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Pastor Chris
Nezostávaj ticho!
On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale

Duch oživuje (2.Korintským 3:6).
Prorok Joel v Starom Zákone predpovedal, čo sa stane v životoch Božích ľudí, keď prijmú Ducha
Svätého: „...vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať...“(Joel 2:28). Všimni si, že nepovedal: „Budú zostávať
ticho“, ale povedal: „budú hovoriť slová moci.“ Dôkazom toho, že si prijal Ducha Svätého je to, že
evanjelium Ježiša Krista je tvojou najväčšou vášňou a že ho smelo kážeš, pretože je ako oheň horiaci
v tvojich kostiach.
V Skutkoch 1:8 sa hovorí: „Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami
aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ Časťou služby Ducha Svätého
v tvojom živote je posilniť ťa, aby si bol schopným služobníkom evanjelia. Po tom, čo apoštol Peter prijal
Ducha Svätého, jeho obavy zmizli. Tento „nevzdelaný rybár“ začal hovoriť a robiť nadprirodzené veci,
a to až do takej miery, že v jeden deň bolo cez jeho kázanie zachránených tritisíc duší.
Možno si zažil veľa útokov a prenasledovania za kázanie evanjelia a teraz sa cítiš tak, že by si sa
vzdal; nebuď zastrašený; nezostaň ticho. Keď Jeremiáš kázal Božie Slovo, bol veľmi prenasledovaný
tými, ktorí boli okolo neho, až ho napokon dali do väzenia. Napriek tlaku a pokušeniu vzdať sa zvolal:
„...ale jeho slovo bolo v mojom srdci ako horiaci oheň zovretý v mojich kostiach. Bol som vyčerpaný udržať to v sebe
a nevládal som“ (Jeremiáš 20:9).
V tomto svete neexistuje také zastrašenie alebo znechutenie, ktoré by ťa zastavilo od kázania
evanjelia. Kdekoľvek sa ocitneš, otvor svoje ústa a slobodne a smelo hlásaj evanjelium. Nech tí, ktorých
stretneš vedia, že prišlo spasenia; Boh sa na nich nehnevá a oni teraz môžu uchopiť život a nesmrteľnosť
cez evanjelium.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, pretože Tvoje Slovo je v mojom srdci ako horiaci oheň, zovretý v mojich kostiach
a všade, kam pôjdem, budem kázať evanjelium. Moje slová sú pomazané, aby produkovali život pre každého, kto
počúva a meno Pánove bude oslávené, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; 2.Timoteovi 4:2
1-ročný plán: Ján 16:17 - 33; 1.Kronická 7 – 8
2-ročný plán: 1.Korintským 15:1 – 10; Príslovia 28
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Pastor Chris
Je to pripočítané na Jeho účet
Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom

(2.Korintským 5:21).
Kresťania nie sú ľudia, ktorí nehrešia; presnejšie povedané sú tými, ktorých hriechy sú
pripočítané na účet Ježiša. Mnohí dnes žijú vo vine a odsúdení kvôli svojim hriechom. Keby len vedeli, že
všetky ich hriechy boli položené na Ježiša! Biblia hovorí v 2.Korintským 5:19: „Že totiž Boh bol v Kristovi,
zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“
Boh sa na teba nehnevá kvôli tvojim hriechom; len ich oľutuj; to je všetko, čo žiada: „Ak
vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej
neprávosti“(1.Ján 1:9). Môžeš teraz žiť bez pocitu odsúdenia, viny, strachu alebo menejcennosti, pretože
Ježiš stojí pred Otcom v Jeho prítomnosti v tvoj prospech (pre teba, kvôli tebe, v tvojom záujme).
„Lebo Kristus nevošiel do svätyne rukou urobenej, ktorá je len obrazom pravej, ale (vošiel) do samého neba,
aby sa teraz zjavil pred Bohom ako náš zástanca“(Židom 9:24). Niet divu, že Duch Boží hovorí cez apoštola
Pavla v Rimanom 8:1: „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa tela, ale
podľa ducha].“ Pán Ježiš zaplatil dostatočnú (úplnú) cenu za tvoje hriechy; minulé, súčasné a budúce. On
je zmierením za tvoje hriechy a za hriechy celého sveta. Toto je to, prečo musíme kázať evanjelium, aby
ľudia vo svete vedeli, čo Boh pre nich urobil v Kristovi a aby uverili. Ktokoľvek uverí, je ospravedlnený
zo všetkých hriechov a stal sa spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za krásu Tvojej spravodlivosti a slávny život, ktorý si mi dal. Idem vpred, aby som
požehnal moje okolie slávnou správou evanjelia a viem, že táto správa sa stane skutočnou a živou v životoch tých,
ktorých si mi dal do cesty, aby som ich zasiahol, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 13:38 – 39; 1.Ján 4:10
1-ročný plán: Ján 17; 1.Kronická 9 – 10
2-ročný plán: 1.Korintským 15:11 – 19; Príslovia 29

3

Pastor Anita
Existuje pre teba viac
Ale cesta spravodlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, až do dokonalého, úplného dňa“

(Príslovia 4:18 angl. preklad).
Kresťanstvo je nádherný život narastajúcej slávy. Všetko stále pokračuje lepšie a lepšie.
V skutočnosti nezáleží na tom, kde a ako začínaš; ale keď chodíš s Pánom a si s Ním v stále bližšom
a bližšom vzťahu, premieňaš sa zo slávy do slávy. Vždy je pre teba niečo lepšie; väčšia a vyššia úroveň
úspechu, o ktorú sa máš usilovať. Odmietni súčasný stav vecí a žeň sa za víťazstvom.
Nezáleží na tom, aká slávna bola doteraz tvoja cesta viery; vždy je pre teba v Kristovi niečo
lepšie. Všetko, čo potrebuješ urobiť, je otvoriť oči svojho ducha, aby si videl väčšiu slávu, ktorá leží pred
tebou. Tu je nevyhnutné spoločenstvo so Slovom a s Duchom Svätým. Biblia hovorí v 1.Korintským 2:12:
„My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali (čo
nám bolo zdarma darované).“ Čím viac času tráviš s Pánom cez Slovo a spoločenstvo s Jeho Duchom, tým
viac objavuješ nové skutočnosti o tvojom dedičstve v Kristovi.
Dôvodom toho, že mnoho kresťanov trpí a zápasí je to, že nevedia o tom, že Boh má pre nich
niečo lepšie. Napríklad Ježiš povedal žene - Samaritánke v Jánovi 4:10: „...Keby si poznala dar Boží a kto ti
hovorí: Daj sa mi napiť, - ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu.“ Dovtedy všetko, čo táto žena mala,
vrátane vody, ktorú si prišla nabrať do vedra, poskytovalo len dočasné uspokojenie. Nevedela o tom, že
existuje niečo lepšie, až pokým nestretla Ježiša a On jej ponúkol vodu života.
Keď prídeš ku Kristovi, On ti ukáže a dá ti niečo lepšie, než si práve mal. Nezáleží dnes na tom,
kde sa nachádzaš po stránke finančnej, vzdelanostnej či duchovnej, je pre teba v Kristovi viac.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že cez Ducha Svätého mi ukazuješ slávny život, ktorý si mi priniesol
a väčšiu slávu, ktorá leží predo mnou. Ďakujem Ti, že mi dávaš múdrosť, aby som poznal a prijal Tvoje kráľovské
požehnania do svojho života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským3:18; Filipským 3:13 – 14
1-ročný plán: Ján 18:1 – 27; 1.Kronická 11:13
2-ročný plán: 1.Korintským 15:20 – 28; Príslovia 30
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Pastor Chris
Buď ozvenou Jeho Slova
„...veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať (hovoriť): Pán je

mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?“(Židom 13:5-6).
Boh nás už požehnal v nebeských oblastiach všetkým duchovným požehnaním v Kristovi
(Efezským 1:3). Ale ako urobiť nevyhnutné spojenie viery s týmito požehnaniami, aby si sa z nich tešil
a užíval ich vo svojom živote v tomto materiálnom svete, keďže tieto požehnania sú duchovné? Biblia
nám ukazuje ako.
Po prvé, pozrime si 1.Timoteovi 6:12: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život...“ Tu si všimneme
dôležitý princíp viery; princíp dosahovania nehmatateľných skutočností; to znamená takých, ktoré sú
nepostihnuteľné fyzickými zmyslami, ako je napríklad večný život. Všimni si, že nepovedal: „dosahuj
auto, dom, prácu alebo čokoľvek hmatateľné.“ Ale hovorí: „...dosahuj večný život,“ čo je nehmatateľná
skutočnosť; a spôsob, ako to urobiť, je cez vierou naplnené vyznania!
Grécky preklad slova „vyznanie“ je „Homologia“, čo znamená hovoriť to isté v zhode.
Skutočnosti Božieho Slova dosahuješ tým, robíš ozvenu toho, čo Boh povedal ohľadom teba v svojom
Slove.
Genesis 17 nám napríklad opisuje, ako Boh zmenil Abrahámove meno z mena

