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Pastor Chris
Zdravý (ušľachtilý, uzdravený) jazyk
Zdravý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je trhlinou v duchu (Príslovia 15:4 angl.

preklad).
Príslovia 4:20-22 nám ukazujú výhody toho, keď dáme Božiemu Slovu jedinečnú pozornosť
v našich životoch; hovorí sa tu: „Syn môj, pozoruj moje slová... Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú a
zdravím pre celé ich telo“ (angl. preklad). Slovo „zdravý“, tak ako je to použité v úvodnom verši, je
preložené z hebrejského slova „marpe“, čo znamená liečenie – uzdravenie. To isté slovo je preložené ako
„zdravie“ v Prísloviach 4:22. Preto zdravý alebo „marpe“ jazyk je taký jazyk, ktorý je liečivý; jazyk, ktorý
hovorí zdravie, uzdravenie a život! Ale jazyk môže byť hojivý alebo liečivý len vtedy, keď je naplnený
Božím Slovom!
Pamätaj si, v Prísloviach 4:22 čítame, že Slovo je zdravím (liekom) pre celé telo. Takže jazyk, ktorý
hovorí Božie Slovo, zdravý jazyk, hovorí zdravie, výživu, potravu a život pre telo. Ale mal by si si tiež
všimnúť, že ten istý verš hovorí: „...prevrátenosť je trhlinou (puklinou) v duchu.“ Prevrátenosť znamená
krivosť (pokrivenosť); hovorí o odporujúcom a protirečivom výbere slov. Hovorí sa tomu „protirečivosť“
jazyka; a to prináša pre ducha deštrukciu a deformáciu.
Mnohí nevedomky poškodzujú alebo deformujú svojho ducha takýmto zvráteným rozprávaním,
keď ich slová nie sú v súlade s ustanoveniami Evanjelia. Keď je niekoho duch takto poškodený takýmito
negatívnymi vyznaniami, čoskoro sa to prejaví vo fyzickom tele. Poškodenia alebo choroby, ktoré mnohí
zažívajú vo svojich fyzických telách, začali v ich duchu.
Toto je to, prečo musíš ako Božie dieťa kultivovať zdravý jazyk; uč sa hovoriť smelo Božie Slovo.
Časťou služby Ducha Svätého v tvojom živote je posvätiť tvoje slová tak, že budeš mať „marpe“ alebo
zdravý jazyk; uzdravujúci jazyk! Dovoľ, nech sa táto služba naplno prejaví; hovor požehnané Slovo Božie
a použi Slovo, aby určovalo tvoje zdravie, budúcnosť, prosperitu a ochranu.
Vyznanie
Môj život je na slávu Božiu a kráčam v spravodlivosti, víťazstve, zdraví, úspechu a sile. Božie Slovo
produkuje vo mne život; ja som svedectvom o Božej milosti a sláve, čo je výsledkom vplyvu Slova v mojom živote.
Halleluja!
Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21; Jakub 3:2
1-ročný plán: Lukáš 9:1 – 17; Jozua 10 - 12
2-ročný plán: Rímskym 5:12 – 21; Žalm 104
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Pastor Chris
Zasej pred tým, než budeš jesť!
Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva

semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb (Izaiáš 55:10).
Uvedený verš odhaľuje dôležitý princíp v Božom kráľovstve; princíp sejby a žatvy. Všimni si, že
„semeno rozsievačovi“ je skôr, než je „jediacemu chlieb“. To znamená, zasej pred tým, než ješ. Keď dostaneš
svoj výnos alebo plat, zaplať najprv svoje desiatky a potom odlož bokom najlepšie semeno na siatie a
zožneš mimoriadnu žatvu.
Obrátene, ak si zješ to najlepšie z tvojej žatvy a dáš nabok zošuverené semeno na siatie, zožneš
mizernú žatvu. Tento princíp sa aplikuje v živote na všetko. Boh oboznámil Abraháma s princípom sejby
vtedy, keď ho povolal a povedal mu: „ Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi: ak niekto vládze spočítať
prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo“ (Genesis 13:16). A teraz si všimni, čo potom Boh
urobil.
Za prvé, dal Abrahámovi syna Izáka; potom istý deň dával inštrukcie Abrahámovi, aby išiel
obetovať Izáka ako spaľovanú obeť (Genesis 22:1). Abrahám poslúchol a pristúpil k obetovaniu svojho
syna Bohu. Biblia hovorí, že on to robil: „...uvažujúc totiž, že Boh môže (Izáka) vzkriesiť aj z mŕtvych. Preto ho
aj dostal späť; a to je podobenstvo“ (Židom 11:19). To poukazuje na to, že Abrahám uveril v princíp sejby;
vedel, že semeno musí zomrieť, aby vyprodukovalo žatvu.
Ježiš sa o tom zmienil v Jánovi 12:24, keď povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré
padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Inými slovami, mimo toho, že
zaseješ svoje semeno, nemáš žiadny základ na to, aby si očakával žatvu. Dokonca aj celý Boží plán
spasenia sa točí okolo toho istého princípu sejby. Boh dal svojho Syna, Ježiša, aby mohol zožať žatvu
mnohých synov (Židom 2:10). Ježiš bol semeno, zatiaľ čo my sme žatva!
Nemôžeš žať bez siatia; toto je princíp sejby vo viere v Božom kráľovstve. Takže podľa toho, aký
druh žatvy chceš prijať, choď a zasej podľa Slova svoje semeno a Pán určite rozmnoží tvoje zasiate
semeno a dá narásť plodom tvojej spravodlivosti.
Modlitba
Drahý Otec, som rád, že mám účasť na Tvojej slávnej múdrosti! Tvoja múdrosť mi ukazuje spôsob, ako žiť
v hojnosti cez uplatňovanie princípu sejby vo viere. Ďakujem Ti za výsledok, ktorý dostávam tým, že tento princíp
uplatňujem v mojom živote, v mene Ježiš: Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:6; Genesis 26:12
1-ročný plán: Lukáš 9:18 – 36; Jozua 13 - 15
2-ročný plán: Rímskym 6:1 – 11; Žalm 105
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Pastor Anita
Ty si nebeský človek
„Prvý človek bol zo zeme, zemský, druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a

aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli obraz zemského, tak ponesieme aj obraz
nebeského“(1.Korintským 15:47-49).
Keď si sa znovuzrodil, narodil si sa z Božieho Slova (1.Peter 1:23) a v 1.Jánovi 5:1 Slovo oznamuje,
že si sa narodil z Boha. Byť znovuzrodený, to znamená, že si v Jeho kategórii, Jeho skupine; si pričlenený,
zjednotený, spojený s Božím druhom života. Ty si viac, ako len Božie stvorenie; si účastníkom Božej
prirodzenosti (2.Peter 1:4); si nebeský človek.
Biblia hovorí, že aký je On (Pán - nebeský a božský), taký si aj ty v tomto svete (1.Ján 4:17).
Pamätaj si, že Pán Ježiš je v Novom Zákone opisovaný ako „prvorodený z mŕtvych“ (Zjavenie 1:5). To
znamená, že On je prvý, ktorý je znovuzrodený; je na čele nového rodu bytostí nazvaných nebeský ľudia:
„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ (2.Korintským 5:17).
Ako nebeský človek máš nekonečný a nezničiteľný Boží život; bol si vzkriesený, aby si pôsobil na
Jeho úrovni. To neznamená, že si rovnocenný s Bohom; to len znamená, že si teraz v Jeho triede, skupine.
Môžeš byť s Ním vo vzťahu na takej istej úrovni, ako sú navzájom vo vzťahu ľudia medzi sebou. Ak máš
dieťa, tak si s ním vo vzťahu ako s človekom, a nie ako so psom alebo mačkou, pretože tí patria do inej
triedy. Toto je pointa!
Boh zostáva suverénnym Bohom, našim nebeským Otcom; ale dal nám večný život a to nás
vyzdvihuje do Jeho triedy existencie! Ty si teraz jedno s Ním; toto je Evanjelium; večný život sa zjavil
a ktokoľvek môže mať a žiť tento Boží život tým, že uverí a vyzná Ježiša Krista ako Pána.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si urobil to, aby bol večný život dostupný všetkým ľuďom; modlím sa, aby
Tvoja milosť pre záchranu dnes zaliala srdcia nespasených ľudí tak, aby sa mohli stať účastníkmi tejto veľkej
záchrany, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Amen.
Rozšírené štúdium: Genesis 1:26; 1.Ján 4:17
1-ročný plán: Lukáš 9:37 – 62; Jozua 16 - 19
2-ročný plán: Rímskym 6:12 – 23; Žalm 105
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Pastor Chris
Obráť sa k Slovu, aby si urobil zmenu!
Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia

duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca (Židom 4:12).
Keď je Božie Slovo vyslovené (povedané), tak ide vpred, aby splnilo svoj cieľ; vyprodukuje to,
o čom hovorí. Napríklad, ak sa niekomu povie (podá) slovo o spasení a niekto si ho vezme za svoje
a koná podľa neho, on alebo ona budú spasení. To isté sa stane rovnako aj so slovom uzdravenia;
ktokoľvek si ho vo viere privlastní, bude uzdravený. Jediný dôvod, kedy Slovo Božie nemôže pracovať
v niekoho živote je vtedy, ak niekto Slovo príjme, ale nereaguje alebo nekoná podľa neho. Slovo je účinné
a zvíťazí vtedy, keď je prijaté a jedná sa podľa neho; to spôsobí v tebe zmenu!
Ježiš povedal v Matúšovi 13:15: „Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili
oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.“ Nezáleží na
tom, cez čo práve teraz prechádzaš; ak by si počul, porozumel a konal podľa Slova, prinesie to výsledok,
po ktorom v svojom živote túžiš. Neomylné Slovo Božie je zaručeným prostriedkom zmeny, ktorú
potrebuješ, aby ťa premieňalo zo slávy do slávy.
Izaiáš 55:11 hovorí: „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.“ Ak chorý človek prijme Slovo uzdravenia;
vyprodukuje to v ňom zdravie. Tým istým spôsobom, ak niekto, kto je napríklad chudobný, prijme Slovo
o finančnej prosperity a bude konať podľa Neho, to Slovo zmení jeho stav a katapultuje ho do života
úspechu a prosperity.
Božie Slovo je živé a plné moci; takže môžeš sa k Nemu obrátiť pre zázrak. Akákoľvek zmena,
ktorú chceš vo svojom živote práve teraz, je možná! Nemusíš plakať; obráť sa k Slovu. Nájdi si, čo Slovo
hovorí ohľadom situácie, ktorú riešiš a potom medituj, rozmýšľaj o Slove. Onedlho bude zmena.
Podobne ako Abrahám odmietni pochybovať o Božom Slove kvôli nevere; buď silný vo viere, dávajúc
Bohu slávu tým, že hovoríš, že si tým, čo Boh hovorí, že si a že máš, čo Boh hovorí, že máš! Rob takéto
vyznania Slova nepretržite; to zmení tvoje manželstvo, domov, deti, prácu a financie.
Vyznanie
Som tým, čo Boh hovorí, že som! Som bohatý a vplyvný, zdravý a silný. Keď dnes uplatňujem Božie Slovo
v mojom živote, premieňam sa do slávy, ktorú vidím v Slove a som napĺňaný všetkou plnosťou Božou. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32
1-ročný plán: Lukáš 10:1 – 24; Jozua 20 – 22
2-ročný plán: Rímskym 7:1 – 11; Žalm 107
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Pastor Chris
Nevzdaj sa; neustúp!
„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“(Lukáš 18:1).
1.Tesalonickým 5:17 hovorí: „Neprestajne sa modlite!“; to znamená pokračovať v modlitbe, až kým

