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Pastor Chris
Účinné Slovo
„Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne

páči, úspešne spraví, na čo ho posielam“(Izaiáš 55:11).
Slovo Božie je živé a všemocné; je aktívne, účinné, napĺňa energiou a je efektívne: „...je ostrejšie než
akýkoľvek dvojsečný meč, preniká až k deliacej línii medzi dychom života (dušou) a (nesmrteľným) duchom; až
k špiku a kĺbom (najvnútornejším, najhlbším častiam tvojej prirodzenosti); zjavuje, preveruje, analyzuje a posudzuje
samotné myšlienky, pohnútky (zámery) srdca“ (Židom 4:12 rozšírený preklad). Toto písmo opisuje
nezlyhávajúcu kvalitu a účinnosť Božieho Slova.
Napriek prirodzenej účinnosti Božieho Slova Ježiš učil, že človek môže spôsobiť, aby bolo v jeho
živote neúčinné. Napr. farizeji boli experti v židovskej tradícii na úkor nasledovania pravého učenia
Slova Božieho. A tak Slovo, nech bolo akokoľvek efektívne, všemocné a účinné, neprinieslo v ich životoch
nijaké výsledky.
Aj dnes sú mnohí ľudia podobní farizejom; buď k Slovu pristupujú nedbalo, alebo sú zviazaní
náboženstvom a ľudskou tradíciou a tým skratujú, znefunkčňujú moc Božieho Slova. Ľudia s osobnými
tradíciami, náboženskými názormi, presvedčením a myšlienkovými schémami, ktoré sú v rozpore
s realitou nového stvorenia, ktoré nám zjavuje Slovo, spôsobia to, že Slovo bude v ich životoch
nefunkčné.
Nikdy nepodceňuj moc Slova, nech sa ti nikdy nestane tak „familiárnym“ (= už to celé poznám),
že prestane na teba vplývať. Udržuj si vždy detský postoj potešenia zo Slova a hladu za ním. Tvojím
jediným útočiskom a oporou v akejkoľvek životnej situácii by malo byť Slovo Božie. Keď sa ocitneš
v akejkoľvek zložitej životnej situácii a nevieš si rady čo ďalej, polož si otázku: „Čo

Slovo hovorí

ohľadom tejto situácie?“ Nájdi si Slovo Božie, ktoré sa týka tejto situácie a uveď ho do činnosti; toto je
spôsob, ako si uctíš Slovo Božie a dáš mu vyniknúť vo svojom živote a ono bude pre teba vždy pracovať.
Modlitba
Slovo Božie je mojím životom; je dnes vysoko vyvýšené v mojom srdci, vysoko nad každú myšlienku, túžbu,
nároky, alebo presvedčenie! Môj úspech v živote je zaručený a nezadržateľný, pretože Slovo Božie sa stalo mojím
premýšľaním a meditáciou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Kolosenským 2:8 Marek 7:11-13
1-ročný plán čítania Biblie Marek 9:14-32 4.Mojžišova 7-8
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 23:1-10 Žalm 50-51
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Pastor Chris
Použi správnu známosť Slova
„Môj národ hynie (je ničený - angl.) pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako

svojho kňaza. Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov“ (Ozeáš 4:6).
Používanie správneho poznania Božieho Slova je nevyhnutné, ak chceš žiť úspešný kresťanský
život v Kristovi. Boh hovorí, že Jeho ľud je ničený, hynie nie preto, že by satan bol mocný alebo preto, že
sa ľudia dosť nemodlia, ale preto, že im zlyháva zjavenie poznania; takže hynú preto, že nevyužívajú
správne poznanie Slova. Nepredpokladaj, že Biblia niečo hovorí o nejakej veci, keď si si to neoveril;
naštuduj si to, aby si to vedel; potom začni robiť to, čo ti Boh zjavil vo svojom Slove. Príbeh Kaina a Ábela
z Genesis je v tomto veľmi poučný.
Biblia hovorí, že Ábelove obete boli prijaté a Kainove odmietnuté; otázka znie: prečo? Pretože
Kain neobetoval Bohu na základe poznania, on jednoducho dal Bohu to, čo si sám uznal za dobré
obetovať bez toho, aby porozmýšľal nad tým, čo sa od neho očakávalo, že by mal dať. On nejednal podľa
poznania. Od oboch sa očakávalo, že obetujú to najlepšie z toho, čo sa im urodilo – z prvotín, ale Kain
zobral z úrody, čo mu prvé padlo pod ruku a obetoval to Bohu: „...po nejakom čase Kain priniesol obeť
z plodín poľa“ (Genesis 4:3).
Oproti tomu Ábel: „...obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších“(Genesis 4:4). Dal
Bohu prvotiny (to najlepšie), čo sa od neho aj očakávalo a Pán si uctil jeho obetu. Takto sa správajú aj
dnes niektorí kresťania; sú veci, ktoré robíme radi, ale sú veci, ktoré nám Boh cez Jeho Slovo prikázal
robiť. To, čo Boh chce je to, čo ťa požiadal, aby si robil, nie to čo „cítiš“, že by si mal robiť. Rob to, čo ti
Slovo káže, lebo to je cesta, ako žiť v Božom požehnaní.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že osvecuješ moje srdce zjavením Tvojho Slova a že mi dávaš porozumieť,
ako funguje Tvoje kráľovstvo. Dnes používam správne poznanie Tvojho Slova vo všetkom, čo robím, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium 1.Samuelova 2:3 Príslovia 11:9 Kazateľ 7:12
1-ročný plán čítania Biblie Marek 9:33-50 4.Mojžišova 9-10
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 23:11-23 Žalm 52-54
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Pastor Anita
Pohni tou horou!
„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 11:23).
Pokiaľ len diskutuješ alebo premýšľaš o problémoch, ktorým čelíš namiesto toho, aby si sa k nim
postavil zoči-voči a nariadil zmenu, tak určite nedosiahneš výsledky, o ktorých Ježiš hovoril v úvodnom
verši. Môže to byť výrastok v nejakej časti tvojho tela a ty sa už dlho sťažuješ všetkým okolo a možno ťa
dokonca aj ľutujú; je najvyšší čas prestať hovoriť o tom a namiesto toho začať hovoriť k tomu! Hovor:
„Výrastok, zomri a odíď z môjho tela v mene Ježiš“ a začni sa radovať, že je to hotová vec.
Možno máš už dlho finančné problémy, je čas začať rozprávať a spôsobiť zmenu! Boh ti dal ústa,
takže môžeš rozprávať a spôsobiť zmeny v živote, po ktorých túžiš. Tvoje slová vládnu tvojmu životu, od
nich záleží, či sa staneš úspešným alebo smoliarom!
Prestaň si sťažovať Bohu alebo ľuďom okolo seba, čo sa ti stalo; nariaď zmenu v mene Ježiš!
Hovor ku všetkému, čo stojí ako hora pred tebou. Či už je to v tvojom tele, financiách, domove alebo
v zamestnaní; vyhlasuj vo viere Božie Slovo a určite sa stane zmena. Pohni horou!
Keď nehovoríš, ale len začneš pozorovať, či sa hora pohla alebo nie – to nie je viera. Viera
považuje horu za odstránenú v okamžiku, keď k nej prehovoríš! Ježiš potom, čo preklial figovník
povedal učeníkom: „...veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, nielen s figovníkom
urobíte toto, ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora, stane sa“(Matúš 21:21). Toto je návod,
ako spôsobiť zmenu akejkoľvek situácie. Všetko, čo potrebuješ na pohnutie horou je: vyhlasovať slová
viery.
Vyznanie
Keď dnes slovami prejavujem svoju vieru, hory sa hýbu, údolia sa napĺňajú a každý pokrútený chodník sa
narovnáva. Slovo viery, ktoré mení veci je v mojom srdci a mojich ústach; je ostrejšie, než akýkoľvek dvojsečný meč;
preto napráva situácie a okolnosti môjho života tak, aby boli v zhode s Božím určením pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Job 22:28 Kazateľ 8:4
1-ročný plán čítania Biblie Marek 10:1-31 4.Mojžišova:11-13
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 23:22-35 Žalm 55
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Pastor Chris
To, čo robíš, rob dokonale
Vidíš chlapca usilovného vo svojej práci? Postaví sa pred kráľov; nebude stáť pred nepatrnými (Príslovia

22:29 angl. preklad).
Zoširoka povedané: charakterizuje ťa práca, ktorú robíš. Vysvetlím, čo tým myslím. Slovo Božie
ťa charakterizuje najpresnejšie, ale Slovo Božie musí byť spustené do činnosti, musí byť prejavené a
dostať sa von cez teba. Prejavuje sa cez teba v tvojej práci, vzťahoch a vo všetkom, čo robíš. Avšak keby
sme to analyzovali počas bežných dní, väčšina ľudí trávi väčšinu svojho času svojím zamestnaním. Aj ty
asi tráviš viac času v svojej práci, podnikaní či kariére než časom stráveným s rodinou alebo s inými
ľuďmi.
Znamená to teda, že ak Božie Slovo nie je správne prejavené cez teba v tvojej práci, tak to je
signál, že niečo nie je v poriadku. To je dôvod, prečo musíš byť výnimočný, usilovný a neuspokojiť sa
v svojej práci s niečím iným, než dokonalosťou. Práca je miestom, kde sa prejavia všetky tvoje zručnosti
a všetok potenciál, čo sa v tebe nachádza. Preto je dôležité, aby si si vyvolil, že predovšetkým budeš
úspešným v Božích očiach a musí to byť vidieť v tvojej práci. Mnohí si to neuvedomujú, ale v svojom
zamestnaní dávajú príliš veľa miesta priemernosti.
Boh od teba ako kresťana nevyžaduje nič menej, než výnimočnosť a dokonalosť. Ježiš v Matúšovi
5:48 hovorí: „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec v nebesiach.“ Pán by to od nás nežiadal, ak by to
nebolo možné. Ak od teba žiada dokonalosť, znamená to, že ti daroval výnimočného ducha a tým aj
schopnosť robiť veci dokonale.
Potreba odstrániť a vyhnúť sa každej priemernosti v tvojej práci a charaktere je znovu
pripomínaná apoštolom Pavlom v 2.Korintským 13:11: „Napokon bratia zdokonaľujte sa (buďte
dokonalí).“ Slovo preložené „dokonalí“ je v gréčtine „katartizo“, čo znamená robiť veci dokonale,
starostlivo obnoviť, vylepšiť, opraviť, vytvoriť alebo dokončiť každú prácu (úsilie) tým, že budeš
venovať pozornosť detailom. Nikdy nedovoľ, aby ťa niekto obral o Božie najlepšie, keď ti bude hovoriť:
„Nik nie je dokonalý!“ Slovo ti káže, aby si bol, a tak si zvoľ byť konateľom Slova. Inšpiruj všetkých
okolo seba výnimočnosťou a dokonalosťou všetkého, čo robíš!
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti, že ma v srdci robíš čistým a dokonalým, a preto som schopný pôsobiť na vysokej
úrovni múdrosti, výnimočnosti a dokonalosti. Ďakujem Ti, že mi dávaš srdce, ktoré vidí, chápe a venuje pozornosť
detailom, ktoré mi umožnia priviesť každý projekt a úsilie k výnimočnému a dokonalému výsledku, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium Matúš 19:21
1-ročný plán čítania Biblie Marek 10:32-52 4.Mojžišova 14-15
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 24:1-9 Žalm 56
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Pastor Chris
Vyhraj pre druhých!
Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie (Genezis 45:7).
Víťazstvo Ježiša nad smrťou, hriechom a diablom nebolo pre Neho, ale pre nás. On bojoval kvôli