Abram

„predpokladaný otec“ na meno Abrahám „otec mnohých“. Toto sa stalo v čase, keď Abrahám nemal
žiadnych fyzických potomkov; ale používal ten istý princíp! On opakoval jedine to, čo Boh o ňom
povedal tým, že sám seba volal „otec mnohých“, bez ohľadu na to, že ešte nemal dieťa. Rímskym 4:20
hovorí: „...O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu.“ Svedčil
v moci a pravde Božieho Slova tým, že sa smelo nazýval Abrahámom; „otcom mnohých“.
Týmto istým spôsobom prijmi, uver a smelo vyznávaj to, čo Slovo hovorí o tvojich financiách,
povolaní, zdraví, rodine a službe. Toto je spôsob, ako zabezpečiť, aby sa požehnania a realita Slova
uskutočnili v tvojom osobnom živote.
Modlitba
Drahý Otec, smelo vyhlasujem, že nepretržite žijem v radosti, zdraví a pokoji. Požehnania nového
stvorenia, ktoré sú zjavené v Tvojom Slove, sú dnes v mojom živote naplnené, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:18; Židom 11:1
1-ročný plán: Ján 18:28 – 19:16; 1.Kronická 14 – 16
2-ročný plán: 1.Korintským 15:29 – 39; Príslovia 31
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Pastor Chris
Ber si úžitok (výhodu) z pomazania
Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný proroctvom so skladaním rúk starších zboru

(1.Timoteovi 4:14).
V úvodnom verši dáva apoštol Pavol dôležité inštrukcie mladému Timoteovi, ktorého Boh
povolal do pastierskej služby; povedal mu: „Nezanedbávaj daru milosti, ktorý je v tebe a ktorý ti je daný
proroctvom so skladaním rúk...“ Cez apoštola Pavla Boží Duch napomenul Timotea, aby bral úžitok
z pomazania, ktoré je Božou mocou.
Keď ti Boh dáva zodpovednosť, dáva ti aj pomazanie, aby ťa uschopnil splniť úlohu. Ak
zanedbávaš toto pomazanie, ťažko budeš plniť svoju úlohu. Napríklad; ak si povolaný Bohom, aby si bol
pastorom, pre túto službu existuje pomazanie; je to pastorské pomazanie. Musíš rozpoznať toto
pomazanie a uvedomovať si, že je na tvojom živote dar služby. Akonáhle pochopíš, že je na tvojom živote
pomazanie a naučíš sa z neho zobrať výhodu (úžitok, osoh), uvidíš, že v tvojom živote vyprodukuje
výsledky na slávu Kristovu. Ak to nerozpoznáš a nezoberieš z toho výhodu, nebude to pracovať.
Toto je dôvodom, prečo niektorí zápasia a zakúšajú sklamanie v službe; neberú výhodu z
pomazania. Ak si pastorom, evanjelistom, vedúcim skupiny alebo vedieš niečo v cirkvi a zažíval si
ťažkosti pri vykonávaní tejto služby, poviem ti, kde začať: najskôr rozpoznaj a pripusti, že je na tebe
pomazanie, aby si vykonával túto službu!
To isté platí pre kohokoľvek, kto je Bohom povolaný, aby splnil akúkoľvek úlohu v Kráľovstve.
Povedz úprimne tieto slová: „Otec, ďakujem Ti za Tvoje pomazanie na mojom živote. Som uschopnený,
aby som bol služobníkom evanjelia, pretože si ma takým urobil; beriem výhodu z Tvojho pomazania,
milosti a múdrosti, ktoré je vo mne, aby som naplnil službu a robil veci, ktoré si pre mňa určil, v mene
Pána Ježiša.“ Pomazanie a Božiu moc vo svojom živote aktivuješ prostredníctvom princípu rozpoznania a
vyhlasovania: „aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku
Kristovi.“(Filemonovi 1:6).
Vyznanie
Pomazanie, ktoré som prijal od Pána zostáva vo mne navždy; a cez toto pomazanie som posilnený, aby som
bol produktívny a umiestnený do takej pozície, aby som bol efektívny! Dnes využívam toto pomazanie, aby som
požehnal svoje okolie a konal skutky na chválu a slávu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 2:27; 2.Korintským 1:21
1-ročný plán: Ján 19:17 – 42; 1.Kronická 17 – 19
2-ročný plán: 1.Korintským 15:40 – 49; Kazateľ 1 – 2
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Pastor Anita
Tvoje víťazstvo je neodvratné!
„Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú

ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin,
Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny...“(Habakuk 3:17-19).
Kresťan je víťaz a nie je obeť; je to človek s vnútornou schopnosťou víťazne preraziť cez
prekážky a bariéry. Toto je dôvod, prečo sa nesmieš nikdy vzdať bez ohľadu na to, aká hrozná môže byť
situácia, ktorej čelíš. V úvodnom verši opísal prorok zúfalú situáciu a napriek tomu si v tom istom čase
zvolil radovať sa. Toto je správny postoj pre víťazstvo; musíš odmietnuť, aby ťa ovplyvňovalo to, čo
vidíš, cítiš alebo vnímaš a nepretržite sa radovať v Pánovi, tvojom Bohu.
Vždy si pamätaj, že príbeh nie je ukončený, až pokiaľ nevyhráš! Situácie sa práve nemusia
vyvíjať takým spôsobom, ako očakávaš, ale nezúfaj! Neustále potvrdzuj svoju dôveru a nádej v Pána tým,
že Ho stále chváliš za to, že robí všetko dokonale, čo sa týka teba. Odmietni sa vzdať a raduj sa v Ňom,
pretože je tvoj vysloboditeľ a záchranca. Premýšľaj chvíľu o inšpirujúcom príbehu Paula a Silasa.
Udalosti už nemohli pre nich vyzerať horšie, keď sa chúlili v reťaziach v tmavej temnici rímskeho
väzenia. Namiesto toho, aby sa krčili v strachu a beznádeji, chválili Boha celú noc a očakávali mocné
vyslobodenie (Skutky 16:23-36).
Vyhraď si dnes nejaký čas na to, aby si chválil Pána za Jeho dobrotu a lásku. Odmietni byť
zameraný na problémy alebo bolesť; jednoducho Ho zo srdca chváľ vediac, že tvoje víťazstvo je
neodvratné. Dôveruj Mu, že prinesie svoju moc, potrebnú na vyriešenie tvojej situácie, keď Ho uctievaš v
duchu a v pravde.
Modlitba
Ja patrím k tým, ktorých srdce je obrezané, ktorý chvália Boha v duchu, radujem sa v Kristovi Ježišovi
a nespolieham sa na telo. Preto nezáleží na tom, čo cítim alebo vidím; moje víťazstvo je isté! Ďakujem Ti Otec, že ma
robíš víťazom a dávaš mi myseľ víťaza, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 34:3 – 4; Rímskym 8:35 – 37; 1.Ján 4:4
1-ročný plán: Ján 20:1 – 18; 1.Kronická 20 – 22
2-ročný plán: 1.Korintským 15:50 – 58; Kazateľ 3 – 4
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Pastor Chris
Prímluvná služba Ducha
„A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale

sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným“(Rímskym 8:26).
Sú chvíle, keď nemáme dostatok detailov alebo informácií o situácii, za ktorú sa chceme modliť.
Niekedy možno poznáme podrobnosti, ale nevieme, ako sa máme modliť. V takých chvíľach môžeš
dôverovať Duchu Svätému, že ti pomôže modliť sa správne a efektívne! On to však neurobí proti tvojej
vôli. Jeho prímluvná služba pre teba je cez teba; nemodlí sa za teba on sám! Robí to cez teba alebo cez
nejakého iného veriaceho.
Duch Svätý túto službu prímluvy v tvoj prospech uskutočňuje intenzívnym stonaním bez slov;
hlbokými vzdychmi, ktoré nemôžu byť vyjadrené artikulovanými slovami. Toto nie to isté, ako keď sa
modlíš v iných jazykoch. Keď sa modlíš v iných jazykoch, tak hoci tvoja myseľ nerozumie, čo hovoríš,
rozprávaš nebeským jazykom artikulovanou rečou. Ale keď sa cez teba primlúva Duch Svätý,
nevyslovujú sa žiadne slová; všetko sú to len hlboké vzdychania, stonania, vzlykania a nárek.
V takých chvíľach, keď sa Duch Svätý primlúva cez teba, si uchvátený do stavu
nadprirodzenej „extázy“. Keď Duch Svätý začne takto cez teba pôsobiť, prijmi to s nadšením a roznecuj
to! Robí cez teba niečo nadprirodzené! Primlúva sa za teba, alebo za iného veriaceho, alebo za cirkev. Aká
slávna služba Ducha! Prostredníctvom tohto druhu služby Ducha Boh vedie a chráni mnohé svoje deti od
nešťastí, omylov, nehôd a problémov!
Kedykoľvek cítiš vo svojom duchu nekontrolovateľnú naliehavosť alebo modlitebný tlak, reaguj
rýchlo. V tom čase sa chce Duch Svätý primlúvať cez teba a upokojiť, upevniť či usporiadať veci
v duchovnej oblasti týkajúce sa teba, tvojich blízkych, alebo dokonca tých, ktorých nepoznáš.
Modlitba
Vzácny Duch Svätý, poddávam dnes svojho ducha, dušu a telo, aby si naplno uskutočnil svoju službu
prímluvy cezo mňa a viem, že Tvoja dokonalá túžba bude naplnená a negatívne situácie budú zmenené nielen
v mojom živote, ale aj v životoch tých, za ktorých sa primlúvaš skrze mňa. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26 – 28
1-ročný plán: Ján 20:19 – 31; 1.Kronická 23 – 25
2-ročný plán: 1.Korintským 16:1 – 12; Kazateľ 5 – 6
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Pastor Chris
Spravodlivosť z viery
„Bratia, túžbou môjho srdca a prosbou k Bohu za nich je, aby boli spasení. Lebo vydávam im