nenastane zmena; nevzdaj sa, neustúp! Niektorí kresťania sa vzdajú príliš rýchlo, ale viera sa nikdy
nevzdáva. Je to podobné tomu, čo sa stalo apoštolom v Skutkoch 12, keď Herodes uväznil Petra, keď už
predtým zabil Jakuba, jedného z apoštolov. Keď Herodes videl, že sa to páčilo Židom, rozhodol sa urobiť
to isté s Petrom. Avšak Biblia hovorí: „... cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.“
Duch Svätý výslovne zdôraznil frázu „bez prestania“. To nám ukazuje, že apoštolovia
predkladali naliehavé požiadavky a dávali Bohu všetky dôvody, prečo by Petrov život mal byť
zachránený; a pokračovali v modlitbe, až kým nebol zázračne vyslobodený. Vedeli, že majú zbraň,
s ktorou môžu spôsobiť zmenu, po ktorej túžili; zbraň účinnej horlivej modlitby - a zvíťazili.
Kresťanstvo je pre pevne odhodlaných; nevzdávame sa ani neprestávame; neoslabujeme v
ťažkých dňoch. Nie sme odkázaní na satanovu milosť a vieme presne, čo robiť, keď sa ukáže. Použijeme
proti nemu meno Ježiš. Bolo nám dané právo a plná moc použiť meno Ježiš a oznámiť naše žiadosti
nášmu nebeskému Otcovi, aby nám dal odpoveď. Toto je to, čo musíš robiť, keď potrebuješ zmeniť veci –
vytrvaj v modlitbe. Zapálene sa modli so Slovom, až kým nemáš vo svojom duchu záznam o víťazstve.
Jakub 5:16 – 17 hovorí: „...Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Eliáš bol človek podrobený
utrpeniu ako vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov“ Eliáš sa modlil
týmto spôsobom a dostal výsledok; nevzdal sa, ani neprestal!
Aj ty môžeš tiež využiť Božie Slovo a trvať na svojich právach v Kristovi. Zober si Božie Slovo,
keď sa modlíš k Bohu a vytrvaj, až kým nenastane zmena. Viac o modlitbe a princípoch efektívnej
modlitby sa môžeš naučiť z knihy „Ako sa efektívne modliť – 1.diel“ (existuje len v angličtine „How To
Pray Effectively Volume 1.“, pozn. prekladateľa). Dá ti hlbší pohľad na modlitbu a zlepší tvoje
porozumenie o rôznych druhoch modlitieb, o ktorých učí Biblia.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mám možnosť spôsobiť pozitívne a trvalé zmeny cez modlitbu. Viem, že Tvoje
uši sú vždy pozorné, aby počúvali môj hlas a aby si odpovedal na moje modlitby. Preto zostávam pevný,
nepochybujúci, tvárou v tvár nepriaznivým okolnostiam, držiaci svoje víťazstvo v Kristovi, v mene Ježiš. Amen!
Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1; Jakub 5:16 – 18
1-ročný plán: Lukáš 10:25 – 42; Jozua 23 – 24
2-ročný plán: Rímskym 7:12 – 25; Žalm 108
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Pastor Anita
Predurčený údel
A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj

oslávil (Rímskym 8:30).
Lukáš 4:16–17 nám hovorí o tom, ako istý deň vošiel Ježiš, ako bolo Jeho zvykom, do synagógy
a čítal z knihy Izaiáša, kde je napísané: „Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným
evanjelium, [uzdravovať skrúšených srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku,
utláčaným oslobodenie, a zvestovať vzácny rok Pánov“(Lukáš 4:18-19). A potom všetkým povedal: „... Dnes sa
naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach“ (Lukáš 4:21). A tak nenechal nikoho v pochybnostiach o Jeho jasnom
porozumení skutočnosti, že prišiel naplniť svoj údel (svoje určenie). Aj ty tiež, podobne ako Ježiš, si
prišiel na tento svet, aby si chodil po predurčených cestách; preto sa pozri do Slova a objav, čo bolo
ohľadom teba napísané. Ježiš povedal: „... Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože,
Tvoju vôľu“ (Židom 10:7).
Ježiš do toho vstúpil a naplnil všetko, čo bolo ohľadom Neho napísané. Podobne aj ty si na zemi
na to, aby si naplnil svoje určenie. Žalm 87:3 hovorí: „Preslávne veci hovoria o tebe, ty mesto Božie.“ Je to
tvoja zodpovednosť nájsť sa v Slove a naplniť slávne veci, ktoré boli o tebe povedané. Neexustuje žiadny
neúspech pre toho, kto žije v Slove; tvoje určenie je už naplánované v Božom Slove a je to určenie
úspechu a veľkosti!
Tvoj údel nie je určený tým, aké je tvoje bydlisko, vláda, práca, tvoja rodina alebo jej história atď.!
Tvoje určenie, tvoj údel je v Bohu; ustanovený v Jeho Slove. Preto tvojou starosťou by malo byť nájsť to,
čo o tebe hovorí Slovo a potvrdiť to svojim životom. Je to tvoja zodpovednosť, aby si stal tým, čo Boh pre
teba naplánoval a aby si zaistil, aby sa Jeho Slovo uskutočnilo v tvojom živote! Urobíš to tým, že budeš
toto Slovo žiť; budeš uplatňovať svoju vieru na základe toho, čo Boh o tebe povedal.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma učíš Tvojmu Slovu; môj duch je už teraz naplnený svetlom a posilnený.
Som umiestnený v centre Tvojej dokonalej vôle. Vydávam sa na cestu slávy, ktorú si pre mňa už vopred pripravil,
aby som po nej chodil, keď dnes a vždy vedome žijem v svetle Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Žalm 40:7
1-ročný plán: Lukáš 11:1 – 13; Sudcov 1 – 2
2-ročný plán: Rímskym 8:1 – 11; Žalm 109
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Pastor Chris
Vezmi si návod od Márie
„... Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme“ (Lukáš 10:41-42).
V 10. kapitole Lukáša sa píše o tom, ako Ježiš navštívil Máriu a Martu v ich dome. Zatiaľ, čo sa

Marta ponáhľala v kuchyni a snažila sa pripraviť niečo na jedenie pre Ježiša, Mária s veľkým nadšením
sedela pri Pánových nohách, počúvala Slovo a tešila z každého momentu zo spoločenstva s Ním. Marta
nahnevaná na svoju sestru za to, že jej nepomáha v kuchyni, prišla k Učiteľovi a vyhŕkla: „... Nedbáš,
Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“(Lukáš 10:40).
Namiesto toho, aby pokarhal Máriu za to, že nepomáha pri práci, Ježiš odpovedal: „...Marta,
Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci“ (Lukáš 10:41). Výraz „mnoho vecí“ ukazuje na to, že
Martina frustrácia bola hlboko usadená a netýkala sa len tohto momentu. Bolo to, akoby mala
dlhotrvajúci vnútorný konflikt, ktorý vyliala na druhých a táto konkrétna situácia bola len ďalšou
príležitosťou na to, aby to tak urobila.
Frustrovaní a sklamaní ľudia robia mnoho nenormálnych a frustrujúcich vecí. Sú nahnevaní,
zahorknutí a pohoršení. Zvyčajne obviňujú iných za to, že oni sami sú sklamaní, neúspešní alebo nemajú
radosť. Predstav si, keby sa Pán opýtal Marty na to, čo je skutočný problém. Pravdepodobne by
povedala: „Pane, to je dlhá história“; a potom by začala vymenovávať svoj zoznam sklamaní
a neúspechov. Skôr než dovolíš, aby si bol premožený a bitý množstvom nárokov a výziev počas dňa,
nauč sa upevniť svoj pohľad na Pána! Ak si v spoločenstve s Ním cez Slovo a Ducha Svätého, budeš
zažívať vo vnútri pokoj a zistíš, že nie si znepokojený uprostred problémov a si plný neopísateľnej
radosti (1.Peter 1:8).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma miluješ a láskavo sa o mňa staráš. Dávam priestor pre Tvoj pokoj, aby
strážil moje srdce. Odmietam úzkosť, starosť a stres a rozhodujem sa žiť dnes a každý deň v radosti a odpočinku,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:6 – 7
1-ročný plán: Lukáš 11:14 – 36; Sudcov 3 – 4
2-ročný plán: Rímskym 8:12 – 19; Žalm 110 – 111
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Pastor Chris
Boží nezmeniteľný (nezrušiteľný) dar
Lebo Božie dary a Jeho povolanie sú nezrušiteľné. (On ich nikdy nezoberie späť, keď ich už raz dal a nikdy

nezmení svoje rozmýšľanie o tých, ktorým dáva svoju milosť, alebo ktorých povolal) (Rímskym 11:29 rozš.
preklad)
Náš úvodný verš v inom preklade hovorí: „Lebo Božie dary a povolania sú bez oľutovania.“ To
znamená, že Boh neberie späť to, či ti dal. Ak ťa napríklad požehnáva darom proroctva, On ho nikdy
nezoberie späť. Ale možno sa spýtaš: „Čo ak sa niekto cíti, ako keby nemal žiadny dar?“ To nemá nič
spoločné s pocitmi; jednako je to v tvojom duchu; je na tebe, aby si roznecoval dar Boží v tebe a poviem
ti, ako sa to robí.
Po prvé, ubezpeč sa, že si odovzdaný Pánovi; pamätaj si, že On je zdrojom daru a je väčší, ako
dar, ktorý dáva. Zostaň s Ním spojený a slúž Mu oddane z celého srdca. Uznaj, že On je Pánom tvojho
život, nie niekedy, ale vždy; nech je tvoja oddanosť Jemu jednoznačná.
Po druhé, musíš kultivovať modlitebnú disciplínu. Všetko od Pána je udržiavané cez
spoločenstvo s Duchom Svätým. Keď často tráviš čas v dôvernom rozhovore s Pánom v modlitbe, tvoj
duch bude obohatený. Taktiež sa viacej modli v jazykoch. To posilní, oživí a inšpiruje tvojho ducha
a prenesie ťa do oblasti väčších zjavení. Modlitba v jazykoch prehĺbi tvoje duchovné vedomie a pomôže ti
získať väčšie svetlo v duchu, aby si chodil správne podľa inštrukcií Pána.
Nakoniec, uč sa študovať Slovo a rozmýšľať nad ním. Keď ho študuješ, prinesie to porozumenie
Slova v tvojom duchu! A pretože tvoj duch sa stane citlivejším, budeš schopný prijať a pochopiť Božiu
správu od Ducha Svätého a tak žiť výnimočný, vždy žiarivý víťazný život.
Modlitba
Drahý Otec, moja odovzdanosť Tebe je neotrasiteľná. Keď sa modlím v jazykoch a v modlitbe rozmýšľam o
Tvojom Slove, môj duch je osvietený a správne pripravený, aby prijal myšlienky inšpirované Duchom Svätým na
moje posilnenie a na poučenie cirkvi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 11:29; Jakub 1:17
1-ročný plán: Lukáš 11:37 – 54; Sudcov 5-6
2-ročný plán: Rímskym 8:20 – 28; Žalm 112 – 113
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Pastor Anita
„Nado všetko vezmite svoj štít viery!“
Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka

(Efezským 6:16).
S vierou neexistuje taká vec, ako: „Skúšal som to, ale nefungovalo to, tak som to vzdal!“ Viera sa
nikdy nevzdáva. Výraz „nadovšetko“, aký je použitý v úvodnom verši, dáva vieru na popredné miesto,
v Božej výzbroji, ktorú na seba obliekaš. Preto ak je niečo, čoho by si sa nemal vzdať, tak je to tvoja viera.
Židom 11:6 celkom jasne stanovuje: „Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu.“
Keď je tvoja viera skúšaná a preverovaná, rozťahujú sa jej limity; ty musíš zostať smelý a držať
pomocou Slova svoje územie. Musíš sa vzoprieť diablovi a presadzovať svoje víťazstvo. Keď urobíš
všetko to, čo Slovo hovorí, musíš stáť pevne na svojom mieste víťazstva, pretože Ježiš Kristus už pre teba
víťazstvo získal. Príslovie 24:10 hovorí: „Ak si malátny v deň súženia, slabá je tvoja sila“.
Viera je to, čo sa od teba požaduje, aby si uhasil alebo stlmil všetky ohnivé šípy namierené na
teba silami temnosti. Tieto strely sa nedajú vidieť fyzickými očami. Efezským 6:12 hovorí: „Veď náš boj nie
je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v
nebesiach.“ Nevera, zastrašenie, depresia, strach a bolesť sú príklady takýchto duchovných síl, ktoré
útočia na ľudí; nedávaj im žiadne miesto vo svojom živote.
Možno si sa jedného dňa zobudil s ostrou bolesťou niekde v tvojom tele; nezopni si len ruky
a nezostaň ticho, dúfajúc, že bolesť odíde. Vezmi si svoj štít viery! Vyjadri svoju vieru slovami
a skutkami; pokarhaj bolesť a odmietni to, aby určovala a ovplyvňovala tvoje správanie. Použi svoje
vierou inšpirované vyznanie, aby si rozložil všetky ohnivé šípy nepriateľa a zostaň stáť! Izaiáš 54:17
hovorí, že niktorý nástroj utvorený proti tebe nebude úspešný; preto sa odmietni strachovať, alebo byť
zastrašený čímkoľvek!
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo mocne rastie v mojom duchu, buduje moju vieru a získava nadvládu v mojom
živote! Smelo dnes odmietam a ruším všetky nezákonné skutky alebo protivenstvá nepriateľa a držím si svoje územie
vo víťazstve, ktoré pre mňa Kristus získal, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:6; Jakub 4:7
1-ročný plán: Lukáš 12:1 – 21; Sudcov 7 – 8
2-ročný plán: Rímskym 8:29 – 39; Žalm 114 – 115
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Pastor Chris
„Spasená pri rodení detí“
„Bude však spasená pri rodení detí, ak zotrvá vo viere, láske a posvätnej zdržanlivosti“(1.Timoteovi 2:15

angl. preklad).
Úvodný verš nám nehovorí o spasení s ohľadom na to, byť znovuzrodený. Slovo „spasený“ je
preložené z gréckeho slova „sozo“; všetko-zahŕňajúceho slova, ktoré znamená zachrániť, oslobodiť,
chrániť alebo byť ochránený. Takže kresťanská žena pri pôrode dostane pomoc, bude zachránená
a ochránená od bolestí, traumy a komplikácií spojených s pôrodom. Možno by si sa chcel spýtať: „A čo
kliatba na žene v Genesis 3:16?“ Vysvetlím to, ale najskôr si prečítajme Genesis 3:16: „...Veľmi ti rozmnožím
ťažoby v tvojom tehotenstve; v bolestiach budeš rodiť deti ...“
Genesis 3 nám hovorí o tom, ako Adam neposlúchol Boha v záhrade Eden; dopustil sa velezrady
a dal svoju autoritu satanovi. Kvôli Adamovi potom Boh preklial zem a v Genesis 3:16 urobil prehlásenie
o Eve ako výsledok tejto zrady. Táto „kliatba“ na Eve je dôvodom „pôrodných bolestí“, keď žena rodí; čo
je často sprevádzané rôznymi stupňami komplikácií, bolesťou a ťažkosťami.
Avšak v 2.Korintským 5:17 Biblia hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli, a hľa, nastali nové.“ Takže žena, ktorá je znovuzrodená, viac nie je pod kliatbou; a preto by
nemala prechádzať cez komplikácie alebo silné pôrodné bolesti pri pôrode. Kristove ukončené
vykupiteľské dielo kvôli nám nás oslobodilo z každej kliatby.
Kresťan nie je pod kliatbou; je Bohom požehnaný. My sme povolaní na to, aby sme zdedili
požehnanie (1.Peter 3.9). Keď bol Ježiš ukrižovaný, bol kvôli nám prekliaty; vykúpil nás z kliatby zákona:
„Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto
visí na dreve, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo, aby sme skrze vieru prijali
zasľúbenie Ducha“(Galatským 3:13 – 14). Preto stoj v slobode a sláve, ktorú Ježiš pre teba vydobyl.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za požehnanie nového stvorenia, ktoré ma umiestňuje vysoko nad každú kliatbu.
Z Tvojho Slova viem, že som bol povolaný, aby som zdedil požehnanie. Modlím sa dnes za budúce mamičky
a vyhlasujem, že sa v nich naplní Tvoje Slovo, keď porodia bezpečne a ľahko, bez komplikácií, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 1:19; 2.Korintským 5:17
1-ročný plán: Lukáš 12:22 – 48; Sudcov 9
2-ročný plán: Rímskym 9:1 – 13; Žalm 116 – 117
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Pastor Chris
Zmocni sa toho zvnútra
Lebo zasľúbenie, že bude dedičom sveta, sa Abrahámovi alebo jeho potomstvu nedostalo zo zákona, ale zo

spravodlivosti viery (Rímskym 4:13).
Kedysi, keď sme sa začali učiť o veciach Ducha a o posolstve viery, kedykoľvek sme prišli do
nejakého mesta alebo dediny robiť nejakú evanjelizáciou, modlili sme sa a vyhlasovali: „My sme vkročili
na toto miesto, preto patrí nám!“ Mali sme na pamäti Božie napomenutie Jozuovi: „Vám som dal každé
miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi“(Jozua 1:3). Ale to bolo v Starom Zákone; v
Novom Zákone je to odlišné. Môžeme sa toho zmocniť z miesta kde sme, naším duchom
prostredníctvom slov.
Môžeš hovoriť pomazané slová viery nad mestami, dedinami a národmi, kde je mnoho krutosti,
zla, nešťastia, násilia a nenávisti a urobiť také miesto príbytkom anjelov. Je to preto, lebo v tebe,
znovuzrodenom človeku, je duch, ktorý má kapacitu obsiahnuť svet; Pán vložil večnosť do tvojho srdca
(Kazateľ 3:11). Preto neexistuje žiadna prekážka, ktorú by si nemohol zvnútra ovládnuť.
Príbeh o Abrahámovi v Genesis 13:14–15 je toho príkladom. Pán mu povedal: „...Pozdvihni oči a z
miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a
tvojmu potomstvu naveky.“ Všimni si, Biblia nehovorí, že „Abrahám pochodoval okolo celého sveta pred
tým, než ho zaujal“, nie! Biblia nám ukazuje, ako obsiahol obrovskú rozlohu krajín a morí – celý svet – zo
svojho ducha: „Proti nádeji v nádeji uveril, aby sa stal otcom mnohých národov podľa slov: Tak bude tvoje
potomstvo“(Rímskym 4:18).
Tým istým spôsobom môžeš aj ty z tvojho ducha zabrať mestá, národy a dokonca celý svet, bez
ohľadu na tvoju zemepisnú polohu. Neexistuje žiadne obmedzenie pre to, čo by tvoj duch mohol zaujať.
Z miesta, kde si, môžeš hovoriť slová viery a spôsobiť zmeny v duchovnej oblasti ohľadom
ktoréhokoľvek mesta, dediny alebo národa, ktoré chceš pre Krista. To isté môžeš urobiť v tvojej rodine,
práci a zamestnaní.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si vložil do môjho srdca večnosť, takže nie je žiadne obmedzenie pre to, čo
by som mohol ovplyvniť a zmeniť. Práve teraz vyhlasujem, že Tvoje Slovo víťazí a preberá centrálne miesto v mojej
krajine. Muži a ženy sú vyslobodzovaní a premieňaní do slávnej slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:11; 1.Korintským 2:11
1-ročný plán: Lukáš 12:49 – 59;

Sudcov 10 – 11

2-ročný plán: Rímskym 9:14 – 25; Žalm 118
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Pastor Anita
Neuspokoj sa s málom!
Lebo každý, kto raz vošiel do (Božieho) odpočinku, tiež si oddýchol od (únavy a bolesti) ľudskej námahy,

práve tak ako si Boh odpočinul od svojej vlastnej práce (Židom 4:10 angl. preklad).
Keď študuješ záznam o stvorení v 1. kapitole Genesis, zistíš, že človek je korunou Božieho
stvorenia. Boh stvoril človeka šiesty deň na svoju podobu a na svoj obraz po tom, čo stvoril všetko
ostatné. Biblia hovorí, že siedmy deň si Boh odpočinul od svoje práce, spokojný a radostný: „Na siedmy
deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal“(Genesis
2:2).
Keď Boh stvoril človeka, všetko bolo pripravené. Prvý deň človeka na zemi bol siedmym dňom
stvorenia; dňom Božieho odpočinku. Adam sa prebudil a Boh odpočíval. Dokončil všetku prácu
stvorenia celého vesmíru; Adam nemusel robiť nič iné, len si vážiť Boha a to, čo Boh pre neho urobil.
Toto bola Božia predstava, cieľ a zámer pre človeka od začiatku. Od človeka sa očakáva, aby pôsobil
z pozície odpočinku; slobodný od zápasov, úzkostí, zmätkov a strádania.
Narodil si sa do Božieho odpočinku; nie do zápasov, starostí alebo stresu. Tí, ktorí neporozumejú
túto pravdu, žijú nešťastný, utrápený a zahorknutý život. Boh ťa stvoril pre svoju radosť, aby sa z teba
tešil a bol šťastný. Niet divu, že v Matúšovi 11:28 povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Toto je pozvanie pre tých, ktorí sa stále namáhajú, zápasia a bojujú
v živote; vstúp do Pánovho odpočinku. Povedal: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som
krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše“ (Matúš 11:29).
Toto je život, ku ktorému si bol povolaný; je to život krásy, slávy a milosti! Je to výnimočný život
úspechu z pozície odpočinku; uchop ho a neuspokoj sa s málom.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ Tvoj zámer a cieľ pre môj život, ktorý je vyjadrený v Slove.
Ďakujem Ti, že si ma stvoril pre svoju radosť a zabezpečil si všetko, aby som mohol žiť slávny a výnimočný život
víťazstva z pozície odpočinku! Som dnes radostný, pretože viem, že moja budúcnosť je v Tebe zabezpečená; v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:3; Matúš 6:25 – 26
1-ročný plán: Lukáš 13:1 – 21; Sudcov 12 – 13
2-ročný plán: Rímskym 9:26 – 33; Žalm 119:1 – 40
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Pastor Chris
Peňažné semená
„Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“(Galatským 6:7).
V Židom 11:6 nám Biblia zdôrazňuje dôležitosť a nevyhnutnosť viery v našom živote s Bohom.