nám a dal nám víťazstvo; a tým sme sa stali viac ako víťazmi. Toto je pravý úspech – vyhrávanie pre
iných, pomôcť im v tom, aby dosiahli a stali sa tým, čo Boh pre nich naplánoval a určil, aby žili. Uvedom
si, že čo urobíš iným, Boh urobí pre teba. Vyhrávaj pre iných.
Takýto príklad môžeme v Biblii nájsť pri Dávidovi, ktorý bojoval proti Goliášovi, nie preto, aby
vyvýšil seba, ale pre všeobecné dobro celého Izraela. Keď počul po prvý raz, ako ich obor preklínal, tak
sa spýtal: „Čo dostane ten, kto porazí obra?“ Odpoveď znela, že okrem iného aj to, že víťaz aj s celou
rodinou nebude musieť platiť dane. Akokoľvek bol mladý, oči mu zažiarili pri pomyslení, že celá rodina
bude navždy oslobodená od daní.
Okrem toho, že bojoval za celý Izraelský národ, bol rozhodnutý vyhrať boj proti Goliášovi, aby
z toho mala úžitok celá rodina. Takže víťazstvo bolo aj pre Izraelský národ aj pre jeho rodinu.
Uč sa vyhrávať pre iných. Neprechádzaj životom mysliac len na seba. Urob, aby sa svet okolo
teba stal lepším miestom. Staň sa tým, kto rieši problémy iných, aby iní mali lepší život a získali niečo
kvôli tvojej dômyselnosti, inováciám, vynaliezavosti a nápadom, ktoré Duch Svätý privedie na svet cez
teba. Viď výzvy, ktorým čelia ľudia okolo teba, ako príležitosti pre víťazstvo, lebo nimi aj sú! Pýtaj si
od Pána, aby ti udelil poznanie a múdrosť riešiť problémy pre seba a pre iných.
Vyznanie
Mám nadprirodzenú múdrosť a schopnosť robiť nemožné, pretože Ten väčší žije vo mne! Rozpoznávam, že
životné výzvy, ktorým čelím sú mojimi príležitosťami pre to, aby som vyhral a urobil svet okolo mňa lepším. Som
šampiónom, bojovníkom za moju generáciu a riešiteľ problémov; dnes cezo mňa budú zachránené, premenené
a chránené životy ľudí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Ester 4:14
1-ročný plán čítania Biblie Marek 11:1-26 4.Mojžišova 16-17
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 24:10-21 Žalm 57-58
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Pastor Anita
Rozveseľ sa, vzmuž sa; Slovo je spoľahlivé!
A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so

všetkými posvätenými (Skutky 20:32).
Nedá sa diskutovať o fakte, že Božie Slovo je spoľahlivé a dôveryhodné. Pisateľ žalmov to
výstižne dal najavo v Žalme 119:89, keď vyhlásil: „Naveky, ó Pane, je Tvoje slovo usadené v nebesiach“(angl.
preklad). Tu zdôraznil neodškriepiteľnú spoľahlivosť Božieho Slova; fakt známy anjelom, démonom
a všetkému stvoreniu. Znamená to, že čokoľvek Boh povedal o tebe v svojom Slove je spoľahlivé.
Apoštol Pavol vo svojich slovách na rozlúčku pre bratov v Efeze, ktoré tvoria naše úvodné slovo,
ich odovzdal Bohu a Slovu Jeho milosti: „...ktoré je schopné (angl.) vybudovať vás a dať vám dedičný podiel
medzi tými, ktorí sú posvätení.“ Keď Pavol „odovzdal“ Boží ľud Božiemu Slovu, znamená to, že Slovo má
dosť moci vybudovať, zachovať, premeniť a vylepšiť život kohokoľvek, kto mu bude dôverovať.
Nezáleží na tom, kde si sa ocitol, alebo čo sa ti stalo, vzmuž sa a buď dobrej mysle, pretože cez
Slovo Božie môžeš zmeniť všetko! Môžeš dôverovať Slovu, že spôsobí zmeny v tvojej rodine, domove,
financiách a vo fyzickom tele. Všetko, čo treba urobiť je prijať to, čo Slovo hovorí o tebe ako absolútnu
pravdu a odmietnuť byť tlačený prirodzenými okolnosťami. Ty si zdravý, bohatý, mocný, plný milosti,
múdrosti a sily; to je to, čo hovorí Slovo. Avšak ty musíš spoznať túto pravdu a vyhlasovať ju.
Keď sa na teba pokúša zaútočiť choroba, chudoba alebo strach, nástoj na tom, čo hovorí Slovo!
Krič hlasne: „Je napísané: mám v sebe Božie zdravie, som bohatý! Som viac než dobyvateľ; som
stelesnený úspech a víťaz v Kristovi Ježišovi!“ Týmto spôsobom si udržíš svoje územie a zaistíš si, že
Božie Slovo sa bude prejavovať v tvojom živote - je to cez vyznanie tvojej viery! Všetko, čo Pán o tebe
povedal je hodnoverné, preto maj smelosť hovoriť v zhode s Ním to isté a Slovo Božie bude víťaziť,
premáhať veci v tvojom živote.
Vyznanie
Som to, čo Boh hovorí, že som; Jeho Slovo vo mne stále pracuje a produkuje ovocie toho, o čom hovorí.
Žijem v božskom zdraví, nadprirodzenej hojnosti a v neustálom víťazstve a prosperite, pretože žijem Božím Slovom,
ktoré je spoľahlivé a nikdy nezlyháva! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium Izaiáš 55:10-11 2.Korintským 1:20
1-ročný plán čítania Biblie Marek 11:12-17 4.Mojžišova 18-19
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 24:22-27 Žalm 59-60
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Pastor Chris
Priprav si srdce pre Slovo
„Lebo takto vraví Hospodin mužom Júdu a Jeruzalema: Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!“(Jeremiáš 4:3)
Rozoranie „úhoru“ tvojho srdca a jeho príprava na prijatie Evanjelia je tvojou zodpovednosťou.

Ty musíš „obrábať“ svojho ducha; znamená to pripraviť ho na prijatie Slova. V Písme Boh pripodobňuje
Slovo k semenu (Lukáš 8:11). Semeno Slova je „naprojektované“ tak, aby v tebe vyprodukovalo presne to,
o čom hovorí – zdravie, prosperitu, radosť, hojnosť a víťazstvo. Ale ak srdce nie je pripravené na príchod
Slova, tak potom nevyprodukuje želané výsledky. Ako si teda pripraviť srdce na Slovo?
Keď farmár obrába pôdu, tak prvá vec, čo urobí je to, že ju prekope a obráti, premieša ( angl.
„rozbúri“) – teda urobí orbu. A Biblia nám hovorí, aby sme roznietili, rozbúrili dar Boží v nás. Tým
darom je Duch Svätý a jeden zo spôsobov, ako ho roznietiť, je hovorenie v jazykoch. Keď je Božia moc
roznietená, potom je veľmi ľahké dostať sa Slovu do tvojho vnútra a hlboko sa ponoriť do tvojho
vedomia.
Druhú vec, ktorú farmár urobí, aby pripravil svoju zem pre sejbu je to, že ju pohnojí. My hnojíme
nášho ducha modlitbou. Cez ňu je náš duch upravovaný a správne nastavený na prijatie Slova Božieho.
Kresťania, ktorí sa často a správne modlievajú, sú vždy dokonale zosynchronizovaní s dokonalou Božou
vôľou pre ich životy. Nachádzajú sa na Božom mieste, v Božom čase, žijú pre Božie účely a Božím
spôsobom.
Keď je tvoj duch „obrábaný“, budeš neustále zažívať žatvu Božieho Slova v svojom živote. Nikdy
nedovoľ, aby tvoje srdce ležalo úhorom. Medituj nad Slovom a pravidelne sa modli a potom tvoj duch
pre teba vyprodukuje ovocie Slova.
Vyznanie
Cez Ducha Svätého som uschopnený, aby som neustále obrábal, kultivoval svojho znovustvoreného
ľudského ducha, a tým vytvoril vhodné prostredie pre Slovo Božie, aby rástlo, premáhalo a produkovalo v mojom
živote tie výsledky, o ktorých hovorí. Cez Slovo, ktoré dnes prijímam je v mojom živote zjavovaná Božia sláva a tá sa
prejavuje na všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Lukáš 8:11-15 Juda 1:20
1-ročný plán čítania Biblie Marek 12:18-44 4.Mojžišova 20-21
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 25:1-12 Žalm 61-64
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Pastor Chris
Môžeš žiť v oblasti nadprirodzena – každý deň
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal ku sláve a cti, darovala všetko potrebné pre