svedectvo...keďže nepoznajú spravodlivosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, nepoddali sa spravodlivosti
Božej“(Rímskym 10:1-3).
Apoštol Pavol vo svojej epištole Rimanom napáda duchovný stav Židov, kárajúc ich za
ignorovanie Božej spravodlivosti. Toto je, žiaľ, situácia mnohých, ktorí sú dnes v cirkvi; nie sú si vedomí
Božej spravodlivosti a snažia sa nastoliť svoju vlastnú spravodlivosť. Izaiáš 64:5 nám ukazuje
bezvýslednosť samospravodlivosti: „ Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako
poškvrnené rúcho. Všetci sme zvädli ako lístie...“
Apoštol Pavol nám v liste Filipanom 3:8-9 ukazuje (ponúka) uchopiť spravodlivosť, ktorá je z
viery v Kristovi Ježišovi: „...aby som Krista získal, a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej
spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere.“ Existuje
spravodlivosť Božia založená na zákone, ale teraz sa zjavila spravodlivosť Božia z viery v Krista Ježiša.
Toto je špeciálny druh spravodlivosti, ktorá prináša Božiu prirodzenosť a spôsobí, že hriešny
človek je zvnútra kompletne zmenený. Je to spravodlivosť, ku ktorej Boh volá všetkých hriešnikov bez
ohľadu na ich hriechy. Je to taká spravodlivosť, ktorá je vložená do ľudského ducha a ktorou je človek
ospravedlnený; preto sa volá spravodlivosť bez skutkov zákona.
Táto spravodlivosť v tebe spôsobí, že tvoje vnútro sa dostane do súladu s Bohom a Jeho zákonmi,
tak že inštinktívne vieš, čo je správne a si schopný žiť pred Bohom spravodlivo. Nepracoval si na tom,
aby si ju získal, a predsa v tebe pracuje, pretože bola vložená do tvojho ducha ako dar: „...o čo viac tí, ktorí
prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti budú kraľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista“(Rímskym
5:17).
Modlitba
Drahý Otec, radujem sa, lebo viem, že som uchopil spravodlivosť, ktorá je z viery Kristovej (cez vieru
Kristovu) a môžem dnes a navždy žiť radostne v Tvojej prítomnosti bez viny, strachu a odsúdenia! Ďakujem Ti, za
toto úžasné požehnanie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:21; Rímskym 3:21 – 22
1-ročný plán: Ján 21; 1.Kronická 26 – 29
2-ročný plán: 1.Korintským 16:12 – 24; Kazateľ 7 – 8
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Pastor Anita
Duch Svätý je Ten, ktorý obnovuje
„A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z

mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“(Rímskym 8:11).
Aké je to úžasné vedieť, že ten istý Duch Svätý, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, dnes žije v nás!
Jeho služba v nás je, aby nás v každej oblasti urobil efektívnymi, úspešnými a plodnými. On v nás
produkuje život, lebo On je darca života. Nezáleží na tom, ako hlboko sa človek v živote ocitne; všetko, čo
potrebuje, je byť zoznámený s Duchom Svätým a veci sa budú meniť!
Duch Svätý ťa môže vyzdvihnúť z otroctva zlyhania, porážky a biedy do víťazného, slávneho
a úspešného života. Oživí tvoju firmu, obnoví tvoju prácu a financie a vyprodukuje božské zdravie
v tvojom tele prostredníctvom tej istej moci, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych.
Nadchýňa ma to, keď viem, že Duch Svätý môže obnoviť dokonca aj to, čo doposiaľ bolo
stratené; On obnovuje stratené roky. Joel 2:25 hovorí: „Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a
chrústy, koníky i húsenice...“ Možno si myslíš, že si všetko stratil; pozrieš sa na svoj život a myslíš si, že si
stratil príliš veľa rokov bez toho, aby si urobil pokrok! Buď dobrej mysle, ešte nie je koniec! Boh ťa chce
a môže znovu vrátiť na miesto tvojho sna a určenia v Ňom. Všetko, čo potrebuješ, je poznať, že Duch
Svätý, ktorý v tebe žije, je Tým, ktorý to v tebe obnovuje. V jednom okamihu ťa môže preniesť o sto
krokov vpred, ďaleko poza všetko, čo si tvoja myseľ vie predstaviť.
Rozhodni sa, že budeš dôverovať Duchu Svätému, aby ťa v tvojom živote viedol a On urobí
z tvojho života niečo krásne! Obnoví, oživí, posilní ťa a postaví ťa na miesto úspechu; všetko, čo sa týka
teba, urobí dokonalým.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvojho Ducha, ktorý vo mne žije; moje bohatstvo, ktoré sa nedá k ničomu
prirovnať. Je Ten, ktorý spôsobuje, že víťazím vo všetkých veciach a robí dokonalým všetko, čo sa ma týka. Radujem
sa z poznania toho, že nikdy nemôžem byť znevýhodnený alebo ochudobnený v živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 126:1 – 3
1-ročný plán: Skutky 1; 2.Kronická 1 – 4
2-ročný plán: 2.Korintským 1:1 – 11; Kazateľ 9 – 10
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Pastor Chris
Správcovia evanjelia
„...Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Ján 20:21).
V úvodnom verši Ježiš nehovoril len Petrovi, Jakubovi a Jánovi alebo ostatným dvanástim