Čítame tam: „Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu... Preto aby si zažíval finančnú prosperitu, musíš sa
naučiť dať svoju vieru do práce, keď konáš na základe Slova.
Napríklad Biblia hovorí, že dokiaľ zem trvá, čas sejby a žatvy nepominie (Genesis 8:22). Sejba je
čas pre konanie, čas siatia semena. Keď zaseješ semeno, žatvu máš zaručenú; a najlepšia z toho je to, že
tvoja žatva môže byť kedykoľvek; môžeš ju povolať, kedykoľvek chceš! Ale ak nezaseješ svoje semeno,
keď by si to mal urobiť, nebude žiadna žatva napriek tomu, že máš vieru.
Z úvodného verša je jasné, že to, čo zaseješ je to, čo zožneš. Napríklad v liste Galatským 6:9-10 sa
hovorí: „V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme
čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.“ To znamená, že ak budeš siať len dobré skutky, ako je tu
spomenuté, budeš žať žatvu dobrého; ľudia budú pre teba robiť dobré veci a budú ti pomáhať. Podobne
ak chceš zožať finančnú žatvu, musíš zasiať semeno – peniaze.
Niektorí ľudia možno pomohli iným rozličným spôsobom, ale neprichádza im žiadne finančné
požehnanie. Je to preto, lebo pravdepodobne nikdy nezasiali finančné semeno. Pokiaľ nezačnú siať
finančné semeno, nemôžu zožať finančnú žatvu.
V Lukášovi 21:3 Ježiš povedal, že vdova, ktorá dala dva haliere, dala viac než všetci ostatní, ktorí
dali; nie preto, lebo dala všetko, čo mala, ale preto, čo tieto dva haliere pre ňu znamenali. Takže pri siatí
finančného semena daj Bohu zo srdca to, čo má pre teba cenu; dokonca aj keď je to to posledné alebo
všetko, čo máš. Nech je to semeno, ktoré sa dotýka tvojho srdca; to je to, čo prináša odpoveď.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti sa Tvoje Slovo, ktoré mi dalo svetlo, ako zasiať finančné semeno pre finančnú
žatvu. Chodím dnes vo svetle tejto pravdy; vyhlasujem, že moje finančné semeno je posvätené Duchom Svätým,
robí ho pre Teba prijateľným a prijímam znásobenú žatvu požehnaní, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:6; Lukáš 6:38
1-ročný plán:

Lukáš 13:22 – 35; Sudcov 14 – 16

2-ročný plán: Rímskym 10:1 – 10; Žalm 119:41 – 64
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Pastor Chris
Jeho nekonečná milosť
Ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval

všetkých diablom utláčaných, pretože Boh bol s Ním (Skutky 10:38).
Sú takí, ktorí veria, že Boh vo svojom zúrivom hneve proti tým, ktorí nie sú spasení, privedie na
nich rozličné súdy, napríklad bolestné zážitky, chudobu a chorobu. Ale toto nie je to, čo učí Biblia. Náš
úvodný verš nehovorí: „Ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil
a uzdravoval všetkých Bohom utláčaných...“Ale hovorí: „...chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom
utláčaných...“ Božia prirodzenosť je dobrota a láska. On nikdy neurobil nikoho chorým, zlomeným alebo
trpiacim; skôr naopak, vždy hľadá, koho uzdraviť, zachrániť a požehnať.
Utrpenie je diablova zbraň a náš nebeský Otec by nikdy nepoužil takéto zlé zbrane na to, aby
niekoho niečo naučil alebo napravil ho. On namiesto toho používa Slovo. Nepríjemné a bolestivé
skúsenosti sú diablove nástroje; trápi človeka chorobou a bolesťou najčastejšie preto, aby ho odvrátil od
prijatia Evanjelia: „V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o
sláve Krista, ktorý je obraz Boží“(2.Korintským 4:4). To však nevyhnutne neznamená, že diabol je
zodpovedný za všetky choroby, ale on je vždy ich prvotnou príčinou.
Ale vďaka Bohu, ktorý vždy nájde spôsoby na to, aby bol človek zachránený. V Títovi 2:11 sa
hovorí: „Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom.“ Táto milosť je nekonečná. Spasenie človeka
je Božia myšlienka; to je to, prečo poslal Ježiša, aby sa stal Vojvodcom nášho spasenia a zmierením za
naše hriechy. Božia túžba je, aby všetci ľudia boli zachránení. Boh má špeciálnych anjelov určených na
túto úlohu; aby využili akúkoľvek situáciu, dokonca aj takú, ktorú spôsobil satan, a aby všade priviedli
človeka do situácie, kde môže prijať evanjelium. List Židom 1:14 sa o tom zmieňuje takto: „Či nie sú všetci
(anjeli) služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“
Mnohí prijali spasenie vo veľmi ťažkých situáciách, pretože Pán vopred zariadil, aby v nich
zasiahli anjeli: „... ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu“ (1.Timoteovi 2:4).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku a veľkú milosť, ktorú si prejavil v Kristovi Ježišovi. Modlím sa
dnes za stratených a utrápených, aby si k nim poslal tých, ktorí im oznámia pravdu Evanjelia, aby sa otvorili oči ich
srdca a mohli uvidieť pravdu Božieho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:8; 3.Ján 1 – 2; Efezským 12:18 – 19
1-ročný plán: Lukáš 14:1 – 24; Sudcov 17 – 18
2-ročný plán: Rímskym 10:11 – 21; Žalm 119:65 – 80
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Pastor Anita
Vytvor si svoj víťazný život
Odpovedal im: ...Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu:

Prejdi odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné (Matúš 17:20).
Pre nové stvorenie v Kristovi nič nie je nemožné. Môžeš zmeniť okolnosti a životné podmienky
tak, aby sa ti prispôsobili. Sú niektorí, ktorí si myslia, že je nemožné žiť víťazne, mať autoritu v živote
a byť úspešný každý deň; ale toto je život, aký nám priniesol Ježiš.
Ak tvoje súčasné skúsenosti nie sú také, ako hovorí Slovo, môžeš spôsobiť zmenu. Prvá vec,
ktorú musíš urobiť, je predstaviť si samého seba, ako žiješ v realite toho, čo o tebe hovorí Slovo.
Premýšľaj o stupni úspechu a víťazstva, ktorý chceš dosiahnuť a viď sa tam. Keď sa okolnosti okolo teba
zdajú byť v rozpore s tým, čo vidíš vo svojom duchu, prinúť svoju myseľ zamerať sa na správny obraz
a vyhlasovať Božie Slovo ohľadom teba a tejto situácie.
Maj dôveru v Božie Slovo a neboj sa mať veľké sny. Maj obraz cesty, akou chceš, aby išiel tvoj
život: tvoja práca, firma, bydlisko, doprava, oblečenie, dorozumievanie; všetky detaily tvojho života! Maj
dokonalý obraz o každom jednom z nich a hovor k nim, aby sa takými stali! Možno sa spýtaš: „To je také
jednoduché?“ Samozrejme; môžeš vytvoriť taký druh života, aký chceš prostredníctvom moci
predstavivosti, ktorú Boh vložil do teba.
Počas jedného zhromaždenia v Anglicku ( Night Of Bliss ) náš pastor vyučoval tému „Moc
myšlienok“; je to veľmi poučné posolstvo! Záznam z tohoto zhromaždenia si môžete objednať na
www.christembassyonlinestore.org („The Power Of Thoughts“; je len v angličtine; pozn. prekl.). Pomôže
vám viac porozumieť tomu, ako môžete vytvoriť víťazný život úspechu a naplnenia pre seba a iných
prostredníctvom Slova.
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti za to, že Tvoje Slovo je svetlom mojim nohám a sviecou na mojom chodníku.
Odmietam sa znepokojovať alebo trápiť nad okolnosťami, lebo so Slovom v mojich ústach môžem zmeniť negatívne
situácie a vytvoriť život slávy, víťazstva a naplnenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jozua 1:8; Marek 11:23
1-ročný plán: Lukáš 14:25 – 15:10; Sudcov 19 – 20
2-ročný plán: Rímskym 11:1 – 12; Žalm 119:81 - 104
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Pastor Chris
Oplatí sa činiť vlastnú vieru
Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov (Jakub 2:26).