život a zbožnosť ( 2.Peter 1:3).
V Kristovi Ježišovi sme prijali nadprirodzený život. Je to život slávy, cnosti, výnimočnosti a
dokonalosti, je to život, kde denne kráčaš v oblasti zázrakov! Ježiš dokázal, že je to možné. Hoci žil
a zomrel namiesto nás ako človek, jeho život na zemi bol jeden nekonečný prúd zázrakov. Ukázal nám
príklad, ktorý máme nasledovať, keď nás oboznámil s tým, že aj my môžeme robiť to isté. Cítil bolesť,
unavil sa a vyhladol ako ktokoľvek z nás a Biblia hovorí: „Ponížil sa a bol poslušný až k smrti, dokonca až
k smrti na kríži“(Filipským 2:8).
Ježiš sa postil, ako sa my postíme, aby udržal telo pod kontrolou, pretože chcel poslúchať Boha.
Potreboval, aby Ho Boh pomazal, aby mohol robiť nemožné (Skutky 10:38) a často sa modlieval. Zvykol
si pravidelne chodievať do synagógy. Dokonca aj ako Boží Syn musel robiť tieto veci, aby nám ukázal,
ako by sme mali žiť.
Ako kresťania aj my môžeme a máme žiť tak, ako žil On. Ak nasleduješ Jeho príklad a praktizuješ
Jeho Slovo, určite aj ty dosiahneš výsledky, ktoré dosiahol On, keď žil tu na zemi; budeš žiť každý deň
v zázrakoch! Všetko to, čo robil, Ježiš robil pre nás, v náš prospech; my sa máme od Neho učiť a žiť tak
víťazne, ako žil On – v zázrakoch – každý deň!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Ježišovu zástupnú obeť na kríži za mňa, ktorá ma urobila navždy šampiónom
a víťazom! Ďakujem Ti Pane, že si ma priviedol do svojho predivného svetla, kde vládnem a panujem v živote ako
kráľ a žijem každý deň v oblasti zázrakov, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 1.Ján 4:17 1.Peter 2:9
1-ročný plán čítania Biblie Marek 13 4.Mojžišova 22-23
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 25:13-27 Žalm 65-66
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Pastor Anita
Modli sa viac!
„V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za

všetkých svätých“ (Efezským 6:18).
Čím viac času stráviš v spoločenstve s Pánom v modlitbe, tým viac z Jeho charakteru a osobnosti
je zjavené v tebe a cez teba. Toto je jeden z najväčších úžitkov modlitby. Tvoja duchovná anténa sa cez
modlitbu vysunie, aby prijala Božie myšlienky a ty budeš rozmýšľať ako On. Niektorí ľudia sa modlia len
vtedy, keď sú k tomu prinútení nepriaznivými okolnosťami, ktorým čelia; a to nie je správne. My ako
kresťania sme boli povolaní do spoločenstva s naším nebeským Otcom.
Spoznáš Pána viac a budeš Ho viac milovať, keď si s Ním v spoločenstve cez modlitbu a štúdium
Slova. Modlitby, modlenie sa správnym spôsobom je dôležitou životnou aktivitou každého kresťana.
Týmto tvoj život skrásnie, bude plný energie a vždy prekypujúci chválou. Ber veľmi vážne svoj osobný
čas modlitby a meditácie nad Slovom. Vytváraj si priestor počas dňa na to, aby si bol v spoločenstve
s Pánom cez modlitby.
Keď sa často modlievaš, najmä v duchu, tak tvoje srdce bude čisté pri jednaní s ľuďmi, nebudeš
iných kritizovať a budeš v nich vidieť len dobré. Uč sa prihovárať sa za druhých viac, než kedykoľvek
predtým. 1. Timoteovi 2:1 hovorí: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a
ďakovania za všetkých ľudí.“ Vezmi toto napomenutie Ducha vážne. Vedome to dnes praktizuj! Nájdi si čas
a modli sa za ľudí okolo seba a aj za ľudí vo vzdialených krajinách; táto činnosť patrí k tvojim kňazským
povinnostiam.
Keď stráviš viac času v modlitbe, tvoj život bude prekvitať od slávy k sláve, pretože modlitba je
viac než len príležitosť na to, aby si si niečo vypýtal od Boha a dostal to; je to čas na dôverný rozhovor
s Pánom a na to, aby jeho prítomnosť zostúpila na teba; a to je dôvod, prečo musíš modlitbe venovať viac
času a pozornosti.
Modlitba
Požehnaný Otec, modlím sa, aby Tvoje Slovo mocne rástlo a triumfovalo v živote Tvojich detí po celom
svete a aby si im udelil duchovný vzhľad a zjavenia, keď študujú Tvoje Slovo; aby si im dával Rhema – slovo, ktoré
potrebujú a ktoré zlepší ich životy, ich nepriaznivé situácie a upevní týchto ľudí v Tvojej sláve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Skutky 4:31 Jakub 5:16
1-ročný plán čítania Biblie Marek 14:1-26 4.Mojžišova 24-26
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 26:1-11 Žalm 67-68
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Pastor Chris
Rozhojňuj milosť k tomu, aby si dostával
Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy

neprestanú (Genezis 8:22).
Jeden z najhlbších princípov v Božom Slove, ktorý zaručuje ustavičný nárast financií, je princíp
dávania. Tvoje dávanie je kanálom k tomu, aby si ľahšie mohol dostať, lebo nemôžeš dostávať, ak si
predtým nedal. 2. Korintským 9:8 nám dáva Boží vhľad do toho, čo vypôsobí tvoj skutok dávania: „Boh je
schopný spôsobiť, aby všetka milosť (každá priazeň a pozemské požehnanie) prišla k tebe v hojnosti, aby ste vždy, za
každých okolností a v každej potrebe boli sebestační (aby ste mali dosť na to, že nebudete potrebovať nijakú pomoc
ani podporu a boli vystrojení na každé dobré dielo a dobročinnú štedrosť) (rozšírený preklad).
Ďalšia vec, ktorú vypôsobí tvoje dávanie, je upevnenie tvojej spravodlivosti: „Teraz ten, ktorý dáva
semeno rozsievačovi aj chlieb za potravu a rozmnoží (znásobí) vaše zasiate semeno a dá narásť plodom vašej
spravodlivosti“ (2. Korintským 9:10 angl. preklad).
Životy nás, kresťanov, by mali vyobrazovať povahu nášho nebeského Otca, ktorý dal svojho
vzácneho Syna Ježiša pre naše spasenie: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3:16). Urob dnes pevné rozhodnutie, že budeš
takým veľkým darcom, akým je náš nebeský Otec a aktivuj milosť na to, aby si mohol dostávať pre seba.
Vyznanie
Som veľkým darcom a múdro a správne investujem, keď dávam na propagáciu evanjelia a rozširovanie
Božieho kráľovstva. Keď dávam, zároveň prijímam, lebo Boh na mňa nasmerováva duchovné a materiálne
požehnania z celého sveta. Halleluja!
Rozšírené štúdium 2.Korintským 8:9 2.Korintským 9:7
1-ročný plán čítania Biblie Marek 14:27-52 4.Mojžišova 27-28
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 26:12-23 Žalm 69-70
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Pastor Chris
Podriaď sa vláde, panovaniu Slova
Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený (Rímskym

10:9).
Na začiatku roku nám Pán dal tému pre tento rok. Povedal: „2012 je rokom Slova Božieho.“
Znamená to, že je to zvláštny rok, keď budeš zo skúsenosti poznať zvrchovanosť a panovanie Božieho
Slova v tvojom živote ako nikdy predtým. Budeš s Ním (Slovom) doslovne v blízkom vzťahu ako
s osobou a uvidíš, ako sa Slovo bude prejavovať cez teba, pre teba a v tebe. Toto bude tvojou
skúsenosťou, keď sa poddáš panovaniu Slova a dovolíš, aby Slovo prevzalo hlavnú rolu v tvojom živote.
Toto spôsobí, že budeš kráčať v požehnaní, zázrakoch, znameniach a divoch.
Existujú určité základné princípy, ktoré musíš vziať do úvahy, aby si pôsobil na takej úrovni, kde
Slovo Božie je Pánom nad všetkým, čo sa ťa týka. Predovšetkým musíš poznať Slovo a dovoliť mu, aby
viedlo tvoje myšlienky, slová a všetko, čo robíš. Jeden zo spôsobov, ako to urobiť je to, že budeš brať
vážne svoje spoločenstvo so Slovom – tvoj osobný čas štúdia a tak isto spoločenstvo s inými veriacimi
v tvojej miestnej cirkvi, kde ťa vyučujú Božie Slovo.
Po druhé, musíš meditovať nad Slovom a „tráviť“ Slovo v svojom duchu; udržuj ho v svojom
srdci a ústach. Cez meditáciu sa Slovo zmieša s tvojím duchom a spôsobí, že sa staneš tým, o čom Slovo
hovorí. Slovo v tvojom duchu a ústach bude víťaziť nad nepriaznivými okolnosťami a spôsobí, že budeš
denne kráčať v nadprirodzene.
To, aký prospech nám prinesie vedomá a nepretržitá meditácia nad Slovom, je opísané 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.“ 1. Timoteovi 4:15 (angl.)
hovorí: „Uvažuj (medituj) o týchto veciach; celý sa im odovzdaj, aby tvoje napredovanie bolo zjavné všetkým.“
Meditáciou sa dostávaš pod vplyv a vládu Slova. Slovo na tvojich perách je mečom Ducha,
ktorým víťazíš nad nepriateľom, pôsobíš zmeny a formuješ svoj svet. Keď medituješ nad Slovom, tvoj
duch bude nepretržite napĺňaný energiou a budeš kráčať vo väčších prejavoch pomazania a schopností
Ducha a to ťa bude robiť neporaziteľným a víťazným pri každej príležitosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma požehnávaš svojím Slovom a za slávny život, ktorý si mi dal
v Kristovi. Som šťastný, že Ježiš je Pánom nad mojím životom a že som riadený Tvojím Slovom. Preto Tvoje Slovo
má vládu nad mojím životom a nad všetkým, čo sa ma týka, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Izaiáš 55:11 Skutky 20:32
1-ročný plán čítania Biblie Marek 14:53-72 4.Mojžišova 29-31
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 26:24-32 Žalm 71-72
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Pastor Anita
Prosperujúci vo všetkom
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov , na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu

posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom-nocou. Bude ako strom
zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí (prosperuje)
(Žalm 1:1-3).
Ako prosperujúci chceš byť? Nakoľko slávny má byť tvoj život? Ak budeš mať záľubu v Pánovi
a budeš často a pravidelne meditovať nad Jeho Slovom, budeš ako strom zasadený pri vodných tokoch!
V svoj čas prinesieš ovocie, tvoje listy nezvädnú a budeš prosperovať VO VŠETKOM!
Izaiáš 58:14 hovorí: „Potom budeš mať rozkoš v Hospodinovi, povodím ťa po výšinách zeme a nachovám
ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo ústa Hospodinove prehovorili.“ Prejavom tvojho potešenia v Pánovi je
radostné konanie podľa Slova, žitie podľa neho!
Meditácia, hlboké uvažovanie nad Slovom je Boží predpis pre úspech. Je to tajomstvo víťazného,
úspešného život v neobyčajnej prosperite a života bez ťažkej driny. Apoštol Pavol inštruoval Timotea,
aby sa úplne odovzdal Slovu: „Medituj (hlboko uvažuj) nad týmito vecami, celý sa im odovzdaj, aby tvoje
napredovanie bolo zjavné všetkým“ (1. Timoteovi 4:15 angl. preklad). Vedel, že ak bude dostatočne dlho
meditovať nad Slovom, tak nevyhnutný následok bude to, že jeho napredovanie – prosperita a nárast –
bude viditeľné, zjavné ľuďom okolo neho.
Izák bol jeden z biblických mužov, ktorý kráčal životom v úžasnej prosperite. Keď však budeš
študovať jeho život, zistíš, že to bol človek s duchovným zmýšľaním, ktorý trávil veľa času meditáciou.
Biblia opisuje, ako večer chodil do poľa rozjímať, meditovať (Genesis 24:63). Toto bolo tajomstvo
v pozadí jeho prosperity. Meditácia ti prinesie veľký úspech. Urobí ťa múdrym vo všetkom tvojom
konaní; v zamestnaní, financiách, rodine, vzťahoch a iných oblastiach života.
Modlitba
Drahý Otec, žijem v Tvojom Slove, Tvojím Slovom a cez Tvoje Slovo a som si istý úplnou prosperitou
a rastúcou milosťou, keď mám potešenie v Tebe! Ďakujem Ti, že ma vždy vedieš do víťazstva, keď ma vodíš po ceste
neustále rastúcej slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Žalm 23:1-6 Jeremiáš 17:7-8 3.Ján 1:2
1-ročný plán čítania Biblie Marek 15:1-20 4.Mojžišova 32-33
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 27:1-8 Žalm 73
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Pastor Chris
Boh sa v tebe „prechádza“!
Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať

budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom (2. Korintským 6:16).
Starostlivé čítanie úvodného verša ukazuje, že Boh skutočne žije v tvojom fyzickom tele. Hovorí:
„...A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa...“ Všimni si,
ako Boh zvolil slová; On povedal: „Prebývať budem v nich“, znamená to doslovne: usadiť sa v nich!
Hovorí sa tu o tom, že v tebe si ustanoví hlavný stan, ústredie, veliteľstvo. Chcel by som však, aby ste si
obzvlášť všimli frázu „prechádzať sa (kráčať) v nich“. Je to grécke slovo „emperipateo“ a znamená
obchádzať, prechádzať.
Význam slova je takýto: chodiť hore-dole, obchádzať hranice pozemku, majetku ako majiteľ,
ktorý robí dozor. Popisuje úradnú osobu, ktorá je určená na stráženie hraníc a ktorá ich obchádza horedole, aby kontrolovala, či niečo nie je v neporiadku, aby opravila alebo vymenila každú poškodenú časť
alebo oznamovala akýkoľvek problém. Inak povedané, Boh cez Ducha Svätého takto dohliada v tebe!
Otázka znie: Ak sa takto prechádza, dohliada v tebe, kde sú hranice? Samozrejme, že tvoje telo!
Jeho práca prechádzania sa kontroly v tebe je to, aby sa uistil, že všetko, čo bolo v neporiadku v tvojom
tele je napravené. Ak to potrebuje obnovu, tak to obnoví. Hallelujah! On dohliada v tvojom tele na to,
aby ho udržiaval v dokonalom stave, to je časťou Jeho práce a služby v tvojom živote. Možno sa spýtaš:
„Ale prečo som potom s takomto stave, keď Duch Svätý slúži vo mne? Prečo je moje telo tak ničené
chorobou?“ Odpoveď je jednoduchá; je to preto, lebo si mu nedal voľnosť na to, aby pôsobil v tvojom
živote, neaktivoval si Jeho moc v svojom živote. Môžeš dnes aktivovať túto moc vierou v Slovo Božie
a hovorenie v iných jazykoch.
Začni žiť vo vedomí toho, že Duch Svätý s celou Jeho mocou býva v tebe, preto sa nijakej chorobe
ani nemoci nemôže dariť v tvojom tele, ktoré je Jeho chrámom. Jeho prítomnosť v tebe a okolo teba ťa
kryje pred všetkou zlobou toho zlého.
Modlitba
Ďakujem Ti, požehnaný Otec za to, že ma dnes požehnávaš svojím Slovom a Duchom Svätým. Mocou
prebývajúcej a stálej prítomnosti Ducha Svätého v mojom živote som napĺňaný nadprirodzenou schopnosťou
a múdrosťou, aby som dnes a navždy žil triumfálne nad každou situáciou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 1.Ján 4:4 Ján 14:16-17
1-ročný plán čítania Biblie Marek 15:21-47 4.Mojžišova 34-36
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 27:9-20 Žalm 74
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Pastor Chris
Napojený na „transfúziu“ moci
Preto vás prosím, aby ste neklesli na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás; ono je vašou slávou! Preto

kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej
slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku (aby ste boli posilnení mocou Jeho ducha na
vnútornom človeku – angl.) (Efezským 3:13-16).
Všimni si, ako Pavol zostavil úvodný verš. Použil slová: „posilnený“ a „moc, sila“. Moc je
z gréckeho „dunamei“, čo znamená zázraky konajúca schopnosť; zatiaľ čo posilnený je „krataiothenai“,
čo znamená posilniť, oživiť, povzbudiť, osviežiť. Takže Pavol sa modlí za „transfúziu moci“, cez ktorú
budete oživení, osviežení, povzbudení Duchom Svätým!
Keďže si napĺňaný takouto mocou, slabosť alebo zlyhanie nemôže byť súčasťou tvojho života.
Existujú dnes kresťania, ktorí sú duchovne slabí; boja sa alebo nie sú schopní urobiť v živote vážne
rozhodnutia. Dokonca sú takí, čo sú zlomení, skľúčení, chorľaví, pretože neuchopili zdravie, ktoré
prebýva v nich. Úvodný verš dáva jasne na známosť, že Boh chce, aby si bol vnútorne pevný a húževnatý
tým, že tvoj duch dostáva transfúziu Jeho zázraky tvoriacej schopnosti. Znamená to, že sa vedome musíš
modliť slová z úvodného verša pre seba samého.
Na tvojom vonkajšom vzhľade nezáleží. Niekto sa na teba môže pozrieť a nazvať ťa slabochom;
ale ty povedz: „Ja viem, kto som; som vnútri silný, pretože som dostal transfúziu zázraky konajúcej
schopnosti Ducha.“ Nikdy nedovoľ, aby sa cez teba prejavil strach. Priamo teraz môžeš povedať: „Som
napĺňaný zázraky konajúcou mocou Ducha Svätého, ktorý je vo mne a dnes sa prejavuje cezo mňa Jeho
moc.“
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že na základe bohatstva Tvojej slávy mi udeľuješ to, aby som bol posilňovaný
mocou tvojho Ducha v mojom vnútornom človeku a za to, že Kristus býva vierou v mojom srdci. Vyhlasujem, že
som silný v Pánovi a moci Jeho sily dnes, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Kolosenským 1:1 Efezským 6:10
1-ročný plán čítania Biblie Marek 16 5.Mojžišova 1-2
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 27:21-31 Žalm 75-77
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Pastor Anita
Sláva vo vnútri
„Ale my všetci, keď akoby v zrkadle pozorujeme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, sme premieňaní na ten

istý obraz zo slávy do slávy, ako od Ducha Pánovho“ (2. Korintským 3:18 angl. preklad).
V Exode 34:28 nachádzame zaujímavú udalosť, keď Mojžiš bol 40 dní a nocí v Božej prítomnosti.
Bolo to vtedy, keď dostal 10 prikázaní. Normálne by nebolo treba 40 dní a nocí na to, aby ste dostali 10
prikázaní, ktoré pozostávali z pár viet. Tak prečo musel Mojžiš byť tak dlho v Božej prítomnosti, aby ich
dostal?
Pre Mojžiša to bolo viac než len 10 prikázaní. Keď počúval Boha, ako mu ich hovorí, tak všetko,
čo vtedy videl, bola Božia sláva. Tak veľa premýšľal a meditoval nad Božou slávou, až sa Božia sláva
„natrela“ na neho a jeho tvár začala žiariť. Žiarila, svietila tak silno, že ľudia od neho odstupovali, keď
schádzal z hory. Je dôležité si uvedomiť, že Božia sláva spočinula na Mojžišovi vtedy, keď meditoval,
rozjímal nad desiatimi prikázaniami.
A Biblia nás oboznamuje s tým, že Božia sláva, ktorá bola na Mojžišovej tvári, teraz prebýva v nás
a zďaleka presahuje všetko, čo mal Mojžiš. Nazýva sa to oveľa výnimočnejšia sláva: „A keď už služba
odsúdenia bola slávna, o čo slávnejšia (výnimočnejšia – angl.) je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne,
stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou (výnimočnejšou – angl.) slávou“(2. Korintským 3:9-10).
Táto zdedená sláva v nás je to, čo apoštol Pavol opisuje v úvodnom verši, Dáva nám vedieť, že
keď hľadíme na Božiu slávu v Božom Slove, tak sme premieňaní; sme menení do tej istej slávy, ktorú
vidíme v Slove. Znamená to, že sme nielen nositeľmi Božej slávy, ale my sami sa stávame Božou slávou!
Vyznanie
Božia sláva povstáva nado mnou a dnes zjavujem túto slávu všade, kam idem. Moc, krása a výnimočnosť
Boha sú cezo mňa zjavené svetu, v ktorom žijem, keď kráčam hodný Pána ukazujúc úžasné skutky a dokonalosť
Toho, ktorý ma povolal z tmy do slávy a cti.
Rozšírené štúdium Ján 17:22 Izaiáš 60:1
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 1:1-25 5.Mojžišova 3-4
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 27:32-44 Žalm 78
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Pastor Chris
Vieš rozpoznať Jeho hlas
„Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma“ (Ján 10:27).
Možno sa pýtaš: „Ako dokážem rozlíšiť a venovať pozornosť hlasu Ducha Svätého?“ Ak ti je ako

kresťanovi ťažké rozpoznať hlas Ducha Svätého, nie je to preto, že Jeho hlas je príliš slabý, keď k tebe
hovorí. Je to preto, že nemáš vytrénovaného ducha na počúvanie Jeho hlasu. Je možné vycvičiť sa
v rozoznávaní hlasu Ducha a uvediem tu pár postrehov, ako to robiť.
V prvom rade musíš v sebe rozvinúť nenásytnosť za Slovom Božím. Študuj Slovo a poznaj ho.
Hlas Boží sa ti dáva spoznať cez napísané Slovo. Po druhé, trénuj si ducha, aby reagoval na Boha tým, že
bude okamžite konať podľa Slova. Keď prijmeš radu alebo inštrukciu z Božieho Slova, neváhaj, konaj
rýchlo. Takto sa naučíš, ako vytrénovať svojho ducha.
Po tretie, veľmi dôležité je modlenie sa podľa Božieho Slova. Modlitba spôsobí, že sa staneš
spoľahlivou nádobou Božích nápadov, vízií a výziev. Čo najviac sa modli v duchu, v iných jazykoch. Čím
viac to robíš, tým viac sa tvoj duch stáva citlivejším na Jeho hlas.
Napokon z hĺbky srdca túž po duchovných veciach – po veciach, na ktorých Bohu záleží –
a uskutočni ich. Dôkazom túžby je konanie. Zapoj sa do aktivít, ktoré budú budovať tvojho ducha, napr.
získavanie duší, účasť na cirkevných stretnutiach, bohoslužbách atď. Podriaď všetky svoje zdroje (čas,
peniaze a pozornosť) veciam, na ktorých záleží Bohu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za životodarné spojenie, ktoré mám s Tebou. Biblia vyhlasuje, že každý ,kto sa
spojí s Pánom, je s Ním jeden duch. Ja som jeden duch s Tebou, preto mám schopnosť počuť a porozumieť Tvojmu
hlasu a nedávam žiadne miesto svojej telesnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Izaiáš 30:21
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 1:26-56 5.Mojžišova 5-7
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 28:1-10 Žalm 79-80
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Pastor Chris
Nezničiteľný druh
„Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť

novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť
ruky a oni ozdravejú“ (Marek 16:17-18).
V úvodnom verši Ježiš opisuje osobitný druh nadčloveka – nové stvorenie v Kristovi Ježišovi –
a tým stvorením sme my! My sme ten nezničiteľný druh, ktorý má moc vyháňať zlých duchov, hovoriť
novými jazykmi, brať do rúk hadov a ak vypijeme niečo smrtonosné, ostaneme nezranení. Takto vyzerajú
znaky, podľa ktorých nás iní rozpoznajú.
Skutky 27-28 potvrdzujú dôveryhodnosť podčiarknutej časti úvodného textu. Apoštol Pavol a
ostatných dvestosedemdesiatšesť pasažierov sa spoločne plavilo do Ríma. Avšak neplánovane sa ocitli na
ostrove Malta po tom, ako sa ich loď rozlomila počas silnej búrky. Zatiaľ čo domáci ostrovania stavali
obrovskú vatru za účelom udržať ich v teple a ochrániť od zimy, Pavol priložil ruku k dielu a pomohol
domácim.
Skutky 28:3 hovoria: „Keď Pavol nazbieral hŕbu raždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky
vretenica, ... On ju však striasol do ohňa a nič sa mu nestalo.“ Jedovatý had uštipol Pavla, avšak jeho
smrtonosný jed nemal žiadny účinok na Pavla! Len čo Pavol striasol túto vretenicu do ohňa, ihneď
pokračoval v tom, čo robil ešte predtým, ako zaútočila vretenica.
Človek v Kristovi je nové stvorenie; preto ostane nezdolateľný – imúnny - voči útokom
a nepriateľ ho nedokáže premôcť. Keby každý naokolo „dostal chrípku“, tak ten, čo je v Kristovi, ostane
pokojný, pretože život, ktorý má v sebe, nemôže byť infikovaný ničím smrtonosným – ako je napríklad
jed, choroba, nemoc a tomu podobné!
Keď si v Kristovi, tak si nedobytný voči všetkým útokom a machináciám zlého. Preto Ježiš
povedal v Lukášovi 10:19, že nič ti neuškodí! Život, ktorý máš v sebe, ťa urobí nadradeným voči satanovi
a uchráni ťa od choroby, nemoci, porážky alebo zlyhania.
Vyznanie
Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi; mám v sebe život Boha! Som nadradený nad satanom, a tým som
premohol aj svet. Som posadený spoločne s Kristom v nebesiach, kde kraľujem a panujem ako kráľ v tomto živote,
vysoko nad všetkými kniežatstvami a mocnosťami.
Rozšírené štúdium Lukáš 10:19 2. Korintským 5:17
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 1:57- 80 5.Mojžišova 8 -10
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 28:11- 20 Žalm 81- 82
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Pastor Anita
Pán si ťa vybral !

„Lebo je veľa povolaných, ale málo vyvolených“ (Matúš 22:14)
Keď Ježiš povedal, že je mnoho povolaných, ale málo vyvolených, niektorí ľudia veria tomu, že
myslel: „ ... mnoho je povolaných, aby boli kresťanmi, avšak málo bude vybratých do neba.“ To však nie je
pravda. Jedná sa o volanie k spáse pre celý svet; lebo Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych pre každého jedného.
Tí, ktorí veria a sú zachránení, patria do skupiny vyvolených „ecclesia“- grécky povolaní; sú to tí, čo boli
posvätení a oddelení od sveta pre Boha.
V deň, keď si dal svoje srdce Kristovi, si sa oddelil od sveta. Pán Ježiš rozprával o tebe v Jánovi
15:19: „ ... keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta.“ Inými slovami, bol si povolaný alebo
vybratý zo zla a úpadku, čo existuje vo svete k životu, ktorý má zmysel, k víťazstvu a úspechu. A táto
voľba nastala ešte predtým, ako bola sformovaná planéta Zem: „Veď ešte pred stvorením sveta si nás vyvolil,
aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske“ (Efezským 1:4).
Pán si ťa vybral, aby si mohol stáť pred Ním svätý v láske a bez viny. On tak urobil ešte predtým,
ako si sa narodil. Prijmi túto pravdu a nikdy si nemysli, že nie si dosť dobrý pre Boha. On si ťa zvolil ešte
predtým, ako si Ho ty spoznal. Vedel o všetkých chybách, aké kedy urobíš, no aj napriek tomu si ťa
vybral, aby prejavil Jeho slávu cez teba. Ježiš povedal: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a
ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo“(Ján 15:16).
Nedovoľ vedomiu viny pripraviť ťa o tvoje špeciálne miesto v Pánovi; ty si vyvolený Pánom,
stvorený v Kristovi Ježišovi pre dobré veci.
Modlitba
Ďakujem Ti Pane, že si ma vybral z tohto sveta a oddelil si ma k životu, ktorý má zmysel, k životu
víťazstva, slávy a úspechu! Ďakujem Ti, že si ma prijal v milovanom Synovi a prejavuješ samého seba vo mne a cezo
mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 1. Peter 2:9 5.Mojžišova 14:2
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 2:1 - 20 5.Mojžišova 11 - 12
2-ročný plán čítania Biblie Skutky 28:21 - 31 Žalm 83 - 34
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Pastor Chris
Modli sa správnym spôsobom
V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť

v mojom mene, dá vám to (Ján 16:24).
Učenie Ježiša o modlitbe, ako sa uvádza úvodnom verši, dáva dôraz na nové pravidlo modlitby.
Po prvé, Pán odkazuje na nový deň – deň spásy – keď sa budeš modliť priamo k Otcovi v mene Ježiš –
stojac na Ježišovom mieste. To povedal ešte pred svojou smrťou, pochovaním a zmŕtvychvstaním. A tak
spasenie, ktoré malo byť účinné po jeho zmŕtvychvstaní, ešte nebolo uskutočnené. Preto keď povedal:
„V ten deň sa ma nebudete na nič pýtať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete Otca o niečo prosiť(žiadať)
v mojom mene, dá vám to“, rozprával o dni cirkvi; teda o čase po svojom zmŕtvychvstaní.
Napriek tomu ešte mnoho ľudí nevedomky vo svojich modlitbách prosí Ježiša. Keď počúvaš
obsah ich modlitby, počuješ ako hovoria: „Pane Ježišu, prosím Ťa, aby si urobil to a to v mene Ježiš.“
Podľa Ježišovho učenia, je nesprávne takto sa modliť. Napríklad, veľvyslanec určitej krajiny nepôsobí
v úrade vo svojej vlastnej krajine. Jeho úloha je pôsobiť v mene vlády jeho vlastnej krajiny na mieste
výkonu – teda v nejakej inej krajine podľa určenia.
Rovnakým spôsobom by bolo nesprávne modliť sa k Ježišovi v Jeho vlastnom mene. Ty predsa
stojíš na Jeho mieste a máš plnú moc používať Jeho meno. Preto nám aj povedal: „ Choďte v mojom
mene!“ Možno chceš povedať: „Ale ja som sa modlil k Ježišovi a predsa sa mi dostavili aj výsledky!“ To
preto, lebo si ešte dieťa v záležitostiach Boha; Boh očakáva, aby si z tohto všetkého onedlho vyrástol.
Biblia nám hovorí v Skutkoch 17:30: „Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade
robili pokánie.“ Keď sa modlíš v mene Ježiš, stojíš na Jeho mieste a stávaš sa Jeho hlasom; je to akoby
žiadal sám Ježiš. Preto každá žiadosť, ktorú máš k Otcovi, bude splnená.
Ak máš žiadosť, ktorú chceš predniesť Otcovi a chceš, aby bola úspešne vyplnená, urob tak
v mene Ježiš, nie k Ježišovi ani cez Ježiša. Toto je nové pravidlo pre modlitbu nového stvorenia.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti, že si mi poskytol priamy prístup do Tvojej prítomnosti, aby som žiadal
a prijal od Teba, tak aby moja radosť bola úplná. Som vďačný za Tvoju nesmierne veľkú lásku a milosť voči nám
v Kristovi Ježišovi a som si vedomý, že vždy môžem prijať odpovede na moje modlitby, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Filipským 2:9 Ján 14:13 - 14
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 2:21- 52 5.Mojžišova 13 -15
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 1:1 - 12 Žalm 85 – 86
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Pastor Chris
Poraď sa s Duchom
„Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť nad tebou“ (Žalm

32:8).
Duch Svätý ti dokáže v akejkoľvek situácii povedať, čo treba urobiť, a takým spôsobom v živote
vždy zvíťazíš. Mnohí ľudia sú frustrovaní, pretože nikdy s Ním nekonzultovali pomoc, odporúčanie
alebo nasmerovanie. Niektorí radšej idú za svojimi príbuznými alebo priateľmi vždy, keď sa ocitnú
v ťažkostiach. Smutné na celej veci je to, že ľudia, ktorých prosia o radu, im poskytnú jedine radu
založenú na ľudskom uvažovaní a zmyslovom poznaní, čo však nefunguje!
Nauč sa konzultovať veci s Duchom Svätým, aby si vždy dostal odpovede od Neho. Pros Ho
o vedenie a nasmerovanie týkajúce sa všetkého, čo robíš. Keď čelíš výzvam, ktoré sa môžu zdať akoby
neprekonateľné, zavolaj Ho a On ti povie, čo máš urobiť; dá ti stratégie, ktoré použiješ. Veľkí muži a
ženy, o ktorých čítame v Písme, pochopili túto pravdu, a preto nikdy neurobili žiaden veľký krok vpred,
pokiaľ neprekonzultovali svoju situáciu s Pánom.
Napríklad Józua sa musel spoľahnúť na Ducha Svätého, keď sa s Ním rozprával o tom, ako
obsadiť Jericho: „Keď bol Józua pri Jerichu, pozdvihol svoj zrak sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným
mečom v ruke. Józua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám alebo k našim nepriateľom? On odpovedal:
Nie tak. Ja som vodcom Hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel. Vtedy Józua padol tvárou na zem, klaňal sa mu
a spýtal sa: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? (Józua 5:13-14).
Veliteľ Hospodinovho voja, ako bolo spomenuté, je Duch Svätý, ktorý dal Józuovi taktiku, ktorú
by si žiadna ľudská myseľ nedokázala čo i len predstaviť. Žiadnu ľudskú myseľ by nenapadlo zrútiť tie
mohutné steny Jericha pokrikom ľudí a chválou Boha. Avšak Duch Svätý tak povedal a rovnakým
spôsobom sa tak aj stalo. Biblia hovorí: „Vierou padli múry Jericha“ (Židom 11:30). Józuova viera v Pánove
Slovo bola preukázaná v jeho poslušnosti.
Nauč sa dôverovať Duchu Svätému; vždy sa spoľahni na Neho, lebo On je s tebou a stojí za
tebou! On ťa bude učiť, sprevádzať a usmerňovať k tvojmu víťazstvu vo všetkom, čo robíš, ak Ho o to
požiadaš.
Modlitba
Drahý Duch Svätý, moja radosť dnes nepozná hraníc keď viem, že je Tvojím potešením vždy ma
sprevádzať a usmerňovať na ceste víťazstva a úspechu. Viem, že nikdy nebudem kráčať v temnote, zmätku alebo
neistote, pretože Ty si mojím svetlom, ktoré ma sprevádza cestou po ktorej mám ísť. Milujem a vážim si Ťa, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Ján 16:3
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 3 5.Mojžišova 16-17
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 1:13-23 Žalm 87- 88
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Pastor Anita
Pozeraj sa cez svetlo pravdy
„Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ (Žalmy 119:105).
Život je preplnený voľbami a rozhodnutiami, ktoré musíš urobiť; a keď robíš tieto rozhodnutia