učeníkom, ale každému z nás, ktorí v Neho veríme. My všetci sme boli poslaní ako misionári evanjelia do
našej vlastnej sféry kontaktu; bol si poslaný ako správca evanjelia.
Pred mnohými rokmi, keď som čítal tieto verše, cítil som, že Pán ku mne hovorí osobne a myslím
si to tak dodnes. Je to úžasná pocta byť poverený zvestovaním evanjelia. Tvojím poverením je
zaľudňovať Kráľovstvo Božie tým, že obraciaš mužov, ženy a deti z temnoty do svetla a vytrhuješ ich
z večného zatratenia v pekle. Keď si predstavíš seba ako správcu evanjelia, nič ťa nezastaví od toho, aby
si ho propagoval. História cirkvi nám hovorí o mnohých, ktorí boli mučení kvôli evanjeliu; boli pevne
odhodlaní postaviť sa za evanjelium bez ohľadu na na strasti mučenia.
Pozrime sa na chvíľu na apoštola Pavla. Napriek urputnému prenasledovaniu a možnosti
ohrozenia svojho života stále vyhlasoval: „Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám beh a
službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej“(Skutky 20:24). Všimni si znova jeho
inšpirujúce slová v 1.Timoteovi 1:11: „To je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené...“
Nečudo, že Pavlovo hlásanie evanjelia malo taký veľký vplyv a účinok.
Dokonca aj dnes sú takí, ktorí boli kvôli kázaniu evanjelia odmietnutí svojimi rodinami,
zavrhnutí priateľmi, susedmi a kolegami; ale to je všetko toho hodné! Čokoľvek Boh považuje za vhodné,
aby si kvôli evanjeliu trpel ako jednotlivec, pre Jeho meno, urob to ochotne. Nezáleží na tvrdosti,
intenzite alebo zákernosti prenasledovania, ktorému si čelil, čelíš alebo môžeš čeliť kvôli kázaniu
evanjelia, nepoľav; pretože evanjelium bolo zverené do tvoje starostlivosti. Príde deň, keď Pán odmení
tvoju vernosť a odovzdanosť Jeho evanjeliu.
Modlitba
Aká je to česť byť správcom slávneho evanjelia požehnaného Pána Ježiša Krista! Odovzdávam sa dnes tejto
veľkej službe prinášať ľuďom v mojom okolí spasenie, aby zakúšali život, moc a slávu Božieho Kráľovstva, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; Skutky 20:24; 2.Korintským 59
1-ročný plán: Skutky 2:1 – 21; 2.Kronická 5 – 7
2-ročný plán: 2.Korintským 1.12 – 24; Kazateľ 11 – 12
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Pastor Chris
Neprestajne hovor Slovo
„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“ (Józua 1:8).
Toto je kľúčový verš k úspešnému životu a službe. Prvá vec, ktorú si treba všimnúť je, že nič
nehovorí o srdci. Hovorí sa tu, že Slovo neodíde od tvojich „úst“ a nie od tvojho „srdca“. Znamená to, že
Slovo musíš nepretržite hovoriť. Po druhé sa tu hovorí „rozjímaj“(medituj)! To znamená šepkať
(mrmlať), alebo hovoriť sám sebe. Rozmýšľanie nie je meditácia; musíš niečo hovoriť. Môže to byť
hovorenie potichu, šeptom alebo kričanie nahlas.
Možno máš Slovo vo svojom srdci, ale ak ho nehovoríš, veci sa nezmenia. V prvej kapitole
Genesis nám Biblia hovorí, že svet bol chaotická masa, dokiaľ Boh neprehovoril. Boh musel povedať, aby
veci zmenil. Hovorenie Slova je pre kresťana maximálne dôležité. Kresťanstvo je pre tých, ktorí hovoria;
nemôžeš mať skutočné kresťanstvo tým, že sa modlíš vo svojej mysli a spievaš vo svojej mysli, alebo
uctievaš vo svojej mysli; musíš prehovoriť! Rimanom 10:10 hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a
ústami vyznávame na spasenie.“Človek sa neznovuzrodí tým, že verí, ale tým, že vyzná Ježiša ako svojho
Pána. Príčinou toho je to, že spravodlivosť, ktorá je z viery nielen verí, ale aj hovorí (Rimanom 10:6).
Boh zjavuje sám seba cez svoje Slovo, avšak zjavenie samo o sebe nezmení okolnosti tvojho
života; musí sa stať „rémou“, čo znamená hovorené Slovo; je to aktívne alebo tvorivé Slovo. Ak je Božie
Slovo v tvojich ústach, znamená to, že hovorí Boh; neexistujú žiadne obmedzenia vo svete alebo žiadne
prekážky v tvojom pokroku, ak budeš nepretržite hovoriť Slovo. Božie Slovo v tvojich ústach je tvoja
istota pre slávnu, úspešnú a prekvitajúcu budúcnosť.
Vyznanie
Vo mne pôsobí Božia múdrosť; viem, čo robiť v každej situácii. Boží život vo mne pracuje a prevláda!
Prostredníctvom Slova robím pokrok, môj život je radostný a moja budúcnosť je jasná! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:8 – 10; Jeremiáš 23:29
1-ročný plán: Skutky 2:22 – 47; 2.Kronická 8 – 11
2-ročný plán: 2.Korintským 2:1 – 7; Pieseň Šalamúnova 1 – 2
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Pastor Anita
Zmeň veci svojimi slovami
Veru vám hovorím: Keby niekto (ktokoľvek) 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).
Z nášho úvodného verša je jasné, že tvoj osud je v tvojich vlastných rukách. Ak by si svoj jazyk
používal správne tým, že budeš hovoriť pozitívne v súlade s Božím Slovom, tak šťastný život sa stane aj
tvojou skúsenosťou, pretože podľa Ježišových slov uvedených v úvode môžeš svojimi slovami zmeniť
veci. Ak by si porozumel významu (hodnote) hovorenia v súlade s Božím Slovom a praktizoval to, budeš
zažívať víťazstvo za víťazstvom a úspech za úspechom.
Moc na zmenu je v tvojich ústach; víťazstvo je v tom, čo hovoríš. Preto musíš používať svoje ústa,
aby hovorili tvoju cestu vpred. Udržuj sa neustále na ceste úspechu, zdravia, pokoja, pokroku a úspechu
skrze svoje slová! Každý deň vyhlasuj, že si úspešný a máš všade priazeň. Vyhlasuj, že je pre teba
nemožné, aby si bol chorý, zlomený, chudobný alebo trpiaci. Vyhlasuj, že si spravodlivosť Božia
v Kristovi Ježišovi.
Možno sa veci v tvojom dome nedejú tak, ako by si očakával a môžeš povedať, že satan je ten,
ktorý sa pokúša veci zničiť a zamotať; je pre teba najvyšší čas, aby si uplatnil autoritu. Použi svoje ústa
a kontroluj atmosféru vo svojom dome z oblasti ducha. Povedz: „Beriem autoritu nad týmto domom
v mene Ježiš. Karhám nedostatok, chudobu, chorobu a nemoc. Vyhlasujem, že v mojom dome je zdravie,
bohatstvo, pokoj a prosperita, v mene Ježiš.“
Zapamätaj si a neustále si uvedomuj, že v tvojich ústach je moc; keď raz povieš, čo chceš, stane sa
to: „Nariadiš veci a nastolia sa (zariadia sa, ustanovia sa)...“(Jób 22:28 angl. preklad). Nezáleží na tom, akým
problémom čelíš, môžeš ich zmeniť svojimi slovami.
Vyznanie
Božie Slovo v mojich ústach je mojím víťazstvom nad nepriateľmi a problémami života! Robím pokrok,
idem dopredu a rastiem v milosti, spravodlivosti a poznaní Pána a nič ma nezastaví! Moje určenie a budúcnosť sú
formované v súlade s dokonalou Božou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 21:21; Príslovia 18:21
1-ročný plán: Skutky 3; 2.Kronická 12 – 15
2-ročný plán: 2.Korintským 2:8 – 17; Pieseň Šalamúnova 3 – 4
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Pastor Chris
Naše výhradné právo používať meno Ježiš
„A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými

jazykmi budú hovoriť“(Marek 16:17).
Zákonné právo používať meno Ježiš je výhradné pre tých, ktorí sú znovuzrodení; tých, ktorí sú
jedno s Pánom, ktorí sú z toho istého rodu ako On. Plná moc robiť príkazy v mene Ježiš patrí nám,
pretože sme dedičmi spasenia. Nekresťania nemajú právo používať meno Ježiš okrem toho, že volajú na
Neho pre spasenie. Na druhej strane, môžu sa kvôli používaniu tohto mena dostať do problémov. Taký
príklad nájdeme v Skutkoch 19:13–16. Biblia nám hovorí, ako sa niektorí zo Židovských zariekavačov
pokúsili použiť meno Ježiš, aby vyhnali z človeka démonov, ale boli premožení a veľmi zbití, takže
utiekli z domu nahí a úplne doráňaní.
Avšak Rimanom 10:13 hovorí : „...Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno Pánovo, bude spasený.“
Neveriaci môže použiť meno Ježiš na to, aby bol spasený a bol vypočutý; potom a len potom môže začať
žiť v mene a pôsobiť v tomto mene. Niet pochybností, že v mene Ježiš je moc; ale len úprimné dieťa Božie
môže používať meno, aby vyhnalo démonov, spôsobilo zmenu v negatívnej situácii a presadilo Božiu
vôľu na zemi.
Zober si úžitok z práva, ktoré máš, že môžeš používať meno Ježiš; pri spomenutí mena Ježiš sa
skloní každé koleno v nebi, na zemi a pod zemou (Filipanom 2:10). Ježiš povedal v Jánovi 16:24: „Doteraz
ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete (dostanete), aby vaša radosť bola úplná.“ Uchop túto otvorenú
pozvánku k životu v neobmedzenej radosti, víťazstve, úspechu a sláve tým, že budeš využívať tvoje
výhradné právo používať meno Ježiš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal plnú moc používať meno Ježiš. Keď dnes používam toto meno
a žijem mocou tohto mena, dejú sa zázraky v mojom živote, práci, zdraví, rodine a službe a okolnosti sa dávajú do
súladu s dokonalou Božou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:9; Kolosenským 3:17
1-ročný plán: Skutky 4:1 – 31; 2.Kronická 16 – 19
2-ročný plán: 2.Korintským 3:1 – 10; Pieseň Šalamúnova 5 – 6
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Pastor Chris
Môžeš kontrolovať svoje myšlienky
„Lebo ako zmýšľa vo svojom srdci, taký je..“(Príslovia 23:7)
Filipanom 4:8 hovorí: „...všetko , čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je

ľúbe, čo má dobrú povesť, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála,.. o tom premýšľajte.“ To predpokladá, že ty môžeš
prikazovať a kontrolovať obsah a charakter svojich myšlienok. Myšlienky sú viac než len obyčajná
predstavivosť, sú to mentálne obrázky s konštruktívnymi, alebo deštruktívnymi schopnosťami.
Myšlienky sú častokrát tvoje vlastné výtvory. Duševné výtvory tvojej mysle sú základom tvojej
predstavivosti. Majú moc udržať ťa v otroctve alebo slobode toho najlepšieho z teba.
Dokiaľ nezmeníš spôsob myslenia, tvoj život a okolnosti tvojej existencie sa nezmenia. Také
mocné sú myšlienky, a to je dôvod, prečo sme napomínaní v Slove, aby sme vyberali to, o čom budeme
premýšľať. Musíš vždy uvažovať v súlade s Božím Slovom. Boh ti dal schopnosť a tiež zodpovednosť
meniť svoj život od slávy k sláve, a to tak, že budeš riadiť svoju myseľ, aby uvažovala správnym
spôsobom: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, čo je vôľa Božia, dobrá,
ľúba a dokonalá!“(Rimanom 12:1-2).
Uvedom si, že si výsledkom svojich myšlienok. To, kde sa dnes nachádzaš, je výsledkom
pôsobenia tvojej mysle; tvojho myslenia. Tvoj život všeobecne vrátane toho, ako žiješ, vecí ktoré robíš,
charakter tvojich slov, celá tvoja osobnosť – to je všetko výsledkom tvojho myslenia. Nečuduj sa, že
Príslovia 4:23 prikazujú: „Nado všetko stráž svoje srdce..“ Nedovoľ hocijakej myšlienke vojsť do tvojho
vnútra. Odmietni myšlienky, ktoré majú tendenciu ponížiť a utláčať ťa a akceptuj len myšlienky úspechu,
radosti, víťazstva a prosperity. Ty skutočne môžeš urobiť svoj život šťastnejším, plnším a plným slávy, ak
budeš riadiť svoju myseľ, aby premýšľala v zhode so Slovom.
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova obnoviť a zmeniť moju myseľ a zmeniť môj stav. Tvoja
perfektná vôľa pracuje v mojom živote dnes, keď meditujem o Tvojom Slove, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:18; 1.Korintským 2:16; Príslovia 21:5
1-ročný plán: Skutky 4:32 – 5:11; 2.Kronická 20 – 22
2-ročný plán: 2.Korintským 3:11 – 18