Viera je aktívna a nie pasívna. Jedná sa o skutok, ktorý podnikneš na základe Božieho Slova, ktoré sa
dostalo do tvojho ducha. Takže keď povieš, že máš vieru, jednoducho musíš konať podľa Slova, pretože
viera bez odpovedajúceho činu je mŕtva. Je to podobné človeku, ktorý potom, ako sa za niečo pomodlil,
povedal: „Verím, že som to prijal“; a nato odíde vyzerajúc veľmi skľúčene a deprimovane. Jeho konanie
očividne ukazuje, že nič neprijal. Keď prijímaš od Boha, musíš podľa toho aj jednať. Ježiš povedal
„...proste a dostanete“ (Ján 16:24). Inak povedané, pros a zober si to; ak si si to skutočne zobral, tak podľa
toho sa začneš aj správať a budeš konať.
Keď začneš konať a základe svojej viery, možno to bude na začiatku vyzerať tak trochu hlúpo,
avšak skutočným hlupákom ťa urobí to, ak vôbec nejednáš podľa svojej viery. Všimni si nevidiaceho
Bartolomeja, ako zvolal: „Ježiš syn Dávidov zmiluj sa nado mnou.“ Každý, kto bol naokolo, sa ho pokúšal
utíšiť; napriek tomu sa nevzdal a dokonca začal kričať ešte hlasnejšie až dovtedy, kým sa jeho krik viery
nedostal do pozornosti Pána a On ho uzdravil (Lukáš 18:40-43). Napodiv v štyridsiatom treťom verši tí
istí ľudia, čo sa ho pokúšali zastaviť, sa zrazu začali radovať a vzdávali chválu Bohu potom, ako uvideli
jeho zázrak: „...Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu.“ Nikto sa nestane hlupákom, keď sa odváži
jednať vo viere.
Pripomína mi to niečo, čo sa stalo veľa rokov dozadu, keď sme sa vydali na evanjelizačnú
výpravu. Počas toho stretnutia som vyzval tých, čo nemohli chodiť, aby boli prinesení dopredu a ja som
sa mohol za nich modliť. Staršia pani, ktorá bola nevidiaca, zodvihla svoju palicu a začala kričať: „Ježiš
otvoril moje oči.“
Povedal som: „Nie, ja volám iba tých, ktorí nemôžu kráčať“, ona však ako by to nepočula
a naďalej kričala: „Ježiš mi otvoril oči.“ Použila svoju palicu, aby sa dostala dopredu. Uvádzači sa ju
pokúšali zastaviť, ale podobne ako slepý Bartolomej kričala ešte viac. V tú noc prijala svoj zrak; jej
dovtedy nevidiace oči sa otvorili!
Možno sa ti budú vysmievať za to, že konáš podľa svojej viery, ale to bude iba na krátku chvíľu;
počkaj si dovtedy, kým dostaneš to, o čo si prosil. Sláva a radosť toho zázraku úplne premôžu
vysmievanie. Bolo mi povedané o jednej žene, ktorá počas toho, ako prichádzala na jedno z našich
stretnutí, povedala kameramanovi: „Natoč ma teraz, pretože keď sa dostanem na to stretnutie, budem
z neho odchádzať zmenená.“ Bola chorá, invalidná, ale plná viery; počas bohoslužby sa jej dotkol Pán
a bola slávne vyliečená. Oplatí sa konať podľa svojej viery.
Vyznanie
Moja viera je účinná, prináša výsledky a prevláda nad všetkými okolnosťami vždy, keď ju používam!
Kráčam vo víťazstve, autorite a sile, pretože žijem vierou Božieho Syna. Jeho Slovo v mojom srdci bohato prebýva
a mocne buduje moju vieru. Preto som umiestnený do víťazného života v Kristovi, nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Jakub 2:20 – 26
1-ročný plán: Lukáš 15:11 – 32; Rút 1 – 4
2-ročný plán: Rímskym 11:13 – 24; Žalm 119:105 – 128
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Pastor Chris
Ži bez stresu
„Vezmite na seba moje jarmo ... Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké“ (Matúš 11:29-30).
Inštrukcie a požiadavky, ktoré prichádzajú od Boha, nie sú pre nás záťažou. 1.Ján 5:3 nám hovorí,

že Pánove prikázania nie sú ťažké. On ti nikdy nepovie, aby si urobil niečo také, čo by bolo nad tvoju
schopnosť. Jediné, o čo ťa žiada, je dôverovať Jeho Slovu a konať vo viere. Takýto jednoduchý je život v
Kráľovstve; nemusíš ťažko drieť.
Zamysli sa nad tým. Všetky hriechy, ktoré si kedykoľvek spáchal, boli automaticky vymazané
krvou Krista! Bez ohľadu na to, koľko ich bolo a aké boli hrozné, všetko, čo si musel urobiť, bolo vyznať
svojim ústami, že Ježiš je Pán a uveriť vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych a stal si sa novým
stvorením (Rímskym 10:9). V tom okamihu si sa stal spravodlivým a bol si prenesený do slávnej slobody
synov Božích. Teraz máš nadvládu nad satanom a zástupmi temnoty; sláva Bohu!
Bolo to tak jednoduché prijať spásu a získať večný život do svojho ducha. Takže potom musíš
súhlasiť s tým, že život v Kráľovstve je niečo podobné. Jediné, čo je potrebné urobiť, je prijať a prisvojiť si
všetky nádherné požehnania vyplývajúce zo spasenia: ochranu, zdravie, pokoj, vyslobodenie,
zabezpečenie, istotu, víťazstvo, úspech, prosperitu a skutočnosť, že všetko je kompletne napravené!
Všetky tieto požehnania a ešte ďalšie iné sú zahrnuté v balíčku spásy!
Slovo „Pán“ neznamená len šéf; ale takisto to znamená chlebodarca, ochranca a správca. Preto
keď prehlasuješ, že Ježiš je Pánom tvojho života, zároveň hovoríš, že On je tvojím chlebodarcom,
ochrancom, vychovávateľom a tým, kto má zodpovednosť za tvoj život. Je to také jednoduché. Nemysli
si, že je to príliš jednoduché na to, aby to bola pravda. Ži dnes a stále bez stresu.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju dobrotu a príležitosť, ktorú si mi dal, aby som sa tešil z Tvojich
požehnaní a žil dobrý život, ktorý si mi zdarma venoval v Kristovi. Celé moje bremeno skladám k Tvojím nohám
a volím si život bez stresu! Ďakujem Ti, že si prevzal kontrolu nad mojou rodinou, zdravím, financiami a všetkým,
čo sa ma týka; dnes žijem v úplnej radosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalmy 84:5; Príslovia 3:5
1- ročný plán: Lukáš 16; 1. Samuelova 1 - 2
2 -ročný plán: Rimanom 11:25 - 36; Žalmy 119:129 - 144
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Pastor Anita
Jediná nádej pre spásu
„Spása je len v Ňom samotnom, v celom svete nie je nikto iný, koho by Boh dal, aby nás zachránil“

(Skutky 4:12 angl. preklad).
Niektorí ľudia hovoria o tom, že Ježiš je pre kresťanov tým, čo predstavujú náboženskí vodcovia
pre rôzne náboženstvá vo svete; to však nie je pravda. Po prvé, Ježiš nie je náboženským vodcom; On je
Boh. On je „cesta, pravda a život“. Neprišiel za účelom založiť ani viesť náboženstvo, lebo kresťanstvo
nie je náboženstvo. On bol jediný dostatočne dokonalý na to, aby sa stal obeťou za hriechy celého sveta.
Preto je zlé, ak Ho ktokoľvek nazýva náboženským vodcom, pretože On sám o sebe je Boh; a nikto
nemôže byť zachránený inak, jedine cez Neho!
Všimni si, že v Skutkoch 4:12 nehovorí: „Lebo pod nebom niet iného mena daného kresťanom, v ktorom
by sme mali byť spasení“; namiesto toho nám hovorí: „daného ľuďom ...“ Toto sa týka každého muža
a ženy, chlapca a dievčaťa na planéte Zem; Ježiš je ich jediná nádej na spásu. Slová Pána Ježiša v Jánovi
14:6 jasne zdôrazňujú: „ ... Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“
Boh odpovedá jedine vtedy, keď sa modlíš v mene Ježiš. Nezáleží na tom, ako dlho sa človek
môže modliť, alebo ako „oddaný“ môže byť, bez Ježiša človek nenadviaže spojenie s Otcom. Bez ohľadu
na pôvod, farbu, etnikum alebo geografické miesto existuje iba jediná cesta spásy. A to je vyznať Ježiša
ako Pána vo svojom živote a uveriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych (Rímskym 10:9-10).
Modlitba
Milostivý Otče, uctievam Ťa dnes pre Tvoju veľkosť a dobrotu v mojom živote. Ďakujem Ti za Tvoju
milosť spasenia, ktorú si sprístupnil všetkým ľuďom. Nech je Tvoje meno naveky oslavované, uctievané, chválené,
keď stále viac a viac ľudí prijíma poznanie spásy, ktorá je v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:9 - 10; Rímskym 1:16
1-ročný plán: Lukáš 17:1 – 19; 1 Samuelova 3 – 7
2-ročný plán: Rímskym 12:1 – 8; Žalmy 119:145 – 160
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Pastor Chris
Skutočný základ úspechu
Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus (1. Korintským

3:11).
Je viacero kníh a vyučovaní na tému úspechu napísaných ľuďmi, avšak tieto materiály nemajú
duchovné porozumenie a biblický základ. Smutné je, že niektorí kresťania trávia veľa času nad takýmito
materiálmi s cieľom nájsť princíp úspechu, a pritom ich nezaujíma overiť si to, či samotní autori uspeli so
svojím vlastným receptom na úspech. Jedine Božie Slovo ťa dokáže urobiť skutočne úspešným.
Ľudské poznanie alebo múdrosť ťa nemôžu urobiť trvalo úspešným v živote. Potrebuješ Ducha
Svätého, samotného Autora života, aby ťa učil cez svoje Slovo, ako byť úspešným v živote. Žalm 39:6
hovorí: „...Každý človek je len akoby vánok, aj keď pevne stojí.“ Ľudská múdrosť alebo odbornosť nie sú
dostatočne veľké na to, aby ťa previedli životom. Mal by si ísť za Božou múdrosťou. Príslovie 4:7 (angl.
preklad) hovorí: „Múdrosť je principiálna vec, preto získaj múdrosť ...“ a múdrosť znamená Božie Slovo.
Ekonomiky krajín sa dnes nachádzajú v zmätku aj napriek ohromnej práci najlepších svetových
ekonómov a finančných učiteľov. Všetky ekonomické teórie a postuláty sa rozpadávajú, pretože boli
založené na ľudskej múdrosti. Boh nám dal svoje Slovo, aby nás učil, ako žiť radostný, úspešný,
pulzujúci a úspešný život tu na zemi! Ak budeš nasledovať jedine Boha a budeš žiť podľa Jeho Slova,
bude sa ti dariť a obavy z nasledujúceho dňa ťa nebudú trápiť!
Jozua 1:8 odhaľuje Bohom overený a zaručený recept pre nekončiaci úspech: „Nech sa táto kniha
zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané,
lebo potom bude tvoja cesta prosperujúca a vtedy budeš mať dobrý úspech.“ Boh ti dal všetko, čo budeš
kedykoľvek potrebovať pre úspešný život a toto všetko je zabalené v Slove. Preto dostaň Slovo do svojho
ducha; je to jediný istý základ pre úspešný, víťazný a prosperujúci život; lebo žiadny iný pevný základ
okrem neho neexistuje.
Modlitba
Môj život je vybudovaný na Božom Slove, spoľahlivom základe pre úspech. Keď sa na mňa valia búrky
života, nepohnem sa, pretože bezpečne stojím na Slove, vedomý si toho, že vo mne prebýva Mocnejší! Rast môjho
úspechu sa nezastaví, pretože som Slovo urobil mojim základom a tým, nad čím neustále premýšľam! Nech je
požehnané meno Pánovo!
Rozšírené štúdium: 2. Peter 1:3; 1.Timoteovi 4:15
1 – ročný plán: Lukáš 17:20 – 18:14; 1.Samuelova 8 – 10
2 – ročný plán: Rímskym 12:9 – 21; Žalm 119:161 – 176
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Pastor Chris
Pozeraj sa a prijmi
Potom mi zaznelo slovo Hospodina takto: Čo vidíš, Jeremiáš? Ja som odpovedal: Vidím prút mandľov-