a voľby, nemôžeš si dovoliť urobiť chybu, ani strieľať len tak od boku. Potrebuješ správne vedenie
a takéto vedenie ti môže poskytnúť jedine Božie Slovo. Slovo Božie je skutočné svetlo, ktoré osvieti
každého, kto príde na tento svet (Ján 1:9); je to pravdivé svetlo, podľa ktorého riadiš svoju cestu životom.
Židom 4:12-13 zdôrazňuje moc a účinnosť Božieho Slova, ako aj jeho funkciu svetla a vlastnosti
ako osoby: „Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše
od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nieto tvora, čo by bol preň neviditeľný. Všetko je
obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“ Inými slovami, Slovo Božie vie všetko;
dotýka sa každej oblasti života a rozlišuje myšlienky a úmysly srdca.
Nikto nedokáže poznať, čo je pravda a skutočnosť, iba ak je to zjavené cez svetlo Božieho Slova,
pretože Slovo je pravda (Ján 17:17) a pravda znamená skutočnosť. Preto pozerať (vidieť) cez pravdivé
svetlo znamená dívať sa z rovnakej perspektívy, ako sa na celú vec pozerá Božie Slovo; interpretujúc
situácie, okolnosti a pomery tvojho života z pohľadu Slova.
Keď pravdivé Svetlo – Božie Slovo - bohato v tebe prebýva, ako nás k tomu povzbudzuje list
Kolosenským 3:16, tak potom strach, zlyhanie, nedostatok, choroba a ďalšie iné aspekty temnoty nenájdu
u teba žiadne miesto. Nebudeš porazený, pretože vieš, že Ten, ktorý je v tebe, je mocnejší ako ten, čo je vo
svete. Jednoducho odmietneš byť chorý, lebo cez svetlo Božieho Slova spoznáš božské zdravie ako niečo
skutočné, čo ti v tejto chvíli patrí – jedno z tvojich práv v Kristovi. Dovoľ, aby tvoj pohľad na život bol
z perspektívy Slova, a vtedy budeš mať jasné nasmerovanie v živote.
Ak sa dnes prejavuje temnota v nejakej oblasti tvojho života, napríklad v rodine, zdravotnom stave,
štúdiu alebo podnikaní, chyť sa Božieho Slova a všetka temnota sa stratí. Riešením voči temnote je svetlo
a Božie Slovo je svetlom.
Vyznanie
Božie Slovo je sviecou mojím nohám a svetlom na mojej ceste. Mám svetlo života a pôsobím so skutočným
svetlom, lebo som narodený z Božieho Slova, ktoré je svetlom! Poznám svoje dedičstvo a kráčam vo svojom dedičstve
v Kristovi Ježišovi, pretože žijem a pozerám sa jedine v pravom svetle – Božom Slove – ktoré ma sprevádza na ceste
Božieho určenia pre môj život.
Rozšírené štúdium Ján 8:12 Príslovia 6:23
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 4:1- 13 5.Mojžišova 18 - 21
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 1:24 - 32 Žalm 89
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Pastor Chris
Hlásaj Slovo s odvahou
Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou

ohlasovali Božie slovo (Skutky 4:31).
Keď sa dostaneš do situácie, kde treba použiť vyhlásenia viery, netreba ostať nesmelý; práve
naopak, buď odvážny! Keď smelo prehlasuješ to, čomu si vo svojom srdci uveril, posilníš sa na duchu a
to zapríčiní, aby Slovo bolo aktivované v tvojom živote. Ústami dokážeš zmeniť svoju realitu. Viera v
srdci je základ, čo urobí to ďalšie skutočnosťou, avšak tvoje okolnosti ostanú nezmenené, ak nezačneš
vyslovovať to, v čo naozaj veríš.
Uveriť tomu, čo Boh povedal a vyznať tú istú vec, to ti zmení život. Je to preto, lebo v Slove sa
nachádza moc a sila, ktorá dáva schopnosť premeniť beznádejnú situáciu a zapríčiní, aby sa okolnosti
dali do súladu s Božím plánom a určením. Je to tak vždy, keď sa použije Slovo. Boh stvoril svet
hovorením Jeho Slova. Povedal: „Buď svetlo ..“ (Genezis 1:3, 6, 14) a všetko, čo prikázal, sa uskutočnilo.
Židom 13:5-6 hovorí: „Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal:
Neopustím ťa, ani nezanechám. Preto môžeme smelo povedať...“ Tu nám ukazuje princíp prehlasovania Slova
vo viere s odvahou, smelo!
Ježiš vyučoval rovnaký princíp v Marekovi 11:23: „Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto
vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora!, a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil, sa stane, splní sa mu
to.“ Existuje nejaká ťažká situácia, ktorej dnes čelíš? Smelo prehlasuj Slovo s vierou a zaručene nastane
zmena. Dostaneš presne to, čo hovoríš, preto prehlasuj Slovo a vytváraj skutočnosti, ktoré chceš vo
svojom živote aj vidieť.
Modlitba
Prijímam dnes skrze Slovo do svojho života požehnania Ducha tým, že prehlasujem Božie Slovo s vierou.
Moja myseľ je obnovená a môj je život premenený na základe vnútornej sily Slova. Rastiem v milosti a narastám
v múdrosti a všetky okolnosti sa menia v môj prospech, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 2. Korintským 4:1 Rímskym 10:6
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 4:14 - 44 5.Mojžišova 22 - 24
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 2:1 - 11 Žalm 90
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Pastor Chris
Múdrosť povyšuje
„Múdrosť je preukázaná (potvrdená ako správna a božská) všetkými jej deťmi [podľa ich života, charakteru

a skutkov]“ (Lukáš 7:35 AMP anglický preklad).
Múdrosť je prejav alebo zjavenie spravodlivosti Božej v ľudskom živote. Je to sila, ktorá zapríčiní,
aby si konal, odpovedal alebo hovoril na neporovnateľne vyššej úrovni, ako je prirodzené ľudské
uvažovanie. Múdrosť je takisto aj vyjadrením Božej moci cez myšlienky, plány, ciele a rozhodovanie sa.
Keď v tebe pôsobí múdrosť Boha, stane sa mocou, ktorá ovplyvní tvoje rozhodnutia v živote; stane sa
silou, ktorá ťa bude sprevádzať. Múdrosť ťa poháňa správnym smerom v živote a umiestňuje ťa na
miesto zvýhodnenia.
Genesis 39 nám rozpráva príbeh o Jozefovi, ktorého zapredali vlastní bratia do otroctva v Egypte.
Avšak Biblia nám hovorí o tom, ako Jozef získal priazeň v očiach Putifara, svojho pána a slúžil mu:
„...ustanovil ho za správcu svojho domu a zveril mu do správy všetok svoj majetok” (Genesis 39:4). Za nejaký čas
bol však Jozef uväznený po tom, ako bol krivo obvinený Putifarovou ženou. Avšak múdrosť povýšila
Jozefa a dala mu výhody až do takej miery, že dokonca aj vo väzení sa stal hlavou všetkých väzňov.
Nejaký čas to vyzeralo, ako by to malo znamenať koniec príbehu. Jednu noc mal však faraón sen,
ale nikto z jeho čarodejníkov nedokázal interpretovať tento sen. Niekto si potom spomenul na múdreho
hebrejského väzňa a odporučil ho faraónovi. Jozef predstúpil pred faraóna a vyložil jeho sen. Keď Jozef
skončil so svojím výkladom, faraón povedal svojim služobníkom: „Nájde sa taký muž, v ktorom je Boží
Duch? Potom faraón povedal Jozefovi: Keď ti dal Boh toto všetko poznať, nikto nie je natoľko rozvážny a múdry ako
ty. Budeš správcom môjho domu a všetok môj ľud bude poslúchať tvoje rozkazy; len trónom ťa budem prevyšovať...
Pozri, ustanovujem ťa za správcu celého Egypt” (Genesis 41:38-41).
Egyptské impérium bolo udržiavané múdrosťou jedného mladého muža, Jozefa. Ak múdrosť
mohla povýšiť tridsaťročného hebrejského väzňa na miesto správcu celého Egypta – najmocnejšieho
impéria, a to z večera do rána, tak isto dokáže múdrosť urobiť veľa aj pre teba. Vyzdvihni múdrosť, daj
múdrosti zaslúženú pozornosť, maximálnu možnú prioritu a dôležitosť a ona ťa povýši a prinesie ti česť
a slávu.
Vyznanie
Hovorím múdrosť Boha v každej situácii, pretože Kristus sa mi stal múdrosťou. Som obozretný, múdry
a rýchlo chápem veci! Múdrosť Boha je zjavená v mojich myšlienkach, slovách a skutkoch, pretože moja myseľ je
poddaná Slovu; preto konám múdro v záležitostiach života dnes a vždy, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium Jakub 3:17 Jakub 1:5
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 5:1-16 5.Mojžišova 25-27
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 2:12-20 Žalm 91

