vieš a zlepši tým svoj svet. Staň sa oddaným tomu, aby si
urobil svet okolo seba lepším miestom. Nech ľudia okolo teba vnímajú, že tam žiješ a pracuješ, nech sú
šťastní, že im ťa Boh poslal do cesty. Tvoje zamestnanie je bránou do sveta, je tvojou príležitosťou, aby si
prejavil seba samého a dokonalosť toho, čo Boh do teba vložil.
Žalm 139:14 hovorí, že si „...úžasne a predivne stvorený“, znamená to, že si jedinečnou osobnosťou
a druhá taká na zemi nie je; si veľmi komplexným a zázračným stvorením, ktoré sa len ťažko dá opísať –
takýto si ty. Je toho tak veľa v tebe, z čoho môže mať svet úžitok! Práve preto sa musíš v svojej hlave
rozhodnúť, že budeš tým najlepším, čo je v tebe, pretože Boh chce cez teba požehnať svet.
Modlitba
Drahý Otec, rozpoznávam svoje schopnosti a zručnosti ako spôsob, ktorým si ma stvoril, aby som požehnal
svoj svet. Preto usilovne vykonávam všetko, čo robím, keďže viem, že pracuješ cezo mňa! Ďakujem Ti za rastúcu
milosť a za schopnosť pozitívne ovplyvniť môj svet tým, keď slávne žijem pre Teba, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Genezis 12:2
1. Tesalonickým 4:11
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Pastor Chris
Dávaj veľa
Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať (2.

Korintským 9:6).
Darcovia sú pre Pána veľmi dôležití a vládnu svetu. Nikdy nemôžeš byť menej, než dávaš, lebo
čím viac dávaš, tým viac dostávaš. Pán Ježiš na to poukazuje, keď v Lukášovi 6:38 povedal: „Dávajte
a bude vám dané, mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovate naplnenú vám dajú ľudia do lona...“
Náš úvodný verš hovorí: „...kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať a kto hojne rozsieva, ten bude
aj hojne žať...“ Toto je duchovný princíp, pri ktorom je vždy isté, že prinesie výsledky: „nech každý dáva,
ako sa rozhodol v mysli a zaumienil si v srdci, nie zdráhavo, ľútostivo alebo z donútenia, lebo Boh miluje(má
potešenie, cení si nadovšetko, nikdy neopustí a nikdy neobíde) štedrého (radostného, rýchleho k skutku) darcu
(ktorého srdce je v dávaní). A Boh je schopný spôsobiť, aby každá milosť (každá priazeň a pozemské požehnanie)
prišlo k tebe v hojnosti, takže môžeš byť vždy a za všetkých okolností a vo všetkých potrebách sebestačný (vlastniaci
dostatok na to, aby si nepotreboval nijakú pomoc a podporu a vo všetkom vystrojený pre každý dobrý skutok
a dobročinný dar)“(2. Korintským 9:7-9 rozšírený preklad).
Vezmime si ako príklad Šalamúna. Biblia zaznamenáva v 1.Kráľov 3:4, že ponúkol tisíc
spaľovaných obetí Bohu a to spôsobilo, že Boh ho v noci navštívil: „...Pán sa zjavil Šalamúnovi v noci vo sne
a povedal mu: Povedz mi, čo ti mám dať.“ Kvôli svojim darom dostal Šalamún od Pána podpísaný
a nevyplnený šek. Ukazuje to na to, že bez ohľadu na to, ako veľa dáš, nemôžeš prekonať Boha v dávaní
– vždy dostaneš viac.
Rozhodni sa v sebe tento rok, že budeš dávať viac, než si kedy dal. Tvoje dávanie začína tým, že
dáš Bohu to, čo mu patrí. Znamená to obete prvotín, desiatky, dary a špeciálne semeno. Keď to urobíš,
On určite rozmnoží tvoje zasiate semeno a zväčší tvoju kapacitu dávania; a tak budeš mať viac a viac.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ cestu k finančnej hojnosti a za milosť, ktorú mi prejavuješ, aby
som mohol prekonať v dávaní tento rok a dal viac, než kedykoľvek predtým. Vyhlasujem, že som požehnaný v mojom
dávaní, keď prijímam znásobenú žatvu každého zasiateho semena a nárast ovocia mojej spravodlivosti, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium
Príslovia 3:9-10
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Pastor Chris
Poznaj najnovšie fakty ohľadom súčasnej pravdy
Chcem vám vždy pripomínať tieto veci, aj keď ich poznáte a ste si istí prítomnou pravdou (2. Petra 1:12).
Ako služobník zmierenia si sa stal Božím nástrojom nielen na budovanie svojho života, ale aj

životov iných ľudí. Preto je dôležité, aby si bol vždy naladený na Pána cez spoločenstvo s Ním, aby si mal
vždy najnovšie informácie, takže môžeš budovať presne to, čo On chce a žiť život, ktorý mu prináša
potešenie.
Dobrým príkladom na poučenie je život Mojžiša. Boh sa mu zjavil ako Jahve a povedal mu:
„Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh Všemohúci, ale moje meno Jahve som im nedal
poznať. Tým vlastne Mojžišovi hovorí: „Tvoji predkovia ma nepoznali ako Jahveho, preto ti dávam nové
zjavenie toho, kým som.“ Takto Mojžiš získal vtedy najnovšie informácie z „veliteľstva“.
Ale od Mojžišových čias sa situácia zmenila, preto sa dnes nemodlíme k Otcovi používajúc meno
Jahve, ale v mene Ježiš. Jahve znamená Pán, ale mi nepoužívame toto na vyháňanie démonov, miesto
toho používame meno Ježiš. Toto je súčasná pravda a Boh chce, aby sme v nej kráčali; chce, aby sme boli
upevnení v tejto súčasnej pravde.
Tiež v Exode 3:6 Boh prehovoril z nebies k Mojžišovi: „...Ja som Boh tvojich predkov, Boh Abraháma,
Izáka, Jákoba.“Ale o mnoho rokov neskôr v Skutkoch 9:5 prehovoril hlas k Pavlovi a keď sa Pavol spýtal:
„Kto si Pane ?“ tak hlas neodpovedal: „Ja som Boh Abraháma, Izáka a Jákoba.“ Odpoveď vtedy znela: „Ja
som Ježiš...“A tak teraz zjavuje Otec samého seba cez svojho Syna Ježiša (Židom 1:1). Boh je stále Bohom
Abraháma, Izáka, Jákoba, ale súčasná pravda je to, že plnosť Božstva prebýva teraz telesne v Ježišovi.
Preto Ježiš povedal: „...kto videl mňa, videl Otca.“
Je veľmi dobré pre teba, aby si poznal súčasnú pravdu z Božieho Slova. Aby sa to stalo, mal by si
študovať Písmo, aby si sa naučil postupnosť zjavenia a bol naladený na počúvanie Pána neustále vo
vzájomnom spoločenstve. Buď v spoločenstve s Ním cez modlitbu, štúdium Slova a taktiež maj
spoločenstvo s druhými veriacimi! To je dôležité pre tvoj duchovný rast a budovanie.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ako milujem Tvoje Slovo! Je životom pre môjho ducha a svetlom pre moje cesty.
Príchod Tvojho Slova osvecuje moje cesty, aby som poznal a kráčal v Tvojej dokonalej vôli. Keď som s Tebou dnes
v spoločenstve cez modlitbu a štúdium Tvojho Slova, prijímam Boží vhľad a vedenie pre môj pokrok a prosperitu,
v mocnom mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
2.Timotoevi 2:15
Ozeáš 6:3
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Pastor Anita
Buď si vedomý svojej novej prirodzenosti (povahy)
„Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli nového, ktorý sa

obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa“(Kolosenským 3:9-10).
Boh ťa preniesol z kráľovstva temnoty do Jeho Kráľovstva svetla, kráľovstva Jeho milovaného
Syna (Kolosenským 1:13). Preto musíš odstrániť každý postoj, ktorý nie je z Boha. V 1. Korintským 6:5-9
apoštol Pavol pokarhal kresťanov v Korinte, pretože ich spôsob života nevykazoval novú prirodzenosť
spravodlivosti, ktorú predtým dostali. Keďže si nové stvorenie, je dôležité uvedomiť si, že si bol úplne
oslobodený od svetského životného štýlu. Ty nie si ten istý človek, ktorým si bol predtým, než si sa
znovuzrodil. Tvoja stará prirodzenosť, povaha, bola nahradená Božou prirodzenosťou spravodlivosti.
Biblia hovorí: „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci zmizli a hľa všetky sa stali novými
(2.Korintským 5:17 angl. preklad). Starý životný štýl, starý spôsob rozmýšľania a konania bol nahradený.
Ľudia ťa môžu nazývať rovnakým menom, ktoré poznali predtým, než si sa znovuzrodil, možno ťa
nazývajú fajčiarom, opilcom, klamárom a podobne; na tom nezáleží. Biblia hovorí: „A takými ste vy
niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho
Boha“(1. Korintským 6:11).
Všimni si, že tam nie je napísané: „ a takými ste aj vy...“, miesto toho je tam „ a takými ste boli
niektorí z vás“, pretože teraz, keď si v Kristovi Ježišovi, bol si očistený od všetkej neprávosti. Bol si
oddelený od hriechu Bohu a vyhlásený spravodlivým; v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha!
Krv Ježiša, ktorý mocou večného Ducha ponúkol sám seba ako bezvadnú obeť očistila tvoje svedomie od
mŕtvych skutkov, aby si slúžil živému Bohu (Židom 9:14).
Boh chce, aby si rozpoznal svoju novú identitu – pozri sa na obraz svojho nového ja a začni podľa
toho žiť. Nemôžeš vedieť, ako v skutočnosti vyzeráš, až kým sa nepozrieš do Božieho zrkadla – a tým je
jeho Slovo. Toto je zrkadlo, ktoré ti ukazuje, že na starom živote, ktorý si zdedil po svojich rodičoch už
nezáleží, lebo situácia sa zmenila. Ty si teraz novým stvorením. To, ako sa správaš ako kresťan musí
odrážať tvoju novú osobnosť v Kristovi Ježišovi – tvoju novú prirodzenosť, ktorá je prirodzenosťou
spravodlivosti.
Vyznanie
Obliekol som si novú prirodzenosť spravodlivosti. Starý život, s ktorým som sa zrodil zo svojich rodičov bol
nahradený životom a prirodzenosťou (povahou) Božou, preto mám v svojom duchu neporušiteľný Boží život. Tento
nový život je v každej bunke môjho tela, v každej kosti môjho tela, v každom vlákne mojej bytosti! Dnes žijem
v realite tohto nového života spravodlivosti, ktorý som prijal v Kristovi. Amen.
Rozšírené štúdium
Efezským 4:24
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Pastor Chris
Buď horlivý v získavaní duší !
Potom im povedal: Choďte po celom svete a kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 16:15).
Tí, čo získavajú duše sú v očiach Pánových veľmi vplyvní a vzácni. Pre teba ako dieťa Božie by

nemalo nič znamenať viac ako privádzanie ľudí, ktorí žijú okolo teba a ešte nespoznali Pána k spaseniu.
Túto záležitosť musíš brať tento rok veľmi vážne; viac, než kedykoľvek predtým. 2.Korintským 5:19
hovorí: „že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami
zvestovanie zmierenia.“
Boh ti zveril službu zmierenia, On ťa nielen povolal do spoločenstva so svojím Synom Ježišom
(1.Korintským 1:9), ale tiež ťa povolal, aby si bol Jeho partnerom v získavaní duší. V liste Rímskym 12:11
sme napomínaní, aby sme neboli leniví v horlivosti, ale aby sme horliví v duchu slúžili Pánovi. Hovorí sa
tu o tom, aby sme boli horliví v záležitosti, ktorá má u Boha najvyššiu prioritu, a to je získavanie duší. Tí,
čo získavajú duše vládnu svetu a sú pre Pána veľmi vzácni.
Zažiješ v tomto roku ešte viac úspechov a väčší pokrok vtedy, keď sa zapojíš do získavania duší.
Ľudia sú najväčším Božím majetkom na zemi. Kým nezačneš získavať ľudské duše, nie si zapojený do
budovania Božieho majetku. Pán Ježiš sa stále načahuje za nespasenými, aby sa dotkol ich životov Jeho
mocou a slávou; ale On to môže robiť jedine cez teba. Preto vždy musíš byť nadšeným získavačom duší.
Aby si bol v tomto efektívnym, musíš hľadieť poza súčasné okolnosti, poza každé obmedzenie
a odmietať všetko, čo ťa odvádza od tejto veľkej zodpovednosti. Odhoď preč všetko, čo odvádza tvoju
pozornosť a horlivo slúž v tomto roku ako ten, čo získava duše. Toto je tvoj skutočný zmysel existencie.
Apoštol Pavol hovorí v 1. Korintským 9:16: „Lebo keď kážem evanjelium, to nie je chválou pre mňa, to je moja
povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.“
Stále zvestuj evanjelium všetkým, ktorí žijú okolo teba, je to tá najlepšia vec a presne to od teba
Boh vyžaduje.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma spasil a urobil si ma svojím partnerom v záchrane iných. Dnes
zvestujem druhým evanjelium, modlím sa, aby bola v ich srdciach roznietená viera k tomu, aby prijali spasenie a boli
okamžite prenesení do slávnej slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Jeremiáš 1:4-7
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Pastor Chris
Vydrž prenasledovanie a vyhraj !
„A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní “( 2. Timoteovi 3:12).
Prenasledovanie je zasľúbením pre každého veriaceho. Je nevyhnutné pre tvoje povýšenie a bude

prichádzať na viacerých úrovniach tvojho života. Je tým, čo ťa odlišuje od ostatných a oddeľuje ťa od
zástupov. Prenasledovanie je tvrdé jednanie od druhých, ktorí ťa chcú prinútiť, aby si sa stotožnil s ich
spôsobom konania v živote. Ako kresťan, ktorý žije podľa Božieho Slova, budeš určite prenasledovaný.
Pán to potvrdil v Jánovom evanjeliu 15:20: „Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší
ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na
vaše“
Každý, kto sa chce podobať Ježišovi, musí byť pripravený prijať prenasledovanie, tak ako to
urobil Pán. Ale úžasná vec na tom je to, že keď zostaneš stáť na Božom Slove bez ohľadu na
prenasledovanie, ktoré ti príde do cesty, sám Pán ťa poctí. Ježiš vedel, že sa stretneme v živote
s problémami a výzvami, ale potvrdil, že ak zostaneme v Ňom, budeme žiť v pokoji dokonca aj uprostred
protivenstiev: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som
premohol svet“(Ján 16:33).
Možno sa divíš, prečo nás Boh ponechal v tomto svete skúšok a pokušení, alebo by si chcel
vedieť, prečo dovoľuje, aby ti skúšky prišli do cesty. Pravda je taká, že Bohu nevadí, keď ti prídu do cesty
skúšky alebo pokušenia, lebo vie, že ťa už urobil viac ako víťazom ( Rímskym 8:37). 1.Ján 4:4 hovorí: „Vy,
deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“
Preto by si mal očakávať prenasledovanie a nikdy sa ho neobávať; ver tomu, je to dôležité. Miera
prenasledovania je úmerná miere tréningu, ktorý si už dostal. Bez ohľadu na všetky možné testy,
prenasledovania alebo skúšky, ktorým budeš možno čeliť tohto roku, raduj sa, lebo budú pre teba
chlebom! Všetky takéto nepriaznivé vetry spôsobia len to, že sa hlbšie zakoreníš v Bohu.
Modlitba
Ďakujem Ti, nebeský Otec za potešenie a silu, ktorú dostávam z Tvojho Slova; preto aj uprostred zúriacej
opozície nebudem kolísať, ale budem pokračovať v Tvojom Slove a robiť to, k čomu som povolaný, a to mocou Tvojho
Ducha, v mene Ježiš. Amen!
Rozšírené štúdium
Jakub 1:2-4
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Pastor Anita
Mysli správne
„Napokon premýšľajte bratia o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo

príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné“(Filipským 4:8).
Navzdory tomu, čo si mnohí myslia, tvoje myšlienky ťa môžu dostať hore alebo zraziť dole.
Tvoje myšlienky v skutočnosti určujú kvalitu tvojho života, lebo každý človek je vlastne vyjadrením
svojich myšlienok. Toto je dôvod, prečo Biblia hovorí: „Ako človek rozmýšľa v svojom srdci, taký aj
je...“(Príslovia 23:7). Veľmi záleží na tom, čo ti prebieha hlavou, pretože tvoj život nebude iný od toho,
ako rozmýšľaš.
Tvoja myseľ je vstupnou bránou do tvojho ducha. Ak nie je napĺňaná správnym druhom
informácií, tak potom nebudeš vedieť prijať vedenie Ducha Svätého, ktoré by si mal mať. Preto musíš
neustále obnovovať svoju myseľ Slovom Božím (Rímskym 12:2). Keď dovolíš, aby Slovo naplnilo tvoju
myseľ a získalo v nej vládu, tak bude v tebe inšpirovať tie správne myšlienky. Onedlho ťa tieto
myšlienky ovládnu a vytvoria v tebe novú mentalitu.
V tomto roku sa musíš rozhodnúť, že budeš rozmýšľať tie správne myšlienky, rozmýšľaj
o Božích pravdách! Náš úvodný verš jasne ukazuje, o čom by si mal rozmýšľať: o všetkom, čo je
pravdivé, hodné cti, spravodlivé, čisté, ľúbezné, príjemné, cnostné, hodné chvály!
Ak sa niekedy ocitneš v situácii, kde musíš čeliť nejakej výzve, tak namiesto toho, aby si si zaplnil
hlavu tým problémom a tým ho ešte zväčšil, tak nástoj na tom, že budeš premýšľať len nad tým, čo
hovorí o tejto záležitosti Slovo. Rozmýšľaj len o Slove. Nerozmýšľaj tak, ako rozmýšľa zvyšok sveta;
použi Božie Slovo, aby zmenilo tvoj myšlienkový svet. Nech Jeho Slovo obsadí tvoje myšlienkové procesy
ráno, na obed aj v noci.
Ako sa budeš takto zapodievať Slovom, tak sa stane premena. Začneš rozprávať správne veci
a prejdeš víťazne každým dňom života. Nič v celom stvorení nie je pravdivejšie, spravodlivejšie,
cnostnejšie a ľúbeznejšie ako Božie Slovo. Stráv dnes čas premýšľaním o Božom Slove.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo je v mojich ústach a v mojom srdci, rozjímam nad ním deň aj noc, a tým moje
cesty prosperujú viac a viac. Tvoje Slovo nasycuje moju celú myseľ, ducha a telo a tak nezostáva žiadne miesto na
to, aby sa tam vkrádali negatívne myšlienky. Tvoje Slovo je mojou obranou, základom a silou môjho života. Ďakujem
Ti za vzácny dar Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Jozue 1:8-9
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Pastor Chris
Výhoda milosti
„Ale vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky!