níka. Hospodin mi povedal: Dobre si videl, pretože bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil. (Jeremiáš 1:11 –
12).
Efezským 1:3 hovorí o tom, ako nás Boh požehnal všetkými duchovnými požehnaniami v
nebesiach v Kristovi Ježišovi. Tieto požehnania sú nám zjavené v Božom Slove. Apoštol Pavol sa o nich
zmieňuje ako o veciach, ktoré sú nám zdarma dané Bohom (1. Korintským 2:12). Zahŕňa to duchovné,
fyzické a materiálne požehnania. Byť znovuzrodený znamená, že si sa stal potomkom Abraháma: „A ak
ste Kristovi, ste Abrahámovo potomstvo a dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29).
Si požehnaný s veriacim Abrahámom (Galatským 3:9); neexistuje požehnanie od Boha, ktoré ešte
nie je tvoje v Kristovi Ježišovi. Avšak najskôr musíš vidieť a chopiť sa Božieho požehnania svojím
duchom, očami viery, aby si sa z neho dokázal tešiť. Božie Slove je duchovné a je vytvorené pre ľudského
ducha; Slovo vštepuje vieru do tvojho ducha. Nikto nedokáže naplno opísať z ľudského pohľadu, ako
Božie Slovo vkladá vieru do ducha! Je to duchovný chemický proces; je to reakcia ducha na Božie Slovo,
ktorá prináša nesporné výsledky.
Viera prichádza cez Slovo (Rimanom 10:17) a keď Slovo vytrvalo počúvaš, prináša ti obraz
tvojich túžob; vyobrazenie možností. V takých chvíľach je dôležité pochopiť to, čo vidíš. Viera je
základom vecí, v ktoré dúfame; nádej je teda vyobrazením tvojej túžby a dostáva sa k tebe cez Slovo. Keď
sa dostaví viera a ty prijmeš, vyznáš a schváliš skutočnosť toho, čo si uvidel, tak je to hotová vec. Či je to
uzdravenie, ktoré potrebuješ vo svojom tele, alebo navýšenie vo financiách; môže to byť čokoľvek, viď to
v Slove a prijmi to zo Slova. Takto prijmeš všetky duchovné požehnania obsiahnuté v Božom Slove, ktoré
sú určené pre teba.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za všetky požehnania, ktoré mi patria v Kristovi Ježišovi; ďakujem Ti, že si mi
otvoril oči, aby som tieto požehnania spoznal a vo viere ich prevzal! Dnes kráčam v božskom zdraví, kráčam vpred a
darí sa mi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Genezis 13:15; 2. Korintským 3:18
1 – ročný plán: Lukáš 18:15 – 43; 1. Samuelova 11 -13
2 – ročný plán: Rímskym 13:1 – 14; Žalmy 120 – 122
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Pastor Anita
Radosť Pánova v tvojom duchu
„Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 15:11).
Ľudia v živote prirodzene hľadajú spôsob, ako byť naplnení radosťou. Niektorí sa pokúšajú túto

radosť nájsť vo svojom zamestnaní, rodine, majetku alebo priateľoch. Ďalší žijú pod bremenom úsudkov
alebo názorov, čo si o nich myslia iní ľudia. Keď iní ľudia niečo pekné o nich povedia alebo pre nich
urobia, sú spokojní; avšak pri najmenšom pocite odmietnutia sa zmenia na zatrpknutých, rozčúlených a
frustrovaných. Nikdy neži svoj život takýmto spôsobom. Tvoja radosť by mala byť nezávislá od okolností
a od názorov ostatných o tebe.
Jakub 1:2 hovorí: „...majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky (pokušenia).“ Apoštoli
a dokonca aj Pán Ježiš zniesli a vydržali vážne prenasledovanie a odmietnutie a aj napriek tomu ostali
nezlomní vo svojom odhodlaní naplniť Boží sen. Dokonca aj potom, keď boli apoštoli otvorene
zosmiešnení a zbití za hlásanie evanjelia, Biblia nám hovorí, že zostali naplnení radosťou, keď boli uznaní
za hodných znášať potupu pre Jeho meno (Skutky 5:40-41). Nejednalo sa o obyčajnú radosť, ale radosť
Pána v ich duchu. Ak sa niekedy cítiš odradený a znechutený, skľúčený alebo odmietnutý, všetko, čo
musíš urobiť, je vedome naštartovať Pánovu radosť vo svojom vnútri, a tým budeš posilnený. Nemusíš
čakať na niečo alebo niekoho, aby ťa rozveselil; roznieť radosť, ktorá sa už nachádza vnútri tvojho ducha.
Nikdy nebuď znepokojený alebo nešťastný z nepriaznivých okolností, ktorým čelíš, ani zo zlého
zaobchádzania, ktoré cítiš od iných! Si viac ako víťaz; preto ťa nedokáže žiaden nepriateľ premôcť. Keď
prídu problémy, smej sa; a povedz podobne ako Pavol: „Nič z týchto vecí ma dokáže pohnúť...“(Skutky 20:24
angl. preklad), lebo vieš, že si víťaz. Boh ti dal radosť, ktorá nezávisí na situáciách, ktoré sú okolo teba;
potešenie prúdi z tvojho ducha ako gejzír živej vody. Preto každý deň ži plný radosti a buď nadšený zo
života.
Modlitba
Radosť Pánova je mojou silou a radujem sa dnes v Pánovi, lebo On naplnil môj život svojou dobrotou.
Odmietam byť znepokojený čímkoľvek, pretože všetky starosti som odhodil na Pána, ktorý sa o mňa stará a chráni
ma! Amen.
Rozšírené štúdium: Žalmy 16:11; Ján 14:27
1 – ročný plán: Lukáš 19:1 – 27; 1. Samuelova 14 -15
2 – ročný plán: Rímskym 14:1 – 11; Žalmy 123 – 124
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Pastor Chris
Dnešná pravda – Kristus v tebe!
Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás —

nádej slávy (Kolosenským 1:27).
Zjavenie Božieho charakteru, ktoré máš, určí v prevažnej miere, koľko z Božej pravdy a slávy sa
v tebe prejaví. V Starej Zmluve Boh zjavil svoj charakter Izraelskému ľudu postupne. Abrahámovi,
Izákovi a Jákobovi sa predstavil ako „El-Šaddai“, čo znamená Všemohúci Boh. Oni preto konali v rámci
tohto zjavenia. Neskôr, keď Boh stretol Mojžiša, povedal: „...Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako
Všemohúci Boh (El-Šaddai). Svoje meno Hospodin (Jehovah) som im však nedal poznať“ (Exodus 6:3).
Mojžiš mal väčšie zjavenie Boha, ktoré sa odlišovalo od Abrahámovho, Izákovho a Jákobovho.
Pri rôznych príležitostiach, keď Izraelský národ putoval cez púšť, sa Boh predstavil ako „Jehovah Rafa“;
Pán tvoj Uzdravovateľ (Exodus 15:26), „Jehovah Nissi“; Pán naša víťazná zástava (Exodus 18: 12- 15)
a podobne. Pán ich previedol takýmto procesom zjavenia, aby boli postupne vedení k porozumeniu Boha
a boli schopní pôsobiť v stále väčšej Božej sláve.
Potom prišiel Ježiš. V Matúšovi 1:23, keď sa narodil, Boh predstavil seba Izraelcom ako
„Emanuel“; čo znamená „Boh s nami!“ Boh prišiel v Kristovi ako človek a prebýval medzi nimi a oni
uvideli Jeho slávu (Ján 1:14). Avšak akokoľvek pekne vyznejú tieto odhalenia

Božieho charakteru,

dokážu naznačiť iba obmedzenú predstavu o tom, kým je pre Cirkev – telo Kristovo. Cez Ducha Svätého
dnes Boh prebýva v tebe. Už viac nie je „Emanuel“ (Boh s nami) ale „Boh v nás.“
To isté sme čítali aj v úvodnom verši: „Kristus vo vás — nádej slávy.“ Takáto je dnes pravda. Ak si
prijal Ducha Svätého, Boh teraz prebýva v tebe; stal si sa jeho základňou, z ktorej pôsobí! Cez teba teraz
poskytuje život, milosť a spásu zomierajúcemu a ubolenému svetu!
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za Tvoju prítomnosť v mojom živote a za to, že si ma urobil svojím živým
chrámom! Nesiem Tvoju pretrvávajúcu prítomnosť v sebe všade, kdekoľvek som, aby som ovplyvnil môj svet. Cez
mňa zjavuješ na každom mieste vôňu svojej známosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 2:20; 2. Korintským 5:17
1 – ročný plán: Lukáš 19: 28 – 48; 1. Samuelova 16 – 17
2 – ročný plán: Rímskym 14: 12 – 23; Žalmy 125 – 126
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Pastor Chris
Prijali sme z Jeho plnosti
„Veď ten, koho Boh poslal, hovorí Božie slová, pretože Boh dáva Ducha bez miery (bez obmedzenia)“ (Ján