Pieseň Šalamúnova 7-8
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Pastor Anita
Neprestávaj hľadieť!
My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten

istý obraz zo slávy do slávy (2.Korintským 3:18).
Zrkadlo odráža obraz každého predmetu, ktorý je pred ním. Slovo Božie je Božím zrkadlom,
ktoré odráža tvoj pravý obraz, zjavuje tvoje pravé „ty“. Je tvojou zodpovednosťou, aby si neustále hľadel
do Božieho zrkadla. Keď to budeš robiť, tak Biblia hovorí, že budeš „premieňaný na ten istý obraz“. Keď
neprestajne skúmaš, objavuješ v Slove Božom, kým skutočne si, budeš premieňaný na to, čo Slovo o tebe
hovorí.
Možno sa ti nepáči to, čo vždy vidíš, keď sa doma na seba pozrieš v zrkadle; ale Božie zrkadlo
neustále ukazuje tvoju slávnu podobu! Toto zrkadlo ukazuje tvoj skutočný obraz! Ukazuje to, kým si
(tvoju identitu), čo máš (tvoje dedičstvo) a čo môžeš robiť, čo dokážeš (tvoje schopnosti) v Kristovi.
Ukazuje, že si krásny, predivne a výnimočne vytvorený; si úspešný, víťaz a viac než dobyvateľ! Takto ťa
vidí Boh a ty musíš dovoliť, aby takýto istý obraz seba samého bol neustále v tvojom podvedomí.
Odmietni prijať akúkoľvek ponižujúcu alebo ohováračnú myšlienku, opis alebo predstavu o svojej
osobnosti.
Si Božím výnimočným majstrovským dielom a dokonalým stvorením; to je obraz, ktorý ukazuje
Jeho zrkadlo: „Lebo sme Božím vlastným dielom, Jeho majstrovským kusom...(Efežanom 2:10 angl. preklad).
Nikdy neurčuj svoju vlastnú hodnotu podľa negatívnych opisov alebo názorov iných ľudí! Rozhodujúce
je to, ako ťa vidí Boh.
Možno ťa iní nevidia ako Božiu slávu, ale Boh ťa vidí v svetle, ktoré nemôže vidieť žiadny iný
človek. On ťa stvoril a potom ti dal album; Jeho Slovo, ktoré odzrkadľuje všetky tvoje slávne vlastnosti
a zdedené schopnosti! Jediné, čo potrebuješ, je neustále hľadieť do tohto Božieho zrkadla: „Ale ten, kto sa
zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval v ňom...bude požehnaný vo všetkom svojom konaní“ (Jakub
1:25).
Vyznanie
Žijem vo víťazstve, úspechu, zdraví, radosti, pokoji a spravodlivosti, pretože to je život, ktorý Boh pre mňa
určil! Cez zjavenie Božieho Slova vidím, kým som a žijem podľa vyobrazenia mojej osoby, ktorú vidím v Slove,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium

2.Korintským 5:16 – 18

1-ročný plán: Skutky 5:12 – 42; 2.Kronicka 23 – 25
2-ročný plán: 2.Korintským 4:1 – 6; Izaiáš 1

16

Pastor Chris
Božská služba
A kým Peter ešte hovoril tieto slová, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali slovo (Skutky 10:44).
Skutky 10 opisujú, ako bol Peter vedený Duchom do domu Kornélia, stotníka v meste Cezarea,

aby svedčil o evanjeliu. Biblia hovorí, že keď Peter kázal, Duch Svätý zostúpil na Kornélia a členov jeho
domácnosti. Toto sa stalo, keď počúvali Petra kázať Božie Slovo. Tento zážitok jasne podčiarkuje moc
a duchovnosť služby, ktorá bola zverená nám kresťanom. Nie sme osamotení; Pán nás uistil o Jeho
prítomnosti v nás a s nami (Ján 14:17) po všetky dni (Matúš 28:20).
V Markovi 16:20 po Pánovom nanebovstúpení učeníci „...vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a
potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divy.“ Všimni si, že ani učeníci neboli osamotení; Pán bol s nimi,
potvrdzoval ich slová znameniami, divmi a zázrakmi. Zakaždým, keď ideš von hlásať evanjelium, buď si
vedomý Pánovej prítomnosti a Jeho moci, ktorá sa prejavuje prostredníctvom kázania Slova.
Nezáleží na tom, či evanjelizuješ na ulici, alebo kážeš v autobuse, v kancelárii, či dokonca
nákupnom centre. Buď si istý, že Duch Svätý zostúpi na tých, ktorí počujú Slovo, pretože ty nie si sám.
Takže buď smelý, keď kážeš evanjelium. Káž o spasení; rozprávaj o Kristovi, ktorý prišiel na svet, aby
zachránil hriešnikov a urobil ich Božími synmi. Nech nespasení ľudia okolo teba vedia o tom, že Boh
nepočíta ich hriechy, ale práve naopak rozšíril svoju spásonosnú milosť na všetkých ľudí.
Keď pôjdeš oznamovať tieto pravdy kázaním posolstva zmierenia hriešnikom, Duch Svätý
„zostúpi” na všetkých, ktorí ťa budú počúvať. Buď si vedomý Pánovej prebývajúcej prítomnosti vediac,
že On ťa nenechá samého, ani ťa nikdy neopustí (Židom 13:5). Služba evanjelia, ktorú ti zveril, aby si ju
vykonával, je božská služba, ktorú môžeš naplniť jedine mocou Ducha Svätého.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za privilégium, že môžem byť účastníkom na tejto úžasnej službe zmierenia.
Dnes som povzbudený a posilnený poznaním o Tvojej neustále prebývajúcej prítomnosti vo mne, aby som hlásal
evanjelium s mocou a takto obracal mnohých z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu; v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:17; Skutky 1:8
1 – ročný plán: Skutky 16; 2. Kronická 26 – 28
2 – ročný plán:

1.Korintským 4:7 – 18; Izaiáš 2
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Pastor Chris
Potreba sebaobjavenia!
„A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním“ (Genesis

12:2).
Pán ťa povolal, aby si bol požehnaním pre iných; aby si ich pozdvihol. Tým, že si znovuzrodený,
nielenže si požehnaný ty sám, ale takisto si aj požehnaním pre ostatných (1. Peter 3:9). Boh vložil niečo do
tvojho vnútra, aby si mohol požehnať svoj svet. Dal ti nadprirodzený život; všetko čo potrebuješ, je
objaviť to v sebe. Objav dary a nadprirodzené schopnosti od Boha, ktoré sú v tebe uložené. Podobne aj
apoštol Pavol dal Timoteovi inštrukcie: „...aby si roznecoval dar Boží, ktorý je v tebe“ (2. Timoteovi 1:6).
Uvedom si, že ty si odlišný; nie si ten, ktorý potrebuje, alebo vyhľadáva pomoc; ty si už dostal
priazeň od Pána! Tvoje vyznanie by vždy malo vyzerať takto: „Pán mi úžasne pomáha a preukazuje mi
priazeň!“ Nebuď tým, ktorý narieka alebo o niečo žobre. Si Božie dieťa, a preto už viac nie si nikomu
vydaný na milosť.
Duch Pánov žije v tebe a Biblia jasne hovorí, že všetko ti patrí: „Tak nech sa nikto nechváli ľuďmi.
Lebo všetko je vaše, buď Pavel buď Apollo buď Kéfaš buď svet buď život buď smrť buď prítomné veci buď budúce,
všetko je vaše” (1.Korintským 3:21-22). Všetko, čo potrebuješ pre život a zbožnosť, ti už bolo udelené
v Kristovi Ježišovi: „Ako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou
toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou“ (2. Peter 1:3).
Ty si požehnaním a takisto aj tým, ktorý požehnáva iných ľudí. Týmto si. Oboznám sa s touto
skutočnosťou a buď si jej dobre vedomý.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za príchod Tvojho Slova, ktoré prinieslo svetlo do môjho ducha a ukazuje mi,
kým som a ďakujem za schopnosti, ktoré si do mňa vložil, s ktorými dokážem zmeniť svet. Prinášam radosť
a potešenie každému, koho dnes stretnem, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 1:6; 1.Ján 2:27
1 – ročný plán: Skutky 7:1 – 53; 2. Kronická 29 – 30
2 – ročný plán: 2.Korintským 5:1 – 10; Izaiáš 3
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Pastor Anita
Život pre potešenie
„Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyseľní ani aby sa nenadejali na neistotu bohatstva,

ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie“ (1.Timoteovi 6:17).
Ktokoľvek môže žiť radostný, úspešný, zdravý, prosperujúci a víťazný život; je to záležitosť
voľby. V Starej Zmluve dal Boh Izraelskému ľudu možnosti. Povedal: „Predložil som pred teba život
a predložil som pred teba smrť.“ Potom povedal: „Vyber si život“ (5. Mojžišova 30:19 angl. preklad); život je
pre potešenie!
Nebeský Otec sa chce pochváliť tvojím životom, lebo si Jeho dieťa! Chce, aby svet vedel a videl,
že je možné žiť nádherný život, a preto ti sprístupnil všetko potrebné k životu a k pobožnosti, (2.Peter
1:3). Dal ti dar života, aby si sa z neho mohol radovať v plnosti: „... ja som prišiel, aby mal každý život a mal
ho v plnosti“ (Ján 10:10 angl. preklad).
V 3.liste Jána 1:2 Boh povedal: „Milovaný, nadovšetko si prajem, žeby si sa mal vo všetkom dobre a že by
si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša.“ Boh ťa chce vidieť, ako žiješ radostný, prosperujúci a víťazný
život. Chce, aby tvoj život bol prekrásny a vzrušujúci, a urobil pre to všetko nevyhnutné. Veď ti už dal
všetko, aby si to hojne užíval. Preto sa raduj zo svojho živote už teraz! Nádherný kresťanský život nemá
prísť len vtedy, keď sa dostaneš do neba; máš si ho vychutnať takisto ešte tu na zemi, dokonca aj
v období ťažkých situácií a problémov, pretože v Ňom žiješ, hýbeš sa a máš svoje bytie (Skutky 17:28).
Boh už dokázal svoju lásku k tebe, keď poslal Ježiša, aby za teba zomrel (Ján 15:13). Keď toto
urobil, potom to znamená, že Boh ti neodoprie žiadnu dobrú vec: „Ktorý to neušetril vlastného Syna, ale ho
ta dal za nás za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval?” (Rimanom 8:32).
Striebro, zlato a celý svet, ako aj všetko v ňom patrí Pánovi; a zovšeobecnene toto všetko patrí aj
tebe, pretože ty si Jeho dedič. Preto sa odmietni uspokojiť s priemerným a obyčajným životom; užívaj si
svoj život v plnosti! Všetko čo potrebuješ urobiť, je akceptovať a prijať všetko, čo ti Boh sprístupnil v Jeho
Slove; prisvoj si to a pozeraj sa, ako tvoj život rastie v nekončiacom úspechu a prosperite.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma urobil účastníkom dedičstva svätých vo svetle. Uchopujem
nevyčerpateľné bohatstvo a slávny život, do ktorého si ma povolal a privlastňujem si každé požehnanie z Tvojho
Slova pre môj život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Peter 1:3; Kazateľ 2:24
1 – ročný plán: Skutky 7:54 – 8:8; 2. Kronická 31- 32
2 – ročný plán: 2. Korintským 5:11 – 21; Izaiáš 4
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Pastor Chris
Tvoja prvoradá úloha
“A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a

učiteľov, aby zdokonaľovali svätých na dielo služby, budovať (povznášať) telo Kristovo“ (Efežanom 4:11–12
angl.preklad).
Tvojim primárnym určením v živote je uskutočňovať dielo služby; to je to najvyššie povolanie;
všetko ostatné je druhoradé. Možno si politik, lekár alebo právnik, čo je všetko úžasné, avšak viesť
mužov a ženy k spravodlivosti je tvojou prvoradou zodpovednosťou tu na zemi. Možno chceš povedať:
„Ale ja nie som pastor”, no práca cirkvi nie je len pre pastorov alebo evanjelistov, ale pre božích svätých a
to zahŕňa aj teba.
Tento cieľ nám predkladá apoštol Pavol v úvodnom verši. Boh dal pätnásobné dary služby
cirkvi, „aby pripravovali svätých na dielo služby...“ (Efežanom 4:11-12). Dielo služby znamená
zmierovať svet s Bohom. Ty si dostal Božie poverenie obracať ľudí z temnoty do svetla a z moci satana k
Bohu.
Uvedom si, že tebe je zverené posolstvo evanjelia; a to je posolstvo, ktoré funguje: „To je podľa
evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené“ (1.Timoteovi 1:11). Byť znovuzrodený znamená, že
toto posolstvo je teraz v tebe a pôsobí v tebe; preto sa od teba vyžaduje, aby si ho pomohol prijať aj
ostatným, aby takisto začalo aj v ich životoch prinášať výsledky.
Choď tam, kde pracuješ, kde žiješ a ku všetkým tým, s ktorými si v kontakte a zvestuj im toto
posolstvo! Urob ich účastníkmi všetkých nebeských požehnaní, ktoré máš v sebe tým, že k nim zoberieš
posolstvo evanjelia; dokonca aj k tým, ktorých osobne nepoznáš. Takéto je tvoje najvyššie povolanie; je to
tvoja práca služby voči Pánovi a dôkaz toho, že skutočne v Neho veríš.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti, že si ma priviedol do jednoty s Tvojím Synom Ježišom a že si do mňa vložil
neuhasiteľnú vášeň pre stratené duše. Mocou Tvojho Ducha dnes nasycujem moje okolie s poznaním Tvojho Slova a
ľudia sú ochotne priťahovaní do svetla Tvojho kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Timoteovi 4:5; 2. Korintským 3:5 – 6
1 – ročný plán: Skutky 8:9 – 40; 2. Kronická 33 – 34
2 – ročný plán: 2. Korintským 6:1 – 10; Izaiáš 5 – 6
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Pastor Chris
Nechaj prejaviť vnútorného človeka!
Ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. Kto jazykom hovorí, seba buduje

(vzdeláva), ale kto prorokuje, cirkev buduje (vzdeláva) (1. Korintským 14:3 – 4).
Strach vytvára dokonalé prostredie pre satanské aktivity. Druhá časť nášho úvodného verša
ukazuje, ako môžeš budovať svojho ducha, aby bol odolný voči strachu; hovorí sa tu: „Kto hovorí v
neznámom jazyku, vzdeláva (buduje) seba”(angl. preklad). Slovo „budovať (vzdelávať)” má pôvod v
gréckom slove „oikodomeo”, čo znamená „vybudovať, alebo urobiť smelým.”
Keď hovoríš jazykmi, posmeľuješ svojho ducha, nabíjaš ho energiou. Tvoj duch v týchto chvíľach
rastie ako obor priamo v tebe a vládne vonkajšiemu človeku – telu s jeho zmyslami. Myšlienky strachu sú
zrazu rozptýlené, zatiaľ čo sa priamo v tebe roznecuje odvaha a viera! Toto je riešenie pre strach a
plachosť.
Intenzívne a zanietené modlenie sa v jazykoch je prostriedkom, ktorý tvojho ducha nabije
energiou pre víťazstvo. V 1.Korintským 14:18 Pavol povedal: „Ďakujem Bohu, že lepšie hovorím jazykmi ako
vy všetci.“ To bolo jeho tajomstvo. Modlitbou v jazykoch sa život a sila Boha vložená do Pavlovho ducha
naplno aktivovala tak, že úplne zaplavila jeho fyzické telo! Až do takej miery, že pri istej udalosti, keď bol
Pavol na ostrove Malta a jedovatá vretenica sa obkrútila okolo jeho ruky, Pavol nereagoval v strachu.
Práve naopak, veľmi pokojne striasol hada do ohniska a neutrpel pritom žiadnu ujmu na zdraví (Skutky
28:1-5). Pavlov duch nadobudol nadvládu nad strachom.
2.Timoteovi 1:7 hovorí: „Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a zdravej
mysle.“ Avšak najskôr je potrebné aktivovať tú moc vo svojom vnútri cez modlitbu v jazykoch. To potom
následne prebudí k životu tvojho ducha tak mocne, že tvoje prehlásenia viery v krízových situáciách
pramenia z výhodného postavenia pokoja a moci.
Modlitba
Keď hovorím v iných jazykoch, môj vnútorný človek je roznecovaný a napĺňaný energiou pre víťazstvo
a úspech; myšlienky strachu, plachosti a slabosti sú rozptýlené a ja preberám nadvládu nad každým protivenstvom,
nadprirodzene cez neho prechádzajúc, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:31; 2. Timoteovi 1:7; Izaiáš 54:15
1 – ročný plán: Skutky 9:1 – 31; 2. Kronická 35 – 36
2 – ročný plán: 2. Korintským 6:11 – 18; Izaiáš 7
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Pastor Anita
Buď starostlivý, milujúci a nápomocný!
„A tak teda, dokiaľ máme príležitosť, čiňme dobre všetkým, ale obzvlášť najmä tým, ktorí sú v dome viery“