[Amen.]“(2. Petrov 3:18).
To, že máš výhodu Božej milosti je pre teba mocou na povýšenie. Prináša ti česť a prijateľnosť.
Som si vedomý toho, že keď sa niekde zjaví určitý typ ľudí, tak s nimi ľudia nejednajú správne. Často sú
podceňovaní, prehliadaní a odmietaní. Toto by sa ti nemalo stávať, keď si znovuzrodený. Milosť Božia na
tvojom živote ti prináša to, že budeš prijímaný ľuďmi, dokonca ťa robí veľmi významnou osobou (VIP).
Prináša do tvojho života rešpekt a dôstojnosť, takže ostatní vidia v tebe krásu a výnimočnosť Božiu.
Milosť Božia je v hojnosti dostupná pre každého z nás (Efezským 4:7), je to pozdvihujúca sila,
ktorá k tebe priťahuje správnych ľudí, prostriedky a zdroje, ktoré potrebuješ k tomu, aby si mohol
vykonávať to, čo Boh predurčil pre tvoj život. Človek pod milosťou Božou je obklopený Božou
atmosférou, ktorá k nemu priťahuje dobro. Dokonca aj v ťažkých situáciách ťa milosť zvýhodňuje
a spôsobuje, že sa pozdvihneš nad každý problém.
Nikdy nezápas o to, aby si bol prijatý v práci, v škole, doma alebo hocikde, lebo máš výhodu
milosti. Všetko, čo je treba, je rozpoznať a byť silný v Božej milosti: „Môj synu, buď silný v milosti, ktorá je
Kristovi Ježišovi“(2. Timoteovi 2:1). Byť silný v milosti znamená byť si vedomý výhod tejto milosti! Ty si
Abrahámovým semenom, preto milosť pre prosperitu v tebe pracuje 24 hodín denne! Táto milosť ťa tlačí
vpred a dostáva ťa do pozície úspechu presne tak, ako to urobila s Jákobom, ktorý sial v čase hladu
a neúrody a v tom istom roku zožal stonásobnú žatvu (Genezis 26:12-13).
Aj keď svet zápasí s úpadkom a veľkými ekonomickými zlyhaniami, ty si stále vo výhode,
pretože si dieťa milosti. Preto Biblia hovorí: „Keď to s ľuďmi ide dole vodou, ty si povieš: existuje cesta
nahor...“( Jób 22:29 angl. preklad). Je to preto, lebo si v pozícii výhody milosti, pozdvihujúcej sily, ktorá
pôsobí, že tvoj život ide zo slávy do slávy.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš výhodu Tvojej milosti. Výnimočnosť, sláva, sila cnosti a úspech dnes
vyžarujú zo mňa kvôli Tvojej milosti, ktorá vo mne pracuje. Všade, kam idem, som prijímaný a veľmi
uprednostňovaný, lebo nesiem so sebou Božiu prítomnosť. Rastiem v milosti a v poznaní Ježiša Krista. Halleluja.
Rozšírené štúdium
Rímskym 5:17
Židom 12:28
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Pastor Chris
Vyžaruj výnimočnosť (dokonalosť)
„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je

v nebesiach“(Matúš 5:16).
Výnimočnosť nie je rozdiel v tom, či umývaš dlážku alebo nosíš krásne šaty a používaš drahé
parfumy. Je to niečo, čo opisuje kvality tvojej osobnosti, niečo, čo vyžaruje z tvojho ducha. Keď si sa stal
novým stvorením, výnimočnosť Kristova vošla do tvojho ducha a stále tam prebýva. Boh poslal svojho
Ducha, ktorý je výnimočným Duchom, aby priniesol výnimočnosť do tvojho života. Takže teraz ju môžeš
kedykoľvek uvoľniť zo svojho ducha a prejaviť ju svetu.
1. Petrov 2:9 hovorí: „Vy ste vyvolená rasa, kráľovské kňazstvo, svätý národ, zvláštne Božie vlastníctvo,
aby ste prejavovali výnimočnosť (dokonalé vlastnosti) toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla“
(angl. preklad). Svet potrebuje výnimočné mozgy. Preto si tu; Boh chce prejaviť svoju výnimočnosť cez
teba pri každej príležitosti a cez toto ukázať svetu svoju slávu. Boh chce od teba, aby si prejavil
výnimočnosť v svojej práci, vo vzťahoch, v jednaní s ľuďmi, v tvojom chovaní – skrátka vo všetkom!
Nezáleží na tom, čo robíš, či si podnikateľ, odborník na niečo alebo remeselník. Bez ohľadu na to,
čo robíš – prines požehnanie do svojej práce, pôsob tam s výnimočným duchom.
Výnimočnosť je v tvojom duchu, je to kvalita, prirodzená vlastnosť tvojho znovuzrodeného
ducha, tak ju vytiahni von! Vyžaruj výnimočnosť okolo seba, odmietni tolerovať každú polovičatosť
a svetskú nedbalosť. Vlož nové hodnoty do seba a do všetkého, čoho sa chytíš. Uč sa nové veci a nech
tvoje srdce horí novými nápadmi o tom, ako zlepšiť veci okolo teba a ako vylepšiť svet, v ktorom žiješ.
Buď výnimočným, lebo ním si!
Modlitba
Mám výnimočnú myseľ, Duch Boží vo mne mi dáva výnimočnú schopnosť a veľkosť porozumenia,
chápania, preto som veľmi rozvážny a pozorný a venujem pozornosť každému detailu v každom úsilí, ktoré
vynakladám; preto na konci toho je vždy dokonalý výsledok! Nech je požehnaný Pán!
Rozšírené štúdium
Daniel 6:3
Daniel 2:48
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Pastor Anita
V tvojom duchu sa nachádza víťazstvo!
„Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, vediac, že skúšky vašej

viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v
ničom nemali nedostatok“( Jakub 1:2-4).
Dôvod, prečo ťa Pán Ježiš neustále nabáda, aby si sa radoval, keď sa na teba zosypú skúšky
a ťažkosti z každej strany je ten, že On vie, že víťazstvo je už prítomné v tvojom duchu. Ako
znovuzrodený človek si už v Kristovi Ježišovi premohol všetko a si v Ňom viac ako víťaz (dobyvateľ).
Nemala by ťa premôcť nijaká situácia, ktorej budeš čeliť. Keď budeš prechádzať týmto rokom, neustále
maj toto na mysli. Máš všetko, čo je potrebné, aby si premohol každú skúšku, pokušenie alebo ťažkosť.
1. Korintským 10:13 hovorí: „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On
nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením pripraví cestu k úniku, aby ste ho mohli zniesť“(angl.
preklad). Nemusíš zbabelo utiecť, vzdať sa alebo sa zrútiť pod vonkajšími tlakmi, nech sú už akékoľvek.
Ježiš sa postavil proti a triumfoval nad každým návalom ťažkostí, ktoré sa mu postavili do cesty. Nikdy
nebol zmätený ani rozčúlený, nech sa dialo čokoľvek. Ty musíš mať presne rovnaký postoj – postoj
víťazstva.
Ťažkosti, ktorým čelíš, slúžia na tvoje povýšenie, urobia ťa pevnejším, odolnejším; ak ich
neprivítaš, zostaneš na tej istej úrovni viery a dospelosti. Preto privítaj problémy. Privítaj ich ako
nevyhnutný prostriedok na povýšenie. Pozoruj v Biblii Jozefa v Egypte, ako jednal s ťažkosťami, ktoré sa
mu postavili do cesty. Premohol všetky ťažkosti, ktoré na neho útočili a povstal, aby sa stal premiérom
celého Egypta. Ja som doteraz v živote zažila len jeden druh smerovania: hore a dopredu. Neznamená to,
že by nikdy neprišli výzvy, ale vždy víťazím. Preto privítaj výzvy, pretože sú protivným vetrom, ktorý
spôsobí, že tvoje korene pôjdu hlbšie. Si väčší a mocnejší, než akékoľvek protivenstvo, ktoré sa ti postaví
do cesty: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo
svete“(1. Ján 4:4).
Vyznanie
Som plne presvedčený, že väčší je Ten, ktorý je vo mne ako ten, ktorý je vo svete, preto nijaké protivenstvo
alebo nepriaznivá okolnosť ma nemôže premôcť, pretože som viac ako víťaz. Som presvedčený o mojom večnom
víťazstve nad satanom a svetom, preto sa radujem v Pánovi, mojom Bohu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Rímskym 8:36-39
Rímskym 8:28
Príslovia 24:10