3:34).
2.Kráľov 2 nám rozpráva príbeh o veľkom prorokovi Eliášovi a o tom, ako bol prenesený na
ohnivom koči do neba. Ale ešte predtým ho Elizeus, jeden z prorokov, ktorý mu slúžil, naliehavo prosil:
„Nech spočinie na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha.“ Dnes existujú kresťania, ktorý prevzali takýto
príklad od Elizea a modlia sa, aby im Pán udelil „dvojitú porciu“ pomazania. To je ale nesprávna
modlitba. Nové stvorenie nepotrebuje žiadnu dvojitú dávku pomazania, pretože všetko už dostalo! Keď
si sa znovuzrodil a Duch Svätý vstúpil do tvojho života, neprišiel v kúskoch a úlomkoch. Prišiel, aby
v tebe prebýval vo svojej plnosti.
Čo mal Elizeus na mysli, keď povedal „dvojitá porcia“, sa dá pochopiť z nariadení Mojžiša pre
Izraelský národ o právach prvorodených v Deuteronomiu 21:17: „Syna nemilovanej však uzná za prvorodeného a dá mu dvojnásobný podiel zo všetkého, čo má, lebo je prvotinou jeho sily. Jemu patrí právo prvorodenstva.“ To napríklad znamená, že keď mal muž šesť synov, musel prerozdeliť celé svoje dedičstvo na
sedem častí tak, aby prvorodený dostal dvojnásobný podiel podľa práva prvorodeného, zatiaľ čo ostatní
piati synovia dostanú iba po jednom diely.
Elizeus požadoval niečo takéto; právo prvorodeného. Chcel prevziať pozíciu vodcu medzi
ostatými prorokmi Izraela, ktorí v tom čase boli v poručníctve proroka Eliáša. Kvôli jeho duchovnému
vnímaniu sa mu toho dostalo a stal sa vedúcim prorokom nad Izraelom ( čítaj 2. Kráľov 2:1–25 pre viac
detailov). Je nepochopením povedať, že Elizeus chcel dvakrát toľko, čo mal Eliáš; v žiadnom prípade sa
to tak nemohlo stať, pretože by to znamenalo, že Elizeus žiadal Eliáša o niečo, čo Eliáš nemal.
Nemusíš pýtať od Boha dvojitú dávku Ducha, pretože Biblia hovorí: „Z jeho plnosti sme my všetci
prijali, milosť za milosťou“ (Ján 1:16). Tak ako Pán Ježiš dostal Ducha bez obmedzenia, lebo bol poslaný
Otcom, tak aj ty máš Ducha bez miery (Ján 3:34), pretože Ježiš povedal: „...Ako mňa poslal Otec, tak ja
posielam vás“(Ján 20:21). Jediné, čo musíš robiť, je nepretržite sa napĺňať Duchom natoľko, že budeš až
pretekať; tak ako nás k tomu vyzýva apoštol Pavol v liste Efezským 5:18-19.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za dar Ducha Svätého, ktorého som prijal v Jeho plnosti. Dnes prehlasujem, že
naplno vo mne pôsobí; a keď v sebe roznecujem pomazanie, mocou Ducha som schopný zmeniť okolnosti a
ovplyvniť životy tých, ktorí sú vôkol mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 20:21; Efezským 5:18 - 20
1 – ročný plán: Lukáš 20:1 – 19; 1.Samuelova 18 – 19
2 – ročný plán: Rímskym 15:1 – 9; Žalmy 127 – 128
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Pastor Anita
V Kristovi je pre teba nádej!
„Ježiš mu odpovedal: Ak môžeš?! Pre toho, kto verí, je všetko možné (Marek 9:23).
Keď Ježiš hovoril o znameniach, ktoré budú sprevádzať koniec vekov v Lukášovi 21:26, povedal:

„Ľudia budú tak vystrašení, že začnú ochabovať a slabnúť z toho, čo sa deje vo svete ...“ (angl. preklad CEV).
Udalosti, ktoré dnes pozorujeme vo svete, sú znameniami veľkej temnoty, ktorá obklopila svet:
ekonomický úpadok, epidémie, vojny, prírodné katastrofy a terorizmus. Tieto a mnohé iné si vyberajú
svoju daň v živote mnohých ľudí, ekonomiky mnohých národov sa rútia a vlády nevedia, čo ďalej.
Hoci Písmo hovorí o nebezpečných časoch, ktoré prídu na zem, veriacemu v Kristovi bolo
povedané, aby sa netrápil: „Toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte,
ja som premohol svet! (Ján 16:34). Odmietni byť znepokojený mnohými chorobami trápiacimi dnešný svet,
lebo ty predsa nie si z tohto sveta! Boh ťa oddelil od sveta a dal ti život, ktorý je mimo tohto sveta.
Budeš žiť víťazne a triumfálne nad chorobami, nemocami, infláciou a všetkými ostatnými
negatívnymi vplyvmi, keď budeš žiť jednoducho podľa Božích princípov; podľa Jeho Slova. To je všetko,
čo žiada; len aby si veril a žil podľa Jeho Slova. Jeho moc je vždy dostupná v Jeho Slove a keď veríš a
uskutočňuješ svoju vieru, táto moc je aktivovaná, aby priniesla želané výsledky. Preto nezáleží na
rozsahu ťažkostí dnešného sveta; pozeraj sa na ne ako na príležitosti, ako žiariť v temnom svete.
Jób 22:29 hovorí: „Keď budú iní skľúčení, povieš: Hor sa! Prichádza pozdvihnutie ...“(angl. preklad).
Áno, v Kristovi máš pozdvihnutie; takže hlavu hore, lebo Kristus v tebe znamená nádej slávy. Keď život
vyzerá byť temný a veci sa zdajú byť nemožné a ťažké, neskláňaj hlavu a prehlás: „Kristus vo mne je
moja nádej víťazstva v tejto situácii!“
Vyznanie
Kristus vo mne je moja nádej pre triumfálny a slávny dnešok a výbornú a úspešnú budúcnosť, pretože
v Ňom žijem, hýbem sa a existujem; môj život je v bezpečí v rukách Toho, ktorý spôsobuje, aby všetko pracovalo pre
moje dobro! Chvála Pánovi.
Rozšírené štúdium: Marek 5:36; Marek 11:23
1 – ročný plán: Lukáš 20:20 – 21:4; 1.Samuelova 20 – 22
2 – ročný plán: Rímskym 15:10 – 19; Žalmy 129 – 130

25

Pastor Chris
Prijmi odpustenie a kráčaj ďalej!
Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou (Rímskym 6:14).
Ktosi sa raz opýtal: „Som znovuzrodený, ale vždy ma to ťahá k hriechu. Znamená to, že vlastne

nie som znovuzrodený?“ To, že si urobil niečo zlé potom, ako si dal svoj život Kristovi, ešte neznamená,
že si už viac prestal byť kresťanom. 1.Ján 1:9 hovorí: „Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a
spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.“ Je veľmi dôležité uvedomiť si, že tento
verš nehovorí o nekresťanoch, ale o kresťanoch a to si treba dobre uvedomiť. Takisto si prečítaj 1.Ján 2:12: „Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu - Ježiša Krista,
spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy,...“ To teda znamená, že je možné urobiť chybu alebo
upadnúť do hriechu, ale dôraz Ducha Svätého je na to, že môžeš prijať odpustenie a žiť s vedomím, že
hriech nemá nad tebou prevahu.
To, že si urobil niečo zlé, ešte neznamená, že si prišiel o svoju spásu; prijmi odpustenie a ďalej ži
pre Pána. Efezským 2:8-9 hovorí: „Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo
skutkov, aby sa nikto nevystatoval.“ Znovuzrodil si sa vierou, keď si uveril vo svojom srdci, že Boh vzkriesil
Ježiša z mŕtvych a vyznal si Ježiša ako Pána svojho života. Nemalo to nič spoločné s tvojimi pocitmi.
1.Korintským 5:7 (angl. preklad) hovorí: „Chodíme vierou, nie videním.“ To znamená, že nemáš kráčať na
základe svojho zmyslového vnímania, ale podľa Božieho Slova.
Židom 4:16 hovorí: „Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli
milosť a pomoc v pravý čas.“ Ak ako kresťan urobíš niečo zlé, neodsudzuj sa; s odvahou a pokorou sa
prihovor k Otcovi, vyznaj zlé a popros o odpustenie. Keď tak urobíš, prijmi odpustenie a pokračuj ďalej
na svojej ceste viery.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za tvoju milosť, lásku, dobrotu a zľutovanie voči mne. Dnes som posilnený na
mojej ceste viery vediac, že ma nič nedokáže oddeliť od Tvojej veľkej lásky, keď chodím v spravodlivosti, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 5:21; Židom 5:13
1 – ročný plán: Lukáš 21:5 – 38; 1.Samuelova 23 - 25
2 – ročný plán: Rímskym 15:20 - 33; Žalmy 131 – 132
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Pastor Chris
Hodnota tvojej existencie
„Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale stratí svoju dušu?“ (Matúš 8:36 angl. preklad).
Najdôležitejšia vec v živote je objaviť Boží zámer pre svoj život a potom ho naplniť. Život nie je

o materiálnom zisku. Ak by si mal byť jediným vlastníkom všetkého, čo je na svete, stále by to nič
neznamenalo v porovnaní s hodnotou tvojej duše. Ježiš povedal: „Život človeka nezávisí od hojnosti jeho
majetku“ (Lukáš 12:15). Tvojím hlavným dôvodom existencie nie je zhromažďovať bohatstvo, ani stať sa
slávnym. Možno sa chceš opýtať: „Prečo potom žijem?“
Existujú dva hlavné dôvody, prečo dnes žiješ. Prvým je, že Boh chce, aby si sa učil Jeho Slovo
a porozumel, ako funguje Božie Kráľovstvo, a tak mohol efektívne pôsobiť vo svete, ktorý príde. Chce,
aby si bol pánom nad okolnosťami v tomto živote a stal sa velikánom a šampiónom vo svete, ktorý príde
po tomto súčasnom; aby si vládol a panoval nad národmi: „Tomu, kto zvíťazí a až do konca zachová moje
skutky, tomu dám vládu nad národmi“ (Zjavenia 2:26).
Po druhé, Boh chce, aby si prinášal svedectvo o skutočnosti Kráľovstva, bol svedectvom o Jeho
spasení. Ježiša nám dal úlohu: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek
16:15). Musíš svedčiť o fakte, že Kristus priniesol spásu pre celý svet. Existujú ľudia, ktorý budú
počuť evanjelium jedine cez teba; najmä ľudia, s ktorými si v kontakte, ľudia v tvojom okolí.
2.Korintským 3:6 hovorí: „...ktorý nás urobil schopnými, byť služobníkmi novej zmluvy.“ Pán ťa
povolal a urobil z teba schopného služobníka; si vyvolený a poslaný hlásať evanjelium. Toto sú základné
dôvody tvojho života; preto denne nasmeruj podľa týchto inštrukcií celú svoju energiu a horlivosť
a určite naplníš Boží účel pre svoj život.
Modlitba
Milostivý Otče, urobil si môj život prekrásny, slávny a vzrušujúci, a preto Ťa teraz chválim! Ďakujem Ti,
že si ma urobil schopným služobníkom evanjelia a ďakujem Ti za múdrosť, ktorú si mi dal, aby som učil tých, ktorí
sú okolo mňa o živote v Kráľovstve! Rastiem v milosti a poznaní Tvojho Slova. Som Tebou starostlivo umiestnený
tak, aby som žil tu na zemi nadprirodzený život a videl, ako sa evanjelium šíri do všetkých končín sveta, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 6:5; 1.Peter 4:13
1 – ročný plán: Lukáš 22: 1- 38; 1.Samuelova 26 – 28
2 –ročný plán: Rímskym 16:1 – 11; Žalmy 133 – 134
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Pastor Anita
Nespochybňuj Slovo!
Mal skoro sto rokov a videl svoje odumreté telo i odumreté materinské lono Sáry, no predsa neoslabol vo