24

Pastor Anita
On ťa nikdy nesklame
„ ... je však aj taký priateľ, čo sa k tebe pripúta viac než brat“ (Príslovia 18:24 angl. preklad).
Všetci na tomto svete máme priateľov – ľudí, s ktorými sa stýkame, rozprávame, trávime čas,

modlíme sa a v spoločnosti ktorých sa dobre cítime. Avšak aj tí najlepší priatelia ťa niekedy môžu
sklamať alebo opustiť vtedy, keď to najviac potrebuješ. Nie preto, že to tak chcú, ale skôr z dôvodu
zaneprázdnenosti, alebo nemajú v tom momente tie správne slová pre teba, ktoré by ti povedali. Okrem
toho je dosť možné, že môžu byť unavení z tvojich problémov a nakoniec s tebou prerušia kontakt, lebo
cítia, že sa nezmeníš.
Avšak existuje priateľ, ktorý ťa nikdy neopustí, nesklame, nezlyhá, ani neprestane byť tvojím
kamarátom! Dokonca nikdy nebude z teba unavený a Jeho meno je Ježiš. Tí, ktorí poznajú Ježiša ako
priateľa, nehľadajú pomoc alebo priazeň u ľudí! To, čo potrebuješ, je osobný vzťah s Ním. A nepotrebuješ
Ho hľadať, lebo On žije v tebe! Môžeš s Ním hovoriť a On bude hovoriť s tebou. Je v tvojom vnútri, a
pritom stále stojí pri tebe. Môže k tebe prehovoriť z tvojho vnútra a takisto aj z vonka! On je ten najdrahší
priateľ, akého môžeš mať. Má múdrosť a schopnosť previesť ťa aj cez najzložitejšie situácie.
Biblia hovorí: „… A preto On (Ježiš) je schopný dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho
prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral“ (Židom 7:25). Urobí čokoľvek, aby ti
pomohol. Veď to už aj dokázal svojou smrťou na kríži práve za teba. Nikdy sa ťa nevzdá ako svojho
priateľa, ani ťa nebude odsudzovať! Dovoľ Mu byť najbližším priateľom a nehanbi sa označiť Ho za
svojho priateľa, lebo On ťa nesmierne miluje. On sa nikdy za teba nehanbí a VŽDY je tu pre teba až do
skončenia sveta (Matúš 28:20). Začni každý deň vyznaním: „Milujem ťa dnes, Pane Ježišu.” Je potrebné,
aby si s Ním rozvíjal vzťah cez Jeho Slovo a Ducha Svätého.
Modlitba
Milostivý Pane Ježišu, Ty si ten najdrahší priateľ, akého som kedy mohol poznať. Nikto ma nemôže
milovať, veriť mi a starať sa o mňa tak, ako to robíš Ty! Ty si môj najlepší priateľ a objekt mojej najhlbšej
náklonnosti. Milujem Ťa celým svojím srdcom a túžim Ťa poznať a milovať viac a viac každý deň. Ďakujem Ti, že si
mojím Pánom, Učiteľom a priateľom. Amen.
Rozšírené štúdium Matúš 28:19 Židom 2:17
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 5:17-39 5.Mojžišova 28
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 2:21-29 Žalm 92-93
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Pastor Chris
Presadzuj si svoje víťazstvo
Kto zvíťazí( prekoná), bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno

vyznám pred svojím Otcom i pred jeho anjelmi (Zjavenie Jána 3:5).
V úvodnom verši sa Ježiš prihováral siedmym cirkvám; povedal: „Kto zvíťazí (prekoná),...“ Možno
sa ti natíska otázka: „Nad čím Pán chce, aby sme zvíťazili, alebo čo chce, aby sme prekonali? Je to azda
diabol, svet alebo telo?“ Nie je to ani jedno z týchto troch, vysvetlím to.
Ježiš už porazil satana a zástupy temnoty v tvoj prospech. Potom, ako sa vrátilo sedemdesiat
učeníkov, ktorých vyslal Ježiš uzdravovať a kázať, povedal im: „Videl som satana padať z neba ako blesk...“(
Lukáš 10:18-19). Apoštol Pavol nám podal názornú ilustráciu víťazstva Ježiša nad satanom a zástupmi
temnoty: „Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi” (Kolosenským
2:15).
Pán Ježiš zbavil satana jeho autority, urobil ho bezmocným a dal nám víťazstvo! Preto satan
nemá dnes žiadne právo nad svetom ani nemá moc riadiť tvoj život. Jediné, čo musíš urobiť, je
uplatňovať si svoje víťazstvo a to v kontexte slova „zvíťaziť, resp. prekonať“, ako sa uvádza v úvodnom
verši. To nám naznačuje, že sa jedná o boj viery a nie o boj s diablom, s vlastným telom, ani o boj so
svetom: „Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridŕžaj večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa
prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami“ (1. Timoteovi 6:13).
Čo sa týka sveta, v Jánovi 16:33 Ježiš povedal: „...vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol
svet!“ My sme prekonali svet v Kristovi. To znamená, že sa už nemusíš pokúšať prekonať svet alebo telo;
namiesto toho by si mal žiť nad zmyslami tým, že chodíš v Duchu! To znamená kráčať vo svetle Božieho
Slova navzdory zmyslovému vnímaniu.
Privlastni si a chop sa všetkých víťazstiev, ktoré už Ježiš získal a dosiahol pre teba. Môžeš si ich
privlastniť vierou naplnenými vyhláseniami. Možno je to tvoje zamestnanie, financie, zdravie alebo
rodina; odmietni prijať neúspech. Pokračuj vo vyhlasovaní svojho víťazstva a tieto vyhlásenia sa ti
potvrdia.
Vyznanie
Som tým, kým Boh hovorí, že som; víťaz, premožiteľ a viac ako len víťaz! Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako
ten, ktorý je svete. Držím diabla a zástupy temnoty tam, kde patria – pod mojimi nohami; a ja neustále žijem vo
víťazstve, zdraví a úspechu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 1.Timoteovi 6:12 2. Korintským 4:17-18
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 6:1-16 5.Mojžišova29-30
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 3:1-12 Žalm 94
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Pastor Chris
Môžeš zmeniť svoje návyky
„Ako bolo jeho obvyklým zvykom Pavol išiel do synagógy. Tam počas troch nedelí (Šabatu) viedol

rozhovory s ľuďmi...“ (Skutky 17:2 angl. preklad).
Sú niektorí ľudia, ktorí môžu byť nespokojní s tým, ako sa ich životy zmenili kvôli zlým
návykom, ktoré počas rokov praktizovali. Nie je dôvod byť frustrovaný zo seba, alebo zo života kvôli
určitým nezdravým návykom, s ktorými zápasíš. Po prvé si treba uvedomiť, že takéto návyky sa
nesformujú z večera do rána. Zlozvyky sú jednoducho opakované skutky, ktoré podmieňujú správanie.
Ak by si nahradil starý zlozvyk lepším, zbavil by si sa toho, ktorý nemáš rád.
Návyk je zaužívaný vzor správania, ktorý sa získa pravidelným opakovaním. Čokoľvek, čo robíš
pravidelne a opakuješ dookola, sa stane návykom. Najskôr si vedome alebo aj nevedome vytvoríš svoje
zvyky, ale napokon tvoje vlastné návyky začnú formovať tvoj charakter a ovplyvnia tvoje spôsob
správania sa a ty sa staneš výsledkom svojich vlastných návykov.
Biblia hovorí, že hriech nebude panovať nad tebou (Rímskym 6:14); preto odmietni, aby ťa
akýkoľvek negatívny zlozvyk kontroloval. Ak si napríklad niekto vytvoril zvyk klamať, takýto človek sa
potrebuje vedome rozhodnúť, že bude hovoriť iba pravdu. Výborné na tom všetkom je, že to nebude
dlho trvať, kým sa takýto zlozvyk úplne odstráni. Je potvrdené, že čokoľvek, čo urobíš šesťkrát za sebou
takým istým spôsobom, sa dostane do tvojej osobnosti a sformuje tvoj spôsob správania.
Ak napríklad túžiš vypestovať si zvyk zobúdzať sa pred šiestou a stráviť čas modlitbou
a dokážeš pravidelne vstať šesť dní v týždni za sebou, stane sa tvojím zvykom budiť sa pred šiestou! Je
možné získať akýkoľvek Boží návyk; všetko, čo je k tomu potrebné, je disciplína a schopnosť vytrvať vo
svojom predsavzatí.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za slobodu a schopnosť, ktorú si mi dal na to, aby som mohol v živote dosiahnuť to
najlepšie, k čomu si ma naplánoval! Mocou Ducha Svätého a vplyvom Božieho Slova sa môj charakter premieňa
v súlade s dokonalou Božou vôľou a večným určením pre môj život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Židom 10:25 Jakub 1:21-22
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 6:17-49 5.Mojžišova 31-32
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 3:13-19 Žalm 95-96

27

Pastor Anita
Prevládajúce Slovo
Tak mocne rástlo Slovo Božie a prevládalo (víťazilo) (Skutky 19:20 angl. prekl.).
V Skutkoch 19 čítame o tom, ako mesto Efez upadalo do modlárstva, avšak keď bolo Božie Slovo

hlásané v moci, ovplyvnené bolo celé mesto. Evanjelium sa rýchle šírilo a triumfovalo až dovtedy, pokiaľ
nezískalo vládnuci a rozhodujúci vplyv. Čím viac ho obyvatelia mesta počúvali, tým viac získalo Evanjelium
prevahu v životoch týchto ľudí.
Takto vyzerá dominujúca (prevládajúca) moc Slova; dokáže získať rozhodujúci vplyv a suverenitu
nad každým jednotlivcom, mestom, národom alebo situáciou. Slovo prevláda nad chorobou, chudobou a
inými negatívnymi okolnosťami života. Úvodný verš je podobný tomu, čo Apoštol Ján povedal o Slove v
1.Jánovi 5:4: „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša
viera.” Dobre si všimni, že použil výraz „všetko.” To preto, lebo sa nejedná iba o ľudstvo alebo osobnosti, ale
všetko, čo vyjde od Boha (tak ako Jeho Slovo) – premáha svet.
Preto nesmieš byť nikdy znechutený alebo porazený, pretože ty si narodený zo Slova (1.Peter 1:23) a
všetko, čo je s tebou spojené, má svoje korene v Slove. Byť narodený zo Slova ťa robí nedobytným.
Slovo Božie v tebe – v tvojom srdci a v tvojich ústach, bude mocne rásť a prevládať nad všetkými
negatívami života. Prehlasuj Slovo ešte dnes a zaži víťazstvo vo svojich financiách, zdraví, štúdiu a v rodine!
Prehlasuj Slovo voči chorobe, neistote a tvrdým ekonomickým podmienkam a zaručene nastane zmena, lebo
Slovo má moc. Slovo Božie je tvoja zbraň, aby si mohol viesť vojnu proti nepriateľovi. Biblia nám hovorí, že
je: „...ostrejšie, ako akýkoľvek dvojsečný meč“ (Židom 4:12). To znamená, že môžeš použiť Slovo na to, aby si
rozsekal na kúsky všetko to, čo príde oproti tvojej viere.
Modlitba
Drahý Otče, dal si mi život prostredníctvom Tvojho slova. Tvoja sláva je zjavená vo všetkom, čo robím, pretože
služba Slova je účinná v mojom živote. Ďakujem Ti za prevládajúcu moc Tvojho Slova a za jeho schopnosť spôsobiť
zmeny v mojom živote, ako aj v okolnostiach okolo mňa.
Rozšírené štúdium 1.Peter 1:23 1.Ján 5:4
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 7:1-35 5.Mojžišova 33-34
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 3:20-25 Žalm 97
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Pastor Chris
Veľkoleposť je v tom, že napĺňaš svoje určenie
A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom (Matúš 23:11).
Uvažoval si niekedy nad tým, prečo Ježiš opísal Jána Krstiteľa ako najväčšieho zo všetkých