16

Pastor Chris
Tvoje súčasné umiestnenie
Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste

zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla ( 1. Petra 2:9).
Záverečná časť úvodného textu nám oznamuje, aké je naše súčasné umiestnenie; boli sme
prenesení do Božieho predivného svetla, Jeho úžas vzbudzujúceho svetla. Boh chce, aby si vedel, že čo sa
týka tvojho života, tak tam už nie je nijaká tma. To pripomína slová Pána Ježiša v Jánovi 8:12: „ja som
svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.“ My sme deti svetla
prebývajúce v svetle a Pán je Otec svetiel (Jakub 1:17).
Pán v Starom zákone urobil pre Izraelcov niečo pozoruhodné: vyviedol ich z Egypta – symbolu
temnoty – do krajiny oplývajúcej mliekom a medom; do zasľúbenej krajiny, ktorá reprezentuje svetlo! On
vždy vyvádza von preto, aby priviedol inde dnu. Boh nevyviedol Izraelcov z Egyptského zajatia preto,
aby ich ponechal v divočine, miesto toho ich zaviedol do zasľúbenej krajiny.
Úplne rovnako aj teba vyviedol z tmy a ihneď ťa premiestnil do kráľovstva svojho milovaného
Syna: „A radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z
moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“( Kolosenským 1:12-13). Tma reprezentuje hriech,
smrť, zlo a všetko negatívne spojené so satanom. Bol si vyvedený von z hriechu, choroby, depresie,
chudoby, znechutenia a zo všetkého, čo súvisí so zlom do slávneho života v Kristovi, života naplneného
Jeho milosťou. Toto je tvoje súčasné umiestnenie.
Boh chce, aby si vedel, že ti dal nadprirodzený život slávy, kde vládneš a panuješ nad satanom
a kohortami pekla. Teraz prebývaš v Božom kráľovstve svetla, kde vládne láska. Preto nesmieš dovoliť,
aby sa skutky tmy nejako prejavovali v tvojom živote, lebo v tvojom živote už nie je nijaká tma, veď ty si
bol prenesený do Božieho úžasného svetla. Toto svetlo je svetlom života, ktoré ti ukazuje cestu úspechu,
víťazstva a panovania.
Modlitba
Požehnaný Pane, ďakujem Ti za to, že si ma vyviedol z temnoty do slávnej slobody synov Božích! Ako som
Ti vďačný, že prebývam v kráľovstve svetla, kde vládnem a panujem v živote nad temnotou, v mene Ježiš! Amen.
Rozšírené štúdium
Kolosenským 1:12-13
Príslovia 4:18
Izaiáš 60:1-3
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Pastor Chris
Pevne stáť vo viere
„Bedlite, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní!“ (1 Korintským 16:13).
Niektorí ľudia zaťažení starosťami a túžbami súčasného života sa stanú neefektívnymi na svojej

kresťanskej ceste. Následne je Božie Slovo akoby udusené v srdciach týchto ľudí. Ich viera sa začne
strácať (Marek 4:18-19). Jedna z vecí, pre ktorú sa musíš rozhodnúť tento rok, je pevne stáť vo viere
a upriamiť svoje srdce na Pána. Tak sa mu od teba dostane absolútnej pozornosti. Príslovia 23:26 hovorí:
„Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty .“ Pán povedal v Prísloviach 4:20: „Syn môj,
dávaj pozor na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom!“
Prečo je to tak veľmi dôležité? Prečo Pán vyžaduje, aby si mu dal svoje srdce a pozorne počúval,
čo hovorí? To preto, lebo viera prichádza počúvaním a počutie prichádza Slovom Božím (Rimanom
10:17). Aby mohla tvoja viera rásť a prevládať, musíš sa jednoducho venovať Božiemu Slovu a napnúť
svoj sluch, aby si počul, čo hovorí Pán. Takýmto spôsobom budeš zameraný a všetka tvoja pozornosť
bude sústredená na Slovo. Akákoľvek situácia príde, ty ostaneš nepohnutý .
Mnohí akoby kolísali a boli nestabilní vo svojich životoch len preto, lebo dávajú veľký priestor
rozptýleniu namiesto venovania pozornosti Písmu. Nikdy nedopusť, aby čokoľvek ovplyvnilo tvoju
istotu v Božom Slove a viedlo ťa iným smerom. Ježiš povedal v Lukášovi 21:34: „A vystríhajte sa, aby snáď
vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň.“ Je
na tvojej zodpovednosti prevziať moc nad svojím srdcom a zastaviť samého seba od vybočenia
nesprávnym smerom.
Pánov príchod je blízko. O to viac je dôležité, aby sme boli pevne usadení v Slove, stále zameraní
na svoj cieľ a pevne stáli vo viere. Teraz nie je čas váhať, ani krčiť sa. Práve naopak, teraz je ten čas, kedy
by si sa mal zamerať na vykonávanie Pánovej vôle a naplneniu Jeho volania pre tvoj vlastný život: „A tak,
moji milovaní bratia, buďte pevní, nepohnuteľní, rozhojňujúci sa vždy v diele Pánovom vediac, že vaša práca nie je
márna v Pánovi“ (1. Korintským 15:58).
Modlitba
Milostivý Pane, moja viera v Teba je silná. Pevne stojím ničím nepohnutý, usadený a vybudovaný v Tebe,
založený vo viere tak, ako som bol naučený vždy v plnosti služby Pánovej v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Kolosanom 2:6-7
Židom 10:38-39
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Pastor Anita
Pokračuj s desiatkom
„Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome a skúste ma potom v tom, hovorí

Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne“
(Malachiáš 3:10).
Desiatok je to, čo ťa prenesie do partnerstva s Pánom vždy, ako pravidelne prinášaš desatinu zo
všetkého svojho príjmu a požehnania, ktoré ťa stretne. Ako ty plníš svoju úlohu, tak isto aj Hospodin
napĺňa Jeho vlastnú časť „obchodnej dohody“. Uvoľní nevídané milosti nasmerované pre tvoje financie: „
a skúste ma potom v tom, hovorí Hospodin Zástupov, či vám nepootváram nebeských prieduchov a nevylejem vám
požehnania.“
Je to v podstate, ako by išlo o obchodný vzťah, kde jedna osoba má 30 %-tný podiel a druhá 70 %.
Keď uzavrú dohodu obe strany, musia dostať svoj podiel na zisku. Jeden partner by nerobil láskavosť
druhému, ak by neplatil za to, čo patrí tomu druhému, lebo sa jedná o jeho právo vo vzťahu. Urobiť inak
znamená okrádať toho druhého.
Boh chce, aby si pokračoval so svojím desiatkom, a tak sa mohol radovať z hojnosti a kráčať
v Jeho požehnaní. Finančný plán, ktorý má pre teba pripravený prekoná všetko to, čo by rodič alebo
finančné inštitúcie mohli kedykoľvek ponúknuť. Hospodin je ten, ktorý ti dodáva moc k získaniu
bohatstva. Keď si usilovný v prinášaní svojho desiatku, Pán sa stará o to, aby si nikdy nemal nedostatok.
Tvoj život bude následne smerovať iba jedným smerom: nahor a dopredu. Boh chce, aby si zažil slobodu
vo svojich financiách a kráčal v hojnosti.
Ak ako kresťan prechádzaš cez finančné ťažkosti aj napriek tomu, že platíš svoj desiatok, nie je to
Pán, kto to celé brzdí. Pokračuj v prinášaní svojho desiatku a prehlasovaní Slova viery, lebo ten zlý, čo má
záujem zmocniť sa toho, čo ti patrí, bol už dávno pokarhaný. Nemal by si debatovať nad tým, či platiť
alebo neplatiť svoj desiatok, pretože v konečnom dôsledku ten desiatok nepatrí tebe, ale Hospodinovi!
Preto pokračuj v prinášaní svojho desiatku, lebo to je tá správna vec. Prinášanie desiatku znamená, že
Pán má záujem o tvoj prospech navždy, nie iba v roku 2012.
Modlitba
Milostivý Nebeský Otče, ďakujem, že ma robíš zdrojom bohatstva a privilegovanou osobou. Budujem si
svoju cestu až na vrchol s desiatkami a obetami, ako aj špeciálnymi darmi, ktoré neustále prinášam. Viem, že to je
moja cesta k finančnej hojnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Zachariáš 8:12
Leviticus 27:30
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Pastor Chris
Stáť na čele
Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom -

naša viera. (1 Ján 5:4).
Keď študuješ život Ježiša a spôsob, ako reagoval na rozličné okolnosti, tak zistíš, že mal všetko
pod kontrolou. Jeho jazyk hovoril slová viery a absolútnej nadvlády. Vždy mal navrch a všetko pod
kontrolou; bez akéhokoľvek vzrušenia nad čímkoľvek. Jeho slová boli naplnené vierou a ukázali pokojný
prístup k riešeniu aj uprostred problémov. Niet sa čomu čudovať, že svet sa divil nad Pánom. Takýto
život nám aj daroval; život absolútnej nadvlády, kde skoncuješ so všetkými starosťami a prejavuješ svoju
vieru bez znepokojenia.
Musíš sa naučiť stáť bez rozrušenia a zmätenia, bez ohľadu na to, čo sa deje vôkol teba! Maj
všetko pod kontrolou. Konaj ako Ježiš, ktorý nebol pohnutý po tom, ako mu povedali v Jánovi 11:3 „Pane,
hľa, ten, ktorého máš rád, je nemocný.“ Pán nebol pohnutý správami o Lazarovej chorobe; jednoducho ostal
bez emócii dokonca aj po tom, ako mu oznámili smrť Lazara na štvrtý deň. Ježiš mal všetko pod
kontrolou.
Keď sa Ježiš nakoniec ukázal na mieste, Mária a Marta postupne prišli k Pánovi a povedali:
„Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel.“ Veľakrát som nadšený odpoveďou Pána. Bez
akéhokoľvek ľutovania alebo prejavu utrápenosti vo svojom hlase povedal: „Ja som vzkriesenie i život; ten,
kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude ...“ (Ján 11:25). Aká len istota z Jeho úst, pritom ostatní boli
kompletne zmätení a rozrušení!
Ako milujem Ježiša; nič Ním nedokázalo otriasť! Kľudne stál pri vchode do hrobky, povedal
jednoduchú modlitbu vďaky k Otcovi a potom zvolal: „Lazar, poď von!“ Muž, ktorý bol mŕtvy štyri dni,
vystúpil živý (Ján 11:41-44). To bola skutočná viera, pôsobiaca z miesta pokoja a absolútnej nadvlády.
Viera nepozná strach, pretože verí v schopnosť Boha. Keď čelíš rôznym skúškam, neschúľ sa do
klbka, ani neostaň podráždený alebo vyvedený z miery. Pokračuj so svojou prevahou nad všetkým.
Počas celého tohto roka bez ohľadu na to, čo sa stane okolo teba; dokonca, aj keď sa k tebe dostanú
negatívne správy z rôznych smerov, udržuj svoj pokoj a prehlasuj Božie Slovo. Máš kontrolu nad
situáciou. Odmietni sa obávať. Jednoducho vyslov Božie Slovo týkajúce sa danej veci a vykonaj zmenu.
Aleluja.
Modlitba
Milostivý Nebeský Otče, ďakujem za moc Tvojho Slova, ktoré mi umožňuje pôsobiť z miesta pokoja
a nadvlády nad všetkými situáciami. Žijem víťazne nad všetkými ničivými vplyvmi tohto sveta, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium
Židom 11:1
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Pastor Chris
Pôsobiť v Jeho absolútnej pravde
A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa (Ján 14:6).
Ježiš vo svojej modlitbe Otcovi povedal v Jánovi 17:17: „Posväť ich vo svojej pravde! Tvoje slovo je

pravda.“ Pravda v tomto prípade znamená absolútne poznanie alebo skutočnosť. Toto presahuje oblasť
domnienky alebo čiastočnej znalosti Božieho Slova; ide o plnú vedomosť. Napríklad Biblia hovorí, ako
bol Ježiš narodený z panny. To je absolútna pravda; nepotrebuješ to vedecky dokázať, ani sa pýtať na
pravdivosť a pravosť. Nie je potreba pýtať sa: „Naozaj sa narodil z panny?“, pokúšajúc sa vysvetliť si to
vo vlastnej hlave, ako to asi bolo možné. Biblia tak o tom hovorí a to je dostatočné overenie. Inak
povedané, ide o pôsobenie v absolútnej pravde.
Keď rozoznáš, pochopíš a staneš sa plne presvedčený bez pýtania sa akýchkoľvek otázok alebo
vyjadrenia pochybností voči sile a skutočnosti Božieho Slova, tak potom to je znak, že pôsobíš na vyššom
stupni vo svojom živote. Božie Slovo je nepopierateľné, nezávislé, definitívne a sebestačné. Apoštol Pavol
a jeho spoločníci to demonštrovali v Skutkoch 16. Rozhodli sa hlásať Evanjelium v určitej oblasti Ázie,
avšak Duch Svätý im tak nedovolil, pretože v tom čase ľudia neboli pripravení prijať Evanjelium: „A keď
prešli Frýgiu a Galatskú krajinu, pretože im Svätý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii, prišli k Mýzii a pokúšali sa
ísť do Bitýnie, ale Duch Ježišov im nedovolil“ (Skutky 16:6-7). Boh mal špecificky určený čas, aby spomínaný
región prijal Evanjelium. Nečudujme sa, že nevzniesli žiadnu otázku, keď Hospodin povedal: „teraz ešte
nie!“
Biblia hovorí v 2 Korintským 5:17: „Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo,
hľa, všetko je nové.“ V takomto hlbokom prehlásení Duch Svätý komunikoval absolútnu pravdu, kde
neexistujú žiadne domnienky ani predpoklady. Všimni si, ako nepovedal: „ak sa budete veľa modliť,
stanete sa novým stvorením.“ Neexistuje žiadne „ak“ ani „alebo“. Preto je nesprávne pýtať sa: „Naozaj
som nové stvorenie?“ Čo by si mal urobiť v takomto prípade, je kráčať vo svetle nového stvorenia
a prehlasovať: „Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi bez akejkoľvek náchylnosti k chorobe, mravnej
skaze, chudobe alebo smrti.“ Uver tomu a smelo tak hovor vo svojom okolí. Toto je spôsob, ako pôsobiť
v Jeho absolútnej pravde.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré si mi dal z Ducha Svätého, aby sa vo mne prejavilo všetko
to, čo si mi bezplatne poskytol v Kristovi Ježišovi. Preto teraz smelo vyhlasujem, potvrdzujem každé jedno
dobrodenie; víťazstvo, božské zdravie, úspech a hojnosť, ktoré sú vo mne v Kristovi Ježišovi. Aleluja!
Rozšírené štúdium:
Filemonovi 1:6
1. Ján 2:27
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Pastor Anita
Daj Pánovi prvé miesto vo svojom živote
A vravel všetkým: Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a

nasleduje ma (Lukáš 9:23).
Hospodin prejavil svoju lásku voči nám, keď nám dal svojho Syna, Ježiša, aby zomrel za naše
hriechy. Ježiš prišiel na tento svet a dobrovoľne dal svoj život za nás v poslušnosti pred vôľou Otca.
Vyhlásil v Jánovi 15:13: „Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov.“
Miloval nás a položil svoj život za nás. Čo Mu my môžeme opätovať naspäť?
On chce, aby si ho nasledoval celým svojim srdcom; to je všetko, o čo mu ide. Matúš 16:24 hovorí:
„ ... Ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou!“ Vziať svoj kríž
znamená zaprieť sám seba; znamená to, prestať žiť pre seba a začať žiť pre Pána. Musíš dovoliť Pánovi ,
aby sa stal úplne všetkým v tvojom živote. On musí mať posledné slovo vo všetkom, čo sa týka teba.
Takým spôsobom sa mu dostane prvé miesto v tvojom živote a to je presne to, čo požaduje. Nebude
akceptovať nič menej, lebo On je Pán.
Byť Pánom znamená byť vládcom a majstrom; On je ten, čo má prednosť a voči ktorému
podriaďuješ svoju službu a poslušnosť. Spoznaj Ježiša a kráčaj s Ním každý deň ako so svojím Pánom vo
svojej rodine, podnikaní, škole, zamestnaní, financiách, kariére, manželstve, snoch a inšpiráciách a vo
všetkom ostatnom v živote. On je jediný múdry Boh, preto sa oddaj nadvláde Jeho vôle, rady a múdrosti
a On ti bude pomáhať žiť naplneným životom.
Vyznanie
Požehnaný Pane Ježišu, verím celým svojím srdcom a prehlasujem svojimi ústami, že Ty si Pán môjho
života. Dnes a každý deň v tomto roku kráčam s uvedomením a zvestovaním Tvojho Panstva nad mojím životom.
Aleluja!
Rozšírené štúdium:
Filipským 2:9-11
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Pastor Chris
Prežívaj a prejavuj Jeho lásku
„A oznámil som im tvoje meno a ešte oznámim, aby láska, ktorou si ma miloval, bola v nich tak ako ja“ (Ján

17:26).
Modlitba Pána Ježiša v našom úvodnom verši je veľmi inšpirujúca. Nastokrát, keď ju čítam,
vybehnú mi slzy. Ježiš prosil, aby láska nášho Nebeského Otca bola v nás. Preto vieme, že Boh vypočul
Jeho modlitbu, lebo Pavol povedal v Rimanom 5:5 o rovnakej láske, za ktorú sa modlil Ježiš, že je teraz
hojne rozliata v našich srdciach cez Ducha Svätého: „a taká nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v
našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný“ (Rimanom 5:5).
Preto sa nemusíš pokúšať o to, aby si získal Božiu úroveň lásky, lebo Jeho láska je už dávno
v tebe a teraz by ťa mala viesť ku skutkom určeným pre kráľovstvo rovnakým spôsobom, ako viedla
Boha, keď dal to najlepšie, čo mal pre spásu celého sveta: „Lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3:16).
Toto by malo byť tvojím zameraním, keď si začínaš pripravovať plány pre tento rok, žiť
v Otcovej láske. Otcova láska v tebe by ťa mala hnať k tomu, aby si dal celého seba Pánovi a oddal sa
službe a pomoci ostatným, obzvlášť Božím ľuďom.
Najväčšie zjavenie kresťanstva je Kristus v tebe, vyjadrenie Jeho lásky v tebe. To preto, lebo láska
je najväčšia a najvyššia kvalita charakteru Boha až natoľko, že Biblia hovorí: „A Boh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom“ (1 Ján 4:16). Dovoľ, aby aj tvoj život bol vyžarovaním veľkej
Božej lásky – Jeho bezpodmienečnej a samorozdávajúcej lásky!
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za osvietenie môjho ducha, aby som pochopil pravdu a silu Tvojej lásky! Tvoja
láska je rozliata v mojom srdci cez Ducha Svätého a dnes ma poháňa k osloveniu stratených a zranených vo svete
s posolstvom spásy. Ďakujem za prejav Tvojej sily a zázrakov, čo nasledujú vždy, keď prejavujem Tvoju lásku, v
mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
1. Ján 4:12-16
1. Ján 4:8
1. Ján 4:20
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Pastor Anita
Zosúlaď vlastné myšlienky so Slovom
A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je