viere. Nezapochyboval v neviere o Božom zasľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol
pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. (Rimanom 4:19 – 21).
Čas otestuje vieru. Veľmi jednoducho dokážeš rozoznať, či niekto žije vo viere alebo naopak
v neviere; poznáš to vtedy, keď je dotyčný tlačený časom. Keď sa stupňuje tlak a očakávaný proces ešte
nepriniesol vytúžené výsledky a ty začneš váhať, uvažovať, či si počul alebo nepočul správne, čo Boh
povedal, tak to je neviera, to nie je viera.
Mnoho ľudí bez toho aby o tom vedeli, kráča v neviere každý deň, lebo celkom nerozumejú
tomu, čo to znamená byť neveriaci. Neveriaci je ten, kto pochybuje o pravdivosti a dokonalosti Božieho
Slova. Na druhej strane viera nepochybuje, a to bez ohľadu na to, aké sú okolnosti. Viera je naplno
presvedčená o tom, že to, čo Boh povedal, je absolútna skutočnosť.
Keď začne nahlodávať neviera s tým, že odpoveď mešká, viera ostáva neotrasená; spolieha sa
presne na to, čo Boh povedal, že má prísť. Pán Ježiš povedal v Markovi 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.“ Tvoja úloha nie je rozmýšľať nad tým, ako sa tá hora prenesie do mora
po tom, ako si jej to nariadil. Ty sa máš sústrediť na výsledok a odmietnuť váhanie; byť úplne
presvedčený, že tvoje vyznanie viery prinesie vytúžené výsledky: „... A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet,
je naša viera“ (1. Ján 5:4).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za neomylnosť Tvojho Slova a jeho prevládajúcu moc v mojom živote! Moja
dôvera a istota spočíva v schopnosti Tvojho Slova budovať ma a urobiť ma všetkým tým, na čo si ma predurčil, aby
som bol, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:6; Židom 3:12; Rimanom 11:20
1 – ročný plán: Lukáš 22:39 – 65; 1.Samuelova 29 – 31
2 – ročný plán: Rimanom 16:12 – 27; Žalmy 135 – 136
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Pastor Chris
Choroba nie je Boží skutok!
Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil

všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním (Skutky 10:38).
Žena porodila dieťa, ktoré bolo nevidiace a začala plakať: „Ach Bože, čo toto nevinné dieťa
urobilo, že sa narodilo slepé? Ach Bože, prečo si to urobil?“ Táto žena spravila Boha zodpovedným za
nešťastie kvôli svojej nevedomosti. Mnoho ľudí nevedome pripisuje každú nehodu Bohu; to je
nesprávne! Boh nie je pôvodcom bolesti, choroby a trápenia v životoch mnohých ľudí. Práve naopak, On
lieči, obnovuje a hojí zlomené srdcia, pokazené životy a rozvrátené vzťahy.
Náš úvodný verš odhaľuje Boží charakter a prirodzenosť lásky, dobroty a zľutovania, zatiaľ čo
Satan je opísaný ako ten, čo utláča ľudí chorobou, ťažkosťami, bolesťou a trápením. Dozvedáme sa o tom,
ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a pretože Boh bol s Ním, Ježiš robil dobre
a uzdravoval tých, ktorých utláčal diabol. Všimni si, že to nebol Boh, kto spravil ľudí chorými; ale bol to
Boh, ktorý poslal Ježiša, aby vyliečil ľudí.
Prípad nevidiaceho Bartolomeja to očividne potvrdzuje. Biblia hovorí, že sa narodil slepý.
Nespokojný so svojím stavom zavolal na Ježiša o pomoc a Pán obnovil jeho zrak (Marek 10:51–52).
V tomto prípade sa muž narodil nevidiaci a potom ho Ježiš vyliečil; je to pozitívny dôkaz toho, že to
nebol Boh, kto urobil toho muža slepým. Podobný prípad nastal, keď Ježiš a Jeho učeníci stretli iného
muža, ktorý sa taktiež narodil ako nevidiaci. Učeníci sa opýtali Ježiša: „Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil
slepý? On, či jeho rodičia? (Ján 9:2).
Pán na to odpovedal: „...Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili
Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže
pracovať“(Ján 9:3–4). Skutky diabla sa prejavili v živote človeka vo forme slepoty, ale Pán Ježiš povedal:
„...ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal,“
a uzdravil muža.
Je očividné, že Boh je uzdravovateľ, zatiaľ čo diabol je utláčateľ zodpovedný za všetky choroby
a utrpenie, ktoré ľudia znášajú! Napriek tomu vďaka Bohu, že nám dal moc, aby sme mohli uzdravovať
chorých, očistiť malomocných, vzkriesiť mŕtvych a vyháňať démonov (Matúš 10:8). Podobne ako Ježiš aj
ty by si mal robiť dobre, uzdravovať tých, ktorí sú utláčaní diablom, lebo Boh je s tebou.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, nech je navždy požehnané Tvoje meno, lebo Tvoje svetlo, ktoré jasne žiari v tomto
tmavom svete, prináša uzdravenie, vyslobodenie, ochranu a silu utláčaným a trpiacim! Padám na kolená a uctievam
Ťa za Tvoju lásku, zľutovanie a milosť, ktoré sa dnes prejavujú v skutkoch uzdravenia, požehnania a v zázrakoch
v životoch mnohých po celom svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Ján 3:8
1 – ročný plán: Lukáš 22:66 – 23:25; 2. Samuelova 1 – 3
2 – ročný plán: 1. Korintským 1: 1 -9; Žalmy 137 – 138
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Pastor Chris
Tvoje skutočné odovzdanie
Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú

vdovu, ako ta hodila dve drobné mince, a povedal: Verte mi, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. Lebo oni
dali časť zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. (Lukáš 21:1-4).
Peniaze zjavujú tvoj charakter a sú meradlom toho, čomu si skutočne odovzdaný. Nič tak
neodhaľuje vnútorné myšlienky ľudského srdca, alebo charakter človeka, ako peniaze. Čo robíš
s peniazmi ukazuje na to, aké veci sú pre teba naozaj dôležité.
Pre kresťana „zasievanie evanjelia“ znamená investovanie svojich peňazí do evanjelizácie sveta,
a to by malo byť tvojou prioritou. Mal by si vynikať v tomto snažení. Keď verne prinášaš to, čo máš, Pán
znásobí tvoje financie a zväčší tým tvoju schopnosť dávať ešte viac. Lukáš 6:38 hovorí: „Dávajte a bude
dané aj vám — mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude
namerané aj vám.“
Keď pravidelne dávaš do domu Božieho, anjeli ťa prepoja s mužmi a ženami po celom svete, aby
oni dávali tebe. Boh to robí, aby tvoja kapacita dávať pre šírenie evanjelia pokračovala a naďalej rástla:
„...Každý tak, ako si umienil v srdci; nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh je
schopný rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok“(2.
Korintským 9:6-8).
Vždy dávaj financie na šírenie Evanjelia; hľadaj príležitosti, ako to urobiť. Takto sa preukazuje
tvoja naozajstná oddanosť Pánovi a odhaľuje to pravý charakter tvojho srdca. Pamätaj si, číslo jedna na
vyjadrenie lásky k Bohu je starostlivosť o to, o čo sa stará On; duše ľudí. Preto dovoľ, aby tvoja finančná
účasť v šírení a propagácii evanjelia bola veľmi jasná a preniesla ťa na ďalší stupeň.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za úžasné privilégium byť nositeľom slávneho evanjelia Krista pre každého na
tomto svete! Radujem sa a chválim Ťa, lebo počítaš so mnou ako s verným. Získal si ma ako schopného služobníka a
sponzora evanjelia. V pokore a celý sa odovzdávam tejto úžasnej službe zmierenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 9:6; .1 Korintským 9:17
1 – ročný plán: Lukáš 23: 26 – 40; 2. Samuelova 4 – 6
2 – ročný plán: 1. Korintským 1:10 – 21; Žalmy 139 – 140
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Pastor Chris
Nebuď ľahostajný k Slovu!

O toto sa staraj a tomu sa venuj, aby tvoje napredovanie bolo všetkým zjavné (1.Timoteovi 4:15).
Oddávať sa Božiemu Slovu nie je čiastočné snaženie, ale je to niečo, do čoho dáš celé svoje bytie.
Slovo Božie vyžaduje absolútne dokonalú pozornosť. Príslovie 4:20 hovorí: „Syn môj, dávaj pozor na moje
slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom.“ Znamená to vydať sa úplne Slovu a nasmerovať svoju vášeň ku
Slovu, uvedomujúc si, že práve Slovo je pokrmom pre tvojho ducha.
Toto je jeden z dôvodov, prečo nemôžeš počúvať Slovo, ako by si počúval akademickú
prednášku; ani listovať v Biblii, ako by si listoval v poznámkach z dejepisu. Hozeáš 6:3 hovorí: „Potom
budeme poznať, či nasledujeme k poznaniu Pána ...“, neskôr v 2.liste Timoteovi 2:15 sa píše: „Usiluj sa osvedčiť
pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“ Tento verš hovorí o tom,
ako ísť za Slovom s dravou chuťou; túžiť po ňom viac, ako po fyzickom jedle, na čo Pán narážal
v Matúšovi 4:4: „...Človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“
Toto rozhodne znamená, že môžeš žiť podľa Božieho Slova. Zakaždým, keď prijmeš Slovo, tvoj
duch je nakŕmený; dostávaš najnovšie informácie priamo z Božieho trónu. Navyše si posilnený, očistený
a prijal si múdrosť a trvalú inšpiráciu, ktorá ťa oddelí od iných a budú sa nad tebou čudovať.
Nikdy nemaj ľahostajný vzťah k Božiemu Slovu! Keď je čas ísť do zboru, vedz, že to je vážna vec,
pretože Cirkev je miesto, kde prijmeš skrze Slovo lekcie pre život. Nikto z tých, ktorí počúvajú Božie
Slovo pravidelne, neskončí neúspešne alebo v porážke; nie je to možné! Asi chceš povedať: „Dobre teda,
ale počúvanie Slova nie je to, na čom záleží, robiť to, o čom hovorí je to, čo je dôležité!“ Áno to je pravda,
ale každý, kto dosť dlho počúva Slovo, sa celkom určite stane konateľom Slova.
Ak počúvaš Slovo pravidelne, bohato nasýti Tvoje srdce, následne prevezme nadvládu v tvojom
myslení a vyjde z tvojich úst: „Lebo ústa hovoria to, čím je naplnené srdce“ (Matúš 12:34). Slovo v Tvojom
srdci vyjde von z tvojich úst a nevyhnutne prevezme kontrolu nad tvojim každodenným životom!
Vyznanie
Dnes a vždy zažívam víťazstvo, úspech, zdravie a hojnosť, pretože žijem v Slove, podľa Slova a cez Slovo!
Slovo získalo vládu nad mojím duchom, dušou a mysľou a dáva mi impozantné zmýšľanie – myseľ spravodlivého!
Rozšírené štúdium: 1. Peter 1:23; Skutky 20:32
1 – ročný plán: Lukáš 23:50 – 24:12; 2. Samuelova 7 – 8
2 – ročný plán: 1. Korintským 1:22 – 31; Žalmy 141 – 142