narodených zo žien? Biblia nám hovorí, ako jedného dňa prišli Jánovi učeníci k svojmu učiteľovi
a povedali: „Učiteľ, muža ktorého si stretol na druhej strane rieky Jordán a ktorého si označil za Mesiáša, ten krstí
ľudí. A všetci prichádzajú k nemu a nik neprichádza k nám“ (Ján 3:26 angl. preklad).
Jánova odpoveď znela takto: „Človek si nič nemôže vziať sám, ak mu to nebolo dané z neba. Vy všetci
mi môžete dosvedčiť, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženích.
Ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, sa veľmi raduje zo ženíchovho hlasu. Tá moja radosť je úplná. On musí
rásť a ja sa musím umenšovať“ (Ján 3:27-30). Toto je postoj dokonalosti v očiach Pána.
V dnešnej spoločnosti chce každý byť veľkým šéfom. Avšak ty to nemusíš opakovať po takýchto
ľuďoch, pretože patríš do Božieho kráľovstva. Uvažuj znovu nad Jánovou odpoveďou; on dobre
pochopil svoj účel, byť vyslancom pred zjavením a službou Pána, a preto sa nikdy ani nepokúšal dostať
sa do zápasu o moc alebo popularitu s Ježišom. Dokonca aj keď sa jeho učeníci pýtali trochu
provokatívnu otázku, odpovedal im, že je rád, že dokázal naplniť svoje určenie. Toto je tajomstvo
veľkosti; poznať svoj účel v Bohu a dokázať ho aj naplniť.
Tvoja veľkosť v Božom kráľovstve nie je podľa funkcie, ale podľa naplnenia toho, čo ti bolo
povedané. Dovoľ, aby sa toto stalo tým, na čom ti záleží – napĺňať svoj cieľ v Kristovi, byť veľkým u
Boha a nie v očiach ľudí. Rovnako ako apoštol Pavol, musíš poznať svoj vlastný smer a vedieť, kedy bežíš
svoje preteky a kedy si už dobehol (2.Timoteovi 4:7).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za jedinečný a osobitý účel, pre ktorý si ma stvoril. Som nadšený Tvojou vôľou a
zámerom pre môj život a prehlasujem, že pomocou Tvojho Ducha dokážem naplniť Tvoj božský účel pre môj život
bez výčitky, ale s neopísateľnou radosťou a pokorou v srdci, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium Lukáš 22:25-27 Matúš 23:11-12
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 7:36-50 Jozua 1-2
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 3:26-31 Žalm 98-100

29

Pastor Chris
Sláva Slova
„A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca

jednorodený Syn, plný milosti a pravdy ” (Ján 1:14).
Slovo Božie je pravda; to znamená absolútnu skutočnosť! Keď študuješ Slovo, dostaneš niečo
viac, ako iba inšpiráciu; prijmeš božské svetlo, porozumenie a múdrosť, čo zapríčiní, že budeš pôsobiť
v súlade s dokonalou vôľou Boha určenou pre Tvoj život. Podobne má Slovo Božie schopnosť premeniť
ťa a urobiť z teba presne to, o čom hovorí. 2.Korintským 3:18 (angl. preklad) hovorí: „Keď my všetci
s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz zo slávy na slávu, a
to všetko mocou Pánovho Ducha.“
Božiu slávu vidíme, keď sa pozeráme do zrkadla, ktorým je Božie Slovo. Keď sa pozeráš do Božej
slávy v Božom zrkadle, tak sa premieňaš do rovnakej slávy, akú vidíš v Slove. To znamená, čím viac sa
pozeráš, medituješ alebo premýšľaš nad slávou Boha v Božom Slove, stávaš sa tou istou slávou, ktorú
tam vidíš.
Ján 1:14 hovorí: „A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu; slávu, akú
má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.” Okrem zosobnenia Božieho Slova v tomto verši si
takisto všímame, že Božie Slovo má slávu. Všimni si, čo hovorí: “...my sme videli jeho slávu ...” a to preto,
lebo Slovo je osoba; On je sláva - zosobnená. Sláva predstavuje nádheru, jas, krásu, svätosť a čistotu.
Slovo Božie má všetky tieto atribúty a ešte mnoho ďalších. Teraz už môžeš lepšie pochopiť, prečo sa
Biblia odvoláva na Ježiša – Slovo Božie, ako na žiarivú slávu Boha – lesk a vyžarovanie Jeho slávy.
Ježiš je vyjadrením slávy Boha; Boh mu dal výnimočnú slávu, ktorú On následne dal nám. My
sme sa stali účastníkmi Jeho slávy: „A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno“
(Ján 17:22). Tak ako On (Ježiš) je slávou Boha, tak sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Existuje sláva v
tvojom živote a tou je sláva Slova; kráčaj vo svetle tejto slávy.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré je sviecou mojim nohám a svetlom na mojej ceste.
Keď uvažujem o sláve Boha v zrkadle tým, že rozmýšľam nad Slovom, premieňam sa na ten istý obraz slávy, aký
vidím v Slove. Môj život je plný slávy, milosti a pravdy, pretože ja som potomok Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 1. Ján 4:17 Filipským 2:15
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 8:1-21 Jozua 3-4
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 4:1-10 Žalm 101
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Pastor Anita
Kráľovstvo spravované láskou
“No ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť”(Galatským 5:22).
Všimni si, že uvedený verš nehovorí: „No ovocím Ducha sú ...” namiesto toho ich zdôrazňuje

jednotlivo, keď hovorí: „No ovocím Ducha je láska ...” dávajúc ti na známosť, že láska je dominantným
ovocím pretvoreného ľudského ducha. Byť znovuzrodený znamená byť narodený z Boha; a On je láska
(1.Ján 4:8). Preto máš aj Jeho charakter lásky, čo znamená, že je pre teba prirodzené kráčať v láske. Naše
Kráľovstvo je Kráľovstvo spravované láskou.
1.Ján 3:14 hovorí: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva
v smrti.” Tento verš nám pripomína to, čo Ježiš povedal v Jánovi 13:33: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste
moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.” Pán jasne vysvetlil, že láska je to, čo sa počíta. Vyjadrenie
lásky voči Pánovi a voči tým, za ktorých Ježiš zomrel, je dôkazom toho, že si skutočne Božím dieťaťom.
Ježiš povedal v Jánovi 14:15: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje slová“; a Jeho Slovo hovorí, aby sme
milovali a robili dobre všetkým ľuďom, obzvlášť domácim vo viere – tvojim bratom a sestrám v Kristovi
(Galatským 6:10).
Hoci je láska vnútornou vlastnosťou, prejavuje sa navonok; jednoducho musí byť takto
vyjadrená: „...nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo” (1.Ján 3:18). Tvoja dospelosť ako
kresťana sa meria podľa toho, ako kráčaš v láske; podľa toho, ako vyjadruješ Božiu lásku ostatným. Biblia
hovorí: „Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil
zákon. Veď prikázania: Nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté
v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda
láska” (Rímskym 13:8-10).
Veľakrát ľudia prehliadnu, čo Slovo hovorí o láske, neuvedomujúc si, že láska je naplnením
zákona; je to princíp, podľa ktorého žijeme v našom Kráľovstve. Preto musíš nechať Božiu lásku voľne
prúdiť, a to neustále. Nech sú tvoje slová, myšlienky a skutky motivované láskou, pretože len tak prijmeš
Božie požehnanie a súhlas.
Modlitba
Drahý Otče, som rád, že patrím do Tvojho slávneho Kráľovstva, kde vládne láska, spravodlivosť a pokoj.
Nesmierne sa radujem z veľkej lásky, ktorou ma miluješ a za to, že ma učíš, ako mám vyjadriť Tvoju lásku, ktorú
mám vo svojom duchu ľuďom okolo seba. Ďakujem Ti, že zdokonaľuješ Tvoju lásku vo mne, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium 1. Ján 4:8-12 Ján 15:9
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 8:22-39 Jozua 5-6
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 4:11-25 Žalm 102
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Pastor Chris
Viera robí Slovo produktívnym, plodným
„Veď aj nám sa ohlasovalo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im hlásané slovo neosožilo, lebo aj keď ho

počuli ,nezmiešali to, čo počuli, s vierou” (Židom 4:2 angl. preklad).
Pán raz pokarhal farizejov a zákonníkov, pretože Božie Slovo zbavili moci kvôli svojim vlastným
tradíciám: „Takto rušíte slovo Božie svojím podaním, ktoré ďalej podávate; a mnoho tomu podobné robíte” (Marek
7:13). To isté Slovo, ktoré oni anulovali, urobili neplatným a neúčinným, stvorilo celý vesmír: „Ním
vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje” (Ján 1:3). Slovo je to, čo udržuje, zachováva,
sprevádza a poháňa vesmír; je to sila, ktorá drží všetko v obehu (Židom 1:3).
„Ako je možné, že toto všemocné a tvorivé Slovo nepracovalo pre farizejov a zákonníkov v tom
čase, a je to aj v prípade niektorých dnešných ľudí, ktorých životy sú v nesúlade so Slovom?” Jednoduchá
odpoveď sa nachádza v úvodnom verši; všimnime si to ešte raz: „Veď aj nám sa ohlasovalo evanjelium
rovnako ako aj im. Ale im hlásané slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, nezmiešali to, čo počuli, s vierou”. Vždy
budeš musieť vytvoriť pre Slovo správne prostredie, aby malo úspech a začalo prinášať výsledky v
tvojom živote.
Je to podobné, ako s pestovaním semiačka pomaranča v správnom prostredí. Zakrátko vyklíči na
pomarančovník a prinesie ovocie. Rovnakým spôsobom, aby Slovo v tebe prinášalo úrodu, to vyžaduje
prostredie viery. Biblia hovorí: „Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu” (Židom 11:6). Ak premiešaš
Slovo s vierou, nezáleží na tom, čo príde proti tebe, vyjdeš z toho všetkého víťazne. Božie Slovo je
absolútne spoľahlivé a dôveryhodné. Slovo v tvojich ústach zmiešané s vierou prinesie nepopierateľné
výsledky.
Slovo Božie neberie ohľad na veľkosť problému, dokonca ani nie je zastrašené názvom choroby
alebo nemoci. Jednoducho nemá žiadne obmedzenia; všetko, čo od teba vyžaduje je, aby si veril a smelo
vo viere hovoril, a tak nastane zmena.
Vyznanie
Slovo Božie je dnes v mojich ústach rozhodujúce a účinné, lebo je premiešané s vierou! Prehlasujem s
odvahou a autoritou, že každá pokrivená cesta sa predo mnou narovnáva. Vykračujem s radosťou a som vedený v
pokoji! Hory a kopce vypuknú v jasot predo mnou a všetky stromy v poli tlieskajú rukami, lebo som požehnaný od
Pána!
Rozšírené štúdium Izaiáš 55:11 Židom 4:2
1-ročný plán čítania Biblie Lukáš 8:40-56 Jozua 7-9
2-ročný plán čítania Biblie Rímskym 5:1-11 Žalm 103