dobropovestné, ak je nejaká cnosť, ak nejaká chvála, o tom premýšľajte“ (Filipským 4:8).
Na to, aby si zažil nekončiace víťazstvo, úspech a pokrok v živote, tvoje myšlienky musia byť
zladené s Božím Slovom. Úvahy a predstavy musia jednoducho byť obrázkami mysle vytvorenými podľa
Slova Božieho, lebo ono má schopnosť v tebe a pre teba vytvoriť presne to, o čom Slovo hovorí. Keď sa
zamýšľaš nad Slovom, ako nás k tomu povzbudzuje náš úvodný verš, nápady a obrazy úspechu,
možností a víťazstva zaplavia tvoju myseľ.
Pamätaj, ty si prejavom a vyjadrením svojich myšlienok. Takže, keď sú tvoje myšlienky v súlade
s ustanovením Božieho Slova, tvoj život bude presným odzrkadlením Slova. Slovo je Božím prostriedkom
premeny: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa
Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ Keď pravidelne sýtiš svojho ducha Slovom, myšlienky, čo sa zrodia
v mysli sa stanú myšlienkami Božími; názory a nápady Ducha, ktoré obyčajná myseľ nemôže pochopiť.
Príslovie 23:7 hovorí: „Lebo ako zmýšľa vo svojej duši, taký je.“ Ty si charakter svojich
myšlienok. Toto je jeden z dôvodov, prečo musíš neustále obnovovať svoju myseľ Božím Slovom. Ak
dovolíš Slovu, ktoré je všemocné, rýchle a ostrejšie ako dvojsečný meč (Židom 4:12) získať nadvládu nad
vlastným myšlienkovým postupom, budeš žiť nadprirodzený život; kráčať vo víťazstve, úspechu
a prevahe počas celého tohto roku vždy vtedy, keď budeš vedome denne trénovať rozmýšľanie nad
Slovom.
Uvažovať podľa Slova znamená mať myseľ premenenú Slovom a zameranú na Slovo. Takým
spôsobom tvoje skutky budú v súlade s dokonalou vôľou Boha pre tvoj život. Ak chceš zažiť
dennodenný úspech, musíš sa naučiť myslieť na Slovo počas dňa aj noci: „Neuhne táto kniha zákona od
tvojich úst, ale budeš rozmýšľať o nej vo dne i v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta, a vtedy budeš robiť múdro a rozumne. (Józue 1:8).
Modlitba
Milostivý Pane, ako vedome meditujem a rozjímam nad Tvojím Slovom v mojom duchu, moja myseľ je
obnovovaná a zaplavovaná myšlienkami možností, víťazstva, výnimočnosti a hojnosti! Moja cesta je osvietená, aby
som videl a zažíval Božiu slávu v mojom zdraví, zamestnaní, rodine a financiách, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Príslovia 23:7
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Pastor Anita
Konať podľa toho, čo počuješ!
..... nepodvádzajte samých seba tým, keď si myslíte, že ste poslucháčmi, ale nie ste, lebo nechávate Slovo

vojsť do jedného ucha a druhým ho púšťate von. Konajte podľa toho, čo ste počuli. (Jakub 1:22 angl. preklad).
Božie Slovo je naozaj všemocné, majúce schopnosť produkovať u teba presne to, o čom rozpráva.
Avšak Božie Slovo ti neprinesie žiaden výsledok, ak nebudeš konať podľa toho, čo počuješ a ak
nevytvoríš správne prostredie – prostredie viery, aby Slovo mohlo priniesť výsledok. Jednoducho musíš
uveriť Slovu a následne niečo s tým urobiť!
Abrahám, jedna z hlavných biblických postáv, vytvoril to správne prostredie pre Slovo. Na to,
aby získal výsledok vo svojom živote, musel zmiešať Slovo a svoju vieru. Jednoducho konal presne podľa
toho, čo počul. Hospodin mu povedal v Genezis 17:5: „Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abram, ale
tvoje meno bude Abrahám, lebo som ťa učinil otcom mnohých národov.“ V tom čase Abrahám a jeho žena Sára
boli už vo vyššom štádiu svojho veku. Abrahám mal takmer sto rokov a Sára deväťdesiat. Okrem
neplodnosti nebolo prirodzene možné pre Sáru počať kvôli jej vysokému veku.
Ale Abrahám „uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych a to, čoho nieto, povoláva, akoby bolo“
(Rimanom 4:17). Rimanom 4:19-21 ďalej hovorí: „A neoslabol vo viere, keď hľadel na svoje odumreté telo - veď
mal asi sto rokov - a na odumretý život Sárin. O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere,
vzdával Bohu slávu a pevne bol presvedčený, že Ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť.“
Nielenže hore uvedená pasáž Písma zvýrazňuje Abrahámovu odvahu vo viere, ale takisto
podčiarkuje štyri rozhodujúce kvality prevládajúcej viery: Po prvé, neberie do úvahy fyzické okolnosti.
Po druhé, neváha. Po tretie, vzdáva chválu Bohu a po štvrté – plné presvedčenie. Takýmto spôsobom aj
ty vytvoríš prostredie viery, aby Slovo prinášalo výsledky do tvojho života. Odmietni uvažovať
o prirodzených okolnostiach, alebo váhať nad Božím sľubom. A ešte k tomu ostaň silný vo viere,
prinášajúc chválu Hospodinovi; buď pevne presvedčený o účinnosti a neomylnosti Jeho Slova.
Keď si zosobníš, privlastníš a vezmeš Božie Slovo k sebe tak, ako to urobil Abrahám, dosiahneš
vytúžené výsledky.
Vyznanie
Milostivý Otče, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré buduje moju vieru a dôveru v Teba! Dôverujem účinnosti
Tvojho Slova vo všetkom tom, čo pre mňa plánuješ. Zvolil som si byť konateľom Slova. Ako dnes uvádzam v mojom
živote do činnosti Tvoje Slovo, tak môj úspech, pokrok a prosperita sú garantované, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium:
Židom 4:2
Jakub 1:22
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Pastor Chris
Dávaj pozor čo hovoríš!
Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie (Príslovia 18:21).
Ak je niečo, čo musíš zobrať vážne tento rok, tak potom by si mal starostlivo dávať pozor na to,

čo rozprávaš, lebo smrť a život sú v moci jazyka. Niektorí ľudia sa dnes čudujú, prečo ich životy sú hore
nohami, obviňujúc za svoje trápenie každého naokolo, len nie seba. Keby si len uvedomili, že oni samotní
sú tvorcami života, ktorý práve teraz žijú. Smutný príbeh života je dôkazom, že dotyčný používal svoje
ústa nesprávne.
Život ti bude prinášať úrodu toho, čo hovoríš. Toto je dôvod, prečo si treba dávať pozor na
vyhlásenia týkajúce sa vlastnej osoby a života, pretože život pôjde presne tam, kam ho nasmerujú ústa.
Tvoje slová prinášajú do života veci, o ktorých rozprávaš, či sa jedná o dobré alebo zlé. Nemôžeš predsa
neustále hovoriť prázdne, neúčinné slová bez viery a očakávať pokrok. Rovnakým spôsobom nemôžeš
neustále vyslovovať slová naplnené vierou a žiť obyčajný život.
Písmo je naplnené učením o tvorivej sile a účinku našich slov. Ježiš povedal v Markovi 11:23:
„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, čokoľvek by povedal.“
Hospodin ti dal Jeho Slovo, Ducha a jazyk, aby si vytvoril budúcnosť, po ktorej túžiš. Môžeš byť
všetkým tým, čo Boh pre teba naplánoval. Môžeš dosiahnuť najvyššie medze úspechu v živote, ak sa
budeš učiť používať svoj jazyk správne. Nikdy nehovor o neúspechu, slabosti, chorobe, nedostatku alebo
strachu! Hovor len slová viery, a to neustále. Buduj si vlastnú budúcnosť svojím jazykom.
Existujú nejaké dobré veci, ktoré chceš zažiť tento rok? Začni k nim jednoducho hovoriť! Pamätaj
si, to, čo hovoríš je to, čo sa ti aj dostane. Preto bez ohľadu na tvoje očakávania pre tento rok, začni
hovoriť k ich existencii! Ide o situáciu, ktorú chceš zmeniť? Riešenie sa nachádza v tvojich ústach! Bez
ohľadu na problém a jeho veľkosť hovor Božie Slovo a pozeraj sa, ako sa daná vec vyrieši.
Modlitba
Milostivý Pane, ďakujem, že si urobil môj život príjemný a prekrásny a dal si mi úžasnú budúcnosť.
Prosperujem podľa slov viery, ktoré vychádzajú dnes z mojich úst. Radujem sa zo všetkých úžitkov mojej spásy
a môj život je budovaný na pevnom základe úspechu a prospechu cez slová, ktoré vyslovujem, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium:
Príslovia 18:20
Príslovia 21:23
Izaiáš 50:4
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Pastor Chris
Všetko ti patrí!
A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Lebo všetko je vaše (1. Korintským 3:21).
Záverečná časť tohto úvodného veršu je dnešnou realitou. Nejedná sa o sľub. Kresťan je držiteľ;

nehovoríme o niekom, kto sa pokúša niečo nadobudnúť. Toto je veľmi dôležitá pravda, ktorú si musíš
jednoducho osvojiť, aby aj tvoja viera bola účinná tak, ako by mala byť.
Jedna dôležitá vec na tému viera, ktorú treba pochopiť je to, že viera je pre túto súčasnú chvíľu.
Viera sa neteší na prichádzajúce požehnania od Hospodina; viera jednoducho „vlastní“ už teraz. Kráčať
vo viere neznamená dúfať ani veriť niečomu, lebo všetko ti už patrí. Už nič viac neočakávaš od Boha,
lebo všetko je ti sprístupnené v Kristovi Ježišovi.
Mnoho ľudí vyjadruje nádej a čuduje sa, prečo nenastala zmena v ich situácii. Je to viera, ktorá
funguje a nie nádej. Nádej je pre budúcnosť, zatiaľ čo viera je pre prítomnosť. Nádej hovorí „verím
v zázrak“, avšak viera povie „mám zázrak“. Je medzi nimi obrovský rozdiel. Ty si veriaci a to ťa robí
držiteľom: „Kto verí ... ten má ...! (Ján 3:26). Dnes ti hovorím, prestaň čakať, aby Boh niečo urobil s tvojou
situáciou; zober si to, čo ti už patrí a urob zmenu.
Už viac nečakaj, zober si svoje uzdravenie v tejto chvíli. Zober si novú prácu. Ten zázrak, ktorý si
myslel, že sa stane minulý rok, ale sa nestal, lebo si preň „veril Bohu“, sa nestal, pretože veriť nie je viera!
Namiesto toho si to jednoducho privlastni. Je to tvoje. Prestaň hovoriť: „verím, že v jeden deň dostanem
svoje uzdravenie,“ namiesto toho povedz „mám v sebe božské zdravie, preto odmietam byť chorý.“ To je
presne to, čo hovorí Slovo: „Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny
odpustené“ (Izaiáš 33:24).
Vyznanie
Odmietam sa pre čokoľvek trápiť, pretože všetko mi patrí. Som držiteľ všetkého, lebo ja som potomok
Abrahámov. Moja viera dnes pre mňa prináša výsledky, lebo konám podľa Slova. Kráčam v skutočnosti toho, kto
som v Kristovi – Boží dedič a spoludedič s Kristom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium
Marek 11:22-24
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Pastor Anita
Hlásať Jeho lásku
Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil (Ján 3:17).
Pri našej snahe hlásať Evanjelium Boh túži, aby sme vyjadrili a ukázali Jeho lásku a súcit

k zraneným a zomierajúcim v našom svete. My sme oázou Jeho lásky v krutom a neľútostnom svete. Svet
je už bez nádeje, odcudzený od Božieho života (Efezským 4:18), preto potrebujeme komunikovať
Evanjelium ľuďom do sveta s láskou. Musíme im priniesť slová lásky a súcitu, lebo tam sa nachádza
Božia sila.
Niektorí kresťania pri pokuse zachrániť ľudí uprednostňujú „posolstvo ohňa a síry“ a hlásajú
o večnom zatratení a odsúdení. Hospodin nám ukázal v Jeho Slove, že takýto prístup neprináša trvalé
výsledky. To, čo funguje, je taktika lásky. Kedykoľvek Izraelský národ zhrešil v Starej Zmluve, dopadla
na nich ťarcha Božieho súdu. To ich vystrašilo až tak veľmi, že dokonca, keď Boh chcel k nim prehovoriť,
boli tak ustráchaní, že radšej nechali Mojžiša, aby on rozprával s Hospodinom: „Vtedy povedali Mojžišovi:
Hovor ty s nami a budeme počúvať; nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli . (Exodus 20:19).
Tieto veci boli napísané pre nás, aby sme sa naučili, že cesta lásky je jediný spôsob. Ján 3:16
hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,
kto verí v Neho.“ Láska motivovala Otca, aby obetoval svoj najcennejší dar – Jeho Syna – aby zomrel za
hriechy ľudí. Nebolo to odsúdenie, zavrhnutie alebo zničenie, ale Jeho spoľahlivá a nepodmienečná
láska, ktorá ho donútila k osloveniu a vyslobodeniu ľudstva z otroctva hriechu a večného zatratenia.
Preto aj ty hlásaj Otcovu lásku!
Keď si hriešnik uvedomí, ako ho Boh v skutočnosti miluje, chopí sa spásy a odvráti sa od svojich
zlých ciest. Biblia hovorí ako dobrota Božia; Jeho láska (nie odsúdenie) vedie ľudí k pokániu (Rimanom
2:4). Keď vykročíš von, aby si hlásal evanjelium, zvestuj Otcovu lásku k hriešnikom. Vedome uprav
obsah zvesti, ktorú kážeš tak, aby odrážala nesmiernu veľkosť Božej lásky
1. Korintským 1:18 hovorí „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tých, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme
spasenie, je mocou Božou.“ Pokiaľ zámerne nezmeníš obsah svojej komunikácie a nebudeš konať tak, aby si
odzrkadlil Ježiša, tvoje kázanie nebude mať účinok. Biblia hovorí v Rimanom 5:8 „Ale Boh dokazuje svoju
lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem, že si preukázal Tvoju lásku k nám, pokiaľ sme boli ešte hriešnikmi. Kristus
zomrel za nás. Dnes idem hlásať Tvoju nevyčerpateľnú a nepodmienečnú lásku k tým ľuďom, ktorých si predurčil
k prijatiu Evanjelia cez mňa. Ja som ten, kto ich zasahuje hojnosťou Tvojej lásky, ktorá je rozliata v mojom srdci cez
Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Efezským 5:1-2
1.Korintským13:13
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Pastor Chris
Osloboď sa od minulosti!
„Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o

to, čo je predo mnou“ (Filipským 3:13).
Jedna veľmi dôležitá lekcia, ktorú by sme sa mali naučiť od Apoštola Pavla, je Jeho postoj
k spomienkam z minulosti; on hovorí: „Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou ...“ Pred svojím
obrátením prenasledoval, väznil a dokonca aj súhlasil so zabíjaním veriacich. Inými slovami predstavoval
škodcu pre cirkev. Teda ak by mal byť niekto, kto by bol kvalifikovaný pre mentálnu a emocionálnu
traumu z minulosti, potom by to mal byť apoštol Pavol! Avšak on nikdy nedopustil, aby bol obmedzený
alebo zastavený spomienkami svojej minulosti. Uvedomil si, že predchádzajúce spomienky neboli hodné
toho, aby sa k nim vracal, keď mal pred očami lepšiu budúcnosť, ktorú mal u Hospodina.
Takýto istý postoj by si mal mať aj ty ako dieťa Božie. Príliš veľa ľudí je zotročených myšlienkami
zo svojej minulosti. Chvíľu sú veselí, ale o chvíľu sú v depresii. To všetko preto, lebo sa rozpamätali na
niečo zo svojho minulého života, čo označujú ako nepríjemné. Tomu by tak nemalo byť. Nauč sa
oslobodiť samého seba od svojej minulosti. Biblia hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.
Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ (2 Korintským 5:17).
Takzvaná minulosť, na ktorú sa niekedy rozpamätáš neexistuje, pretože tvoja stará prirodzenosť
– predchádzajúci ty – a všetko čo sa týka tvojho života predtým, ako si sa stal znovuzrodeným, sa úplne
pominulo. Záznam tvojej minulosti; všetko týkajúce sa tvojej predchádzajúcej osoby bolo ukrižované na
kríži; teraz si už novým druhom stvorenia s novým životom a nemáš žiadnu minulosť! Preto nedopusť,
aby ťa spomienky z minulosti držali späť.
Rob tak, ako hovorí Pavol: zabudni na minulosť a pokračuj do slávnej budúcnosti v Kristovi!
Nezáleží ako často alebo ako dlho sa zamýšľaš nad svojou minulosťou, tú už nezmeníš, preto nemrhaj
svoj čas a energiu nad minulosťou. Tvoja budúcnosť je lepšia ako minulosť! Ako to viem? Pretože to tak
hovorí Biblia: „No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa“ (Príslovia 4:18).
Pretože si kresťan, tvoj príbeh by mal byť jedine o napredovaní a stúpaní nahor; narodil si sa, aby si
prechádzal z jedného stupňa slávy na ten ďalší.
Preto nalieham dnes na teba, osloboď sa od svojej minulosti! Nedovoľ spomienkam z minulosti
brániť alebo zmeškať tvoj úspešný let. Ak ťa tvoja minulosť neinšpiruje, zahoď ju! Možno sa to zdá dosť
ťažké pre začiatok, ale pamätaj si, že ako dieťa Božie nič ti nie je nemožné.
Vyznanie
Som inšpirovaný dnešnými možnosťami a potenciálom zajtrajška. Cez Slovo Božie je moja myseľ obnovená
a môj duch je osvietený, aby videl moju budúcnosť a videl veľkolepé veci, úspech, víťazstvo a prospech, ktoré Boh
pre mňa pripravil ako môj každodenný zážitok v Kristovi!
Rozšírené štúdium:
Galatským 6:15
Matúš 9:16-17
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Pastor Chris
Hospodin chce, aby si žil v láske!
„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy

vzájomne milovali“ (Ján 13:34).
Cesta lásky je jediný spôsob pre kresťanov; je to cesta k víťazstvu, úspechu a životu naplnenia.
Veľakrát počuješ ako ľudia hovoria- mám rád toho a toho, ale v skutočnosti ho „až tak nemusím.“ To je
potom ale protirečenie. Kresťan by nemal hovoriť takýmto spôsobom, pretože láska Božia je rozliata
v našich srdciach cez Ducha Svätého (Rimanom 5:5). Inak povedané, nemal by existovať nikto, koho
nemáš rád. Kráčať v láske by malo byť úplne prirodzené pre každé Božie dieťa.
Niekoľko rokov dozadu, prezident americkej zdravotnej asociácie vydal veľmi pozoruhodné
vyhlásenie, keď povedal: „číslo jeden na liečenie akejkoľvek choroby ľudí je láska.“ Všimni si, že on nebol
kazateľ, takže nerozprával o Božej láske, ale odkazoval na prirodzenú lásku medzi ľuďmi. Ak toto je
pravda s obyčajnou ľudskou láskou, tak potom o to viac to platí pre lásku Božiu. Kráčať v láske je
rozhodnutie, ktoré musíš urobiť práve teraz.
Rimanom 12:2 hovorí : „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste
vedeli rozpoznať čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé.“ Preto aby si mohol aj ty kráčať v dokonalej
vôli Boha a ocitnúť sa na Ním naplánovanom mieste, čase a určení pre tvoj život, tak láska je cesta.
Neexistuje žiadna iná cesta. Všimni si slová Pána v úvodnom verši: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa
vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ Ako nové stvorenie v Kristovi
toto nie je pre nás prikázanie, ale jediný spôsob, ako žiť. Sme potomkami lásky; máme prirodzenosť
lásky nášho Nebeského Otca.
Je dôležité rozoznať túto skutočnosť a rozhodnúť sa pre vládnutie láskou. Božia priazeň a milosť
prichádza na všetko, čo robíš vždy, keď si poháňaný Jeho láskou. Pomazanie nad tvojím životom funguje
a prináša výsledky cez teba, keď si muž alebo žena lásky. Vždy hľadaj niečo dobré v každom, koho
stretneš a jednaj s ním v láske. Daj si záväzok, že nebude čo i len jediná osoba, ktorú nemáš rád. Dovoľ
Božej láske stať sa tvojím každodenným životom; dovoľ, nech je láska ako zástava vejúca vysoko z tvojho
srdca, až tak veľmi, že jediná viditeľná vec na tebe bude Božia láska.
Vyznanie
Milostivý Otče, ďakujem, že ma tak veľmi miluješ a ukazuješ mi, ako milovať tak, ako miluješ Ty!
Zjavujem Tvoju lásku, ktorá je rozliata v mojom srdci pre každého, s kým prichádzam do kontaktu dnes. Učím ich
cez Tvojho Ducha a cez Tvoje Slovo premáhajúcu moc Tvojej lásky, v Kristovi Ježišovi. Amen.
Rozšírené štúdium
1Ján 4:16
Ján 13:35
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Pastor Anita
Prejavuj radosť!
„Lebo kráľovstvo Božie nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. (Rimanom

14:17).
Je možné byť plný radosti vtedy, keď čelíme pokušeniam alebo ťažkým časom? Rozhodne áno!
Vlastne ani nie je lepší čas na vyjadrenie radosti Ducha, ktorý je v tvojom srdci, ako keď čelíš nepriazni.
Hospodin ťa stvoril, aby si sa radoval zakaždým. Preto nezáleží na okolnostiach alebo skúškach, ktorým
môžeš čeliť, vyjadri radosť v Duchu Svätom; je to prejav tvojej viery v Pána.
Jakub 1:2-3 hovorí: „Pokladajte za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania vediac, že skúšky
vašej viery spôsobia vytrvalosť.“ To však neznamená radovať sa z každej nepriaznivej situácie, ale skôr byť
naplnený chválou Pánovi, aj napriek okolnostiam. Takáto reakcia spustí nebeské sily, aby začali konať
v tvoj prospech a zapríčiní, aby všetko to, čo sa ťa týka, sa úspešne dokončilo. Pre teba platí iba jedno,
víťazstvo za každých okolností. Kľúčom je naučiť sa udržať svoju radosť nepretržite bez ohľadu
a nezávisle od okolností.
Keď sa učíš chváliť Pána aj napriek výzvam, ktorým čelíš, tak vlastne potvrdzuješ, že Ten väčší,
čo žije v tebe, ti už dal víťazstvo. Preto či sa cítiš veselý alebo nie, mal by si neustále vydávať melódie
radosti a vďakyvzdania vo svojom srdci Pánovi! Biblia nám hovorí niečo úžasné o radosti v Izaiášovi
12:3: „S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.“
Spása odkazuje na dobré veci, ktoré sú naše v Kristovi Ježišovi – božské zdravie, prospech,
úspech, pokrok, ochrana; každá jedna dobrá vec, na ktorú si spomenieš. Čerpať s radosťou znamená
zažiť alebo zapríčiniť, aby sa prejavili tie dobré a nádherné požehnania, ktoré sú naše v Kristovi.
Zdôrazňuje to spojenie medzi vierou a radosťou.
Rozhodni sa tento rok, že nič ťa neoberie o radosť Pánovu, ktorá je v tvojom duchu. Rozhodni sa
byť plný radosti, bez ohľadu na čokoľvek! Toto je dôležité, pretože tvoj postoj plný radosti tvárou v tvár
testom a skúškam je prejavom tvojej viery v Pána a Jeho schopnosť preniesť ťa ponad akúkoľvek
nepriazeň!
Vyznanie
Milostivý Otče, ďakujem za Tvoju prítomnosť v mojom živote; ďakujem že si naplnil moje srdce radosťou
a moje ústa piesňami! Radosť Ducha Svätého je dnes v mojom srdci vyjadrená v chválach a oslave pre Teba, v úcte
a ocenení Tvojej schopnosti preniesť ma nad nepriazňami života, v Ježišovom Mene. Amen.
Rozšírené štúdium:
Žalmy 5:11
Žalmy 149:5-9
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Pastor Chris
Správne si vyber
„Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu.

Zvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo“ (Deuteronomium 30:19).
Ktosi sa ma raz opýtal: „Pastor Chris, prečo Boh dal vôbec človeku slobodu rozhodovať sa, keď
vedel, že človek je schopný zničiť sa?“ Po prvé, Božia suverenita nemôže byť spochybnená. Boh dal
človeku moc vybrať si a poradil mu, aby si sa rozhodol správne pre večný život. Avšak niektorí ľudia sa
dnes ocitli v kalamitnej situácii pre zlé rozhodnutia, ktoré vykonali. To, že človek zneužil dar voľby nie je
dôkazom toho, že možnosť voľby je nesprávna, ani toho, že čo Boh prvotne udelil, bolo zlé.
V Starej Zmluve Hospodin dal Izraelskému národu možnosti, ako čítame v úvodnom verši.
Povedal: „Predložil som ti život i smrť. Zvoľ si teda život.“ Aký milujúci je Pán! Jasne im povedal, čo je
lepšie; chcel, aby urobili to správne rozhodnutie a takisto im ukázal aj nebezpečenstvo nesprávneho
výberu. Nikto nemôže oprávnene viniť Boha za zodpovednosť za ich zlé rozhodnutia.
Zoberme si napríklad demokratický systém vlády, kde voliči majú právo si vybrať svojich lídrov.
Ak by si zvolili nesprávnych ľudí do úradu, bolo by nesprávne obviňovať ich z uplatňovania svojho
práva voľby. Radšej by bolo na miesto obviniť ich za zlé rozhodnutie. Zobral by si im právo voliť alebo
by si zrušil ústavu, ktorá im dáva takúto moc? Rozhodne nie! To, čo potrebujú, sú správne informácie,
aby sa nabudúce dokázali správne rozhodnúť.
Hospodin ti dal Slovo a Ducha Svätého, aby ti pomohol poznať a kráčať v Jeho dokonalej vôli pre
tvoj život. Preto hlásame a zjavujeme Božie cesty a zámery pre všetkých ľudí na celom svete. Spoznaj
Pána cez Jeho Slovo a Ducha Svätého a On ti udelí potrebnú múdrosť, aby si si vždy správne vybral
a urobil správne rozhodnutia.
Modlitba
Milostivý Nebeský Otče, otváram svoje srdce pre službu Tvojho Slova a Tvojho Ducha, aby si ma mohol
učiť, ako si správne zvoliť a kráčať v Tvojej dokonalej vôli pre môj život. Dnes som si vybral dobrý život; volím si
zdravie, prospech, úspech, radosť, víťazstvo a naplnenie a zároveň odmietam chorobu, smrť a nedostatok v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:
Izaiáš 1:19
Príslovia 3:31
Príslovia 18:21