(Galatským 6:10 angl. preklad).
Nie je Pán úžasný? Všimni si, že nám hovorí o tom, že by sme mali robiť dobre VŠETKÝM
ľuďom a nie iba niektorým. Potom pokračuje ďalej a hovorí: „Obzvlášť tým, ktorí sú v dome viery.“ Mal by
si byť starostlivý, milujúci a láskyplný ku všetkým ľuďom, obzvlášť voči tým, ktorí sú v Kristovi – tvoji
bratia a sestry v Pánovi.
Ježiš povedal v Matúšovi 24:12: „Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých.“ Tu hovoril o
období týkajúceho sa posledných dní; čas, keď sa mnoho ľudí prestane zaujímať o iných a budú hľadieť
iba na seba. Od nás, ako od Božích detí, sa vyžaduje milovať; je to naša prirodzenosť - milovať. Pán od
teba očakáva starať sa o ostatných a prejaviť im lásku aj v ťažkých časoch. Nechce, aby sme ostali chladní,
necitliví a sebeckí.
Musíme využiť každú príležitosť na vyjadrenie našej lásky jedného voči druhému. Vedome
vyhľadávaj príležitosti, ako požehnať iných a prejaviť im svoju lásku. Keď sa ľudia radujú, tak je to
príležitosť prejaviť im lásku; preto sa raduj s nimi z toho, čo pre nich Pán urobil. V podobnom duchu, ak
niekoho v tvojom okolí zastihne nejaká nešťastná náhoda, preukáž svoj záujem o tohto človeka
a povzbuď ho svojimi skutkami a slovami.
Pozri sa okolo seba ešte dnes a vyhľadaj príležitosť, ako požehnať a dotknúť sa niekoho s láskou
Kristovou! Možno neprídu k tebe s prosbou o pomoc, buď však pripravený. Rozhliadni sa naokolo
a všimni si bratov a sestry, ktorí majú nejakú potrebu. Oslov ich, aby si im napomohol k naplneniu týchto
potrieb akýmkoľvek spôsobom, ako sa len dá. Svet môže byť plný zlomyseľnosti, zloby a nenávisti, ty si
však svetlo sveta. Ukáž, že sa odlišuješ tým, že si starostlivý, milujúci, nápomocný a prívetivý
k ostatným!
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za to, že napĺňaš moje srdce Tvojou láskou. Modlím sa, aby si mi pomohol
rozoznať každú príležitosť, ktorú si dnes dal predo mňa, aby som prejavil Tvoju lásku a bol požehnaním pre
ostatných, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Ján 3:16 – 18; Jakub 2:15 – 17
1 – ročný plán: Skutky 9:32 – 43; Ezdráš 1 – 3;
2 – ročný plán: 2. Korintským 7:1 – 8; Izaiáš 8
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Pastor Chris
Atraktívne dedičstvo
„Na utešených miestach pripadla mi výmera, a veľmi sa mi páči môj podiel (mám veľké, atraktívne

dedičstvo )“ (Žalm 16:6).
Dôkladné štúdium úvodného verša nám ukáže jasný obraz toho, čo mal žalmista na mysli, keď
urobil takéto kladné prehlásenie. Prehlásením: „Na utešených miestach pripadla mi výmera“ naznačoval,
že už predtým bolo rozdelené dedičstvo, avšak podiel (výmera), ktorý zdedil, obsahoval aj poklad. Takže
ten poklad mohol znamenať ropu, zlato diamanty a pod. Premožený radosťou z takéhoto objavu začal
oslavovať svoje veľké dedičstvo, ktoré dostal; úžasné dedičstvo!
Žalmista zistil, že jeho dedičstvo bolo lepšie, ako dedičstvo tých ostatných; všimni si však, že
nemal nič spoločné s rozdeľovaním; nemusel pre to nič urobiť! Jediné, čo urobil, bolo akceptovanie
a prehlásenie toho, čo dostal. Ty ako Božie dieťa si na tom úplne rovnako; bolo ti doručené úžasné
dedičstvo; bol si prenesený na veľké územie nezvratnej prevahy, úspechu a prosperity. 1. Peter 3:9 hovorí
o tom, že sme boli povolaní, aby sme zdedili požehnanie. Všetko, čo je potrebné k životu a zbožnosti, ti
už bolo udelené v Kristovi Ježišovi (2. Peter 1:3).
Teraz sa potrebuješ viac naučiť a oboznámiť so svojim „úžasným dedičstvom“ v Kristovi. Tak
isto, ako nenájdeš ropu, zlato a diamant na povrchu, ale musíš vŕtať hlbšie do zeme, aby si sa dostal
k niečomu cennému, tak isto je potrebné „prekopávať“ sa do Božieho Slova, aby si mohol objaviť poklad
svojho dedičstva v Kristovi. Pátraj a skúmaj vo veršoch Písma, aby si spoznal všetko dobré, čo ti zdarma
patrí v Kristovi, prisvoj si to do svojho života a do všetkého, v čom žiješ. Keď zistíš, čo hovorí Slovo
o tom, čo ti patrí, vezmi to vierou a jasne a zreteľne to vyhlás! Prehlasuj to a privlastni si to na Jeho slávu.
Vyznanie
Na utešených miestach mi pripadla výmera, mám úžasné dedičstvo! Patrí mi ten správny diel!
Nepotrebujem už viac zápasiť za akúkoľvek dobrú vec v živote, lebo Boh je mojim vyvoleným dielom, ktorý mi patrí.
Priniesol ma na dobré miesto a zachováva môj údel.
Rozšírené štúdium: Filemon 1:6; Skutky 20:32
1 – ročný plán: Skutky 10:1 – 23; Ezdráš 4 – 6
2 – ročný plán: 2. Korintským 7:9 – 16; Izaiáš 9
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Pastor Chris
Obnovené myslenie
Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli nového, ktorý sa

obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa (Kolosenským 3:9-10).
Mnoho ľudí v živote stagnuje, pretože majú nesprávne myslenie; ich mysle nie sú obnovené
Božím Slovom. Život, do ktorého si povolaný v Kristovi, je nepretržité víťazstvo a oslava Pána Ježiša
Krista cez Slovo. Rimanom 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením svojej
mysle, ...“
Meditácia nad Slovom ti pomôže vybudovať duchovný a duševný postoj, ktorý je v súlade s
Božou vôľou a určením pre nové stvorenie v Kristovi. Je to proces, pomocou ktorého vymeníš svoje
myšlienky slabosti, choroby, nedostatku, strachu a smrti za Božie myšlienky víťazstva, zdravia,
prosperity a úspechu. Jozue 1:8 zjavuje neomylný návod na budovanie úspešného a víťazného života:
„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 (urobíš ju prospešnou) a budeš mať úspech“ (angl. preklad).
Predovšetkým si všimni, že hovorí: „..rozjímaj o nej vo dne i v noci.“ To znamená, že účinnosť
takéhoto rozjímania je zviazaná s dôslednosťou a vytrvalosťou. Musíš udržiavať Slovo vo svojom srdci a
vo svojich ústach dňom aj nocou, aby v tebe vyprodukovalo mentalitu víťazstva, úspechu a zvýhodnenia.
Inak povedané, potrebuješ nad tým Slovom neustále premýšľať, mrmlať si ho a dokonca aj kričať.
Je dôležité, aby si si z času na čas našiel nejaké vhodné miesto, kde môžeš prekričať svoju myseľ
a zároveň pozdvihnúť svojho ducha hovorením Slova! Rob to dôsledne a budeš mať obnovenú myseľ;
postupne začneš rozprávať inak a ostatní ľudia si všimnú na tebe niečo neobyčajné. Slovo Božie v tvojich
ústach ťa naprogramuje pre život v trvalom úspechu, posilní ťa pre víťazstvo a dá ti mentalitu
spravodlivého.
Vyznanie
Môj duch je dnes posilnený pre víťazstvo tým, že meditujem nad Božím Slovom. Žijem nadprirodzený
život a kráčam dnes v radosti, pokoji, prosprite, zdraví a víťazstve, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Jozue 1:8; Židom 5:14
1 – ročný plán: Skutky 10:24 – 48; Ezdráš 7 – 8
2 – ročný plán: 2. Korintským 8:1 – 8; Izaiáš 10
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Pastor Anita
Raduj sa a oslavuj!
„Nech jasajú zbožní v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach“ (Žalm 149:5).
Nauč sa vo svojom živote oslavovať Pána. Nemrhaj svoj čas rozmýšľaním o tom, kto ti čo zlé

urobil, alebo nad vecami, ktoré ťa počas dňa urobili nešťastným. Radšej uvažuj o Pánovej dobrote
a úžasnom živote, ktorý ti priniesol. Zatlieskaj rukami, vyskoč, zakrič a tancuj vo svojej izbe v oslave
víťazného života, ktorý máš v Kristovi.
Boží život v tebe je určite hodný oslavy a radosti. Fakt, že si viac ako premožiteľ a víťaz
v Kristovi Ježišovi, že si nadradený satanovi a zástupom temnoty, by mal byť dostatočným dôvodom na
to, aby si hlasno zakričal, keď ležíš na svojej posteli a bol plný radosti v sláve. Uč sa radovať sa zo Slova
a oslavovať jeho účinnosť a moc vo svojom živote. Vyjadruj svoju vďačnosť za prosperitu, zdravie, pokoj
a radosť, ktoré ti Boh dal cez Slovo. Nemusíš čakať, pokiaľ prídeš na zhromaždenie do cirkvi, aby si tak
mohol urobiť.
Chvíle keď si sám, by mali byť tvoje najlepšie momenty, pretože vtedy môžeš povedať čokoľvek
chceš a akokoľvek chceš, pretože to, čo vyjadruješ slovami, nehovoríš nikomu inému, iba Pánovi. Ak
chceš vidieť, ako tvoj život rastie a stáva sa efektívnejším, zvykni si pravidelne oslavovať Pána a Jeho
dobrotu vo svojom živote. Pán Ježiš nám ukázal príklad, ako žiť každý deň v oslave. Nikdy nebol
smutný. Keď vstal z mŕtvych, prvá vec, ktorú povedal pri stretnutí zo svojimi učeníkmi, bola: „Buďte
pozdravení!“(Matúš 28:9). Aké úžasné oslovenie!
Biblia hovorí, ako pri inej príležitosti: „...rozveselil sa Ježiš v Duchu...“(Lukáš 10:21). To znamená,
že oslavoval a jasal v duchu sám od seba; radoval sa z toho, čo Boh vykonal. Ježiš nikdy nepotreboval
niekoho iného na to, aby Ho pozdvihol slovami alebo aby Ho nejakou inou formou urobil radostným.
Toto je život, do ktorého si pozvaný aj ty; život radosti, víťazstva a oslavy!
Vyznanie
Radujem sa, pretože mi Boh dal večný život a udelil mi plnú moc žiť tento život mocou mena Ježiš!
Oslavujem život pokoja, slávy, napredovania, prosperity, úspechu a víťazstva, do ktorého ma preniesol, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:4; Filipským 3:1; Filipským 3:3
1 – ročný plán: Skutky 11:1 – 18; Ezdráš 9 – 10
2 – ročný plán: 2. Korintským 8:9 – 17; Izaiáš 11 - 12
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Pastor Chris
Si nadprirodzene zmocnený!
Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom

Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Skutky 1:8).
Pán Ježiš pred svojim nanebovstúpením zanechal cirkvi nadprirodzenú úlohu; povedal: „...Choďte
po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Takúto úlohu nám zanechal vediac to, že
k jej vykonaniu budeme potrebovať nadprirodzené zmocnenie. V Jánovi 15:5 povedal: „...pretože bezo mňa
nič nemôžete činiť.“ Inak povedané, naplnil nás mocou z hora, aby sme boli Jeho účinnými svedkami
a dokazovali Jeho vzkriesenie mocou.
Grécke slovo „moc“ zo Skutkov 1:8 je „dunamis“, čo znamená vnútorná (vrodená, prirodzená)
moc; dynamická schopnosť, ktorá pôsobí zmenu. To, čo Pán Ježiš veľmi vážne povedal, bolo to, že
dostaneš nadprirodzenú schopnosť, účinnosť a efektívnosť tým, že Duch Svätý vstúpi do tvojho života.
Učeníci Ježiša neboli v tom čase ani najsmelší ani najinteligentnejší muži Izraela; boli to obyčajní ľudia.
Avšak potom, ako prijali Ducha Svätého, boli doslova oblečení (vybavení) mocou Ducha a stali sa z nich
nadprirodzení muži.
Uvedom si, že Boh sa nepozerá na to, čo dokážeš urobiť svojou ľudskou schopnosťou; miesto
toho sa pozerá na to, čo Duch Svätý dokáže urobiť v tebe a cez teba. Nikdy sa nepozeraj na svoju ľudskú
slabosť, obmedzenia a fyzické schopnosti; pozri sa dovnútra! Pozeraj sa na Ducha Svätého, ktorý žije
v tebe a povedz podobne ako apoštol Pavol: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“(Filipským 4:13).
Potom, ako na nich zostúpil Duch, životy apoštolov začali prinášať hojné svedectvo o výnimočnom
zmocnení, ktoré prijali. Pán z nich urobil nadprirodzených ľudí, schopných a účinných služobníkov
evanjelia. Stali sa mocnými nástrojmi v rukách Boha.
Sprav sa dostupným pre Pána a On ťa uschopní skrze Jeho Ducha, ktorý sa bude cez teba
prejavovať. Neexistuje nič, čo by si nemohol urobiť pre evanjelium, ak sa budeš spoliehať na schopnosť
Ducha, ktorý je v tebe.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za schopnosti Tvojho Ducha v mojom živote. Kráčam s vedomím Jeho sily,
ktorá je vo mne a som dnes efektívny v šírení evanjelia na slávu a chválu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:4 – 6; Kolosenským 1:29
1 – ročný plán: Skutky 11:19 – 30; Nehemiáš 1 – 3
2 – ročný plán: 2. Korintským 8:18 – 24; Izaiáš 13
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Pastor Chris
Prevezmi kontrolu nad svojím životom
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).
Slová sú mocné; v skutočnosti tvoria stavebné kamene v našich životoch. Či to vieš alebo nie,
svojimi slovami v minulosti si vybudoval konkrétny život, ktorý žiješ teraz. Ak z akéhokoľvek dôvodu
nie si spokojný so súčasnými okolnosťami, môžeš zobrať kontrolu nad svojím životom a nasmerovať ho
preč z miesta, kde sa nachádzaš dnes tam, kde chceš, aby bol.
Biblia nám hovorí o tom, ako boli svety sformované Slovom Božím (Židom 11:3). Boh dal formu,
krásu a poriadok svetu cez Jeho hovorené Slovo. Prehovoril stvorenie do existencie. Genesis 1:2 hovorí:
„Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou ...“ Takýto chaotický bol obraz zeme predtým, ako
Boh zobral kontrolu a zmenil veci naokolo svojim Duchom cez hovorené Slovo. Boh povedal: „...Buď
svetlo! A bolo svetlo“ (Genesis 1:3). Prehovoril ku svetlu, aby nahradilo tmu.
Podobne aj ty, ako Božie dieťa, môžeš zobrať do vlastných rúk záležitosti života a zmeniť veci
naokolo pre svoje dobro. Nezáleží na tom, v akom stave sa práve teraz nachádzaš; povedz slovo
a nastane zmena. Boh nám dal svoje Slovo ako nástroj, ktorým si máme vybudovať životy a sformovať
náš svet. Môžeš sám pre seba vytvoriť víťazný život úspechu, pokoja a prosperity cez Božie Slovo
v svojich ústach.
Žalmista opisuje slávny život toho, kto neustále rozpráva Slovo a medituje nad Slovom: „Bude ako
strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí. (Žalm
1:3). Prevezmi kontrolu nad svojim životom a urob z neho to, čo chceš aby bol! Medituj a hovor Božie
Slovo vo vzťahu k zdraviu, úspechu, víťazstvu a prosperite.
Modlitba
Utváram svoj svet a budujem si život na základe úspechu, víťazstva a prosperity! Ďakujem Ti, že si urobil
môj život príjemným a dal si mi schopnosť zmeniť negatívne a beznádejné situácie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:3; Marek 11:23
1 – ročný plán: Skutky 12; Nehemiáš 4 – 6
2 – ročný plán: 2. Korintským 9:1 – 10; Izaiáš 14
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Pastor Anita
Potomkovia úspechu
Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme , ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme

(Skutky 17:28).
Boh je úspešný a to, čo splodí, je rovnakého druhu, ako je On. 1.Peter 1:23 hovorí: „Znovuzrodení
nie z porušiteľného (pominuteľného, vadného) semena, ale z neporušiteľného Slovom Božím, ktoré žije a prebýva na
veky.“ Boh nám dal život, sme Jeho potomkami. On nechce, aby sa nás týkalo akékoľvek zlyhanie, alebo
poškodenie. Toto prehlásenie však nepatrí pre každého vo svete; je platné pre nové stvorenie v Kristovi
Ježišovi. Príčinou toho, prečo máme Jeho život a prirodzenosť spravodlivosti je to, že sme narodení zo
Slova a Ducha Pánovho. Nachádzaš sa na predurčenej ceste úspechu, prosperity a zdravia!
Efežanom 2:10 (angl. preklad.) hovorí: „Lebo my sme vlastné ručné dielo Boha (Jeho majstrovské dielo),
vytvorené v Kristovi Ježišovi (narodení znovu), aby sme mohli urobiť tie dobré veci, ktoré Boh predurčil (vopred
naplánoval) ...“ To, že si Božie majstrovské dielo znamená, že si potomkom úspechu. Takže neúspešnosť
(neschopnosť) by nemala byť súčasťou tvojho života, pretože sú v tebe vrodené gény úspechu tvojho
nebeského Otca. 1.Ján 5:4 (angl. preklad) hovorí: „Čokoľvek je narodené z Boha, premáha svet ...“ V Kristovi si
už dávno prekonal neúspech, porážku a všetky negatívne veci, ktoré sú vo svete. Preto prejavuj úspech
všade tam, kam ideš a vyhrávaj v živote každý deň!
Žalmista opisuje život úspechu a produktivity, ktorý nám Boh priniesol v Žalme 1:3: „Bude ako
strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Možno
boli skúsenosti tvojho života v kontraste s týmito skutočnosťami.; to však nemôže urobiť neplatnou
pravdu o tom, že si potomok Boha a teda aj potomstvo úspechu! Boh ťa stvoril na Jeho obraz a na Jeho
podobu, na slávu, krásu a úspech. On už vydal verdikt o tom, že čokoľvek robíš, to sa vydarí (Žalm 1:3);
preto sa odmietni v živote trápiť, lebo v tvojom duchu sa nachádza úspech a výnimočnosť.
Vyznanie
Som narodený z Božieho Slova; premohol som svet a jeho systémy zlyhania a porážky! Mám v sebe semeno
úspechu, veľkosti, prosperity. Žijem víťazne v Kristovi, prejavujúc výnimočnosť a úspešnosť. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:17; 1. Peter 1:23
1 – ročný plán: Skutky 13:1 – 12; Nehemiáš 7 – 8
2 – ročný plán: 2. Korintským 9:11 – 15; Izaiáš 15 - 16
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Pastor Chris
Premýšľaj o pomazaní
My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten

istý obraz zo slávy do slávy Duchom Pánovým. (2. Korintským 3:18).
2.Kráľov 13:20-21 rozpráva úžasný príbeh istých ľudí, ktorí počas toho, ako pochovávali jedného
muža, zazreli Moábských lupičov, ktorí často napádali ich krajinu. Aby sa vyhli hroziacemu
nebezpečenstvu, rýchlo odhodili mŕtvolu do hrobky. Tá istá hrobka zhodou okolností obsahovala aj
pozostatky proroka Elizea, ktorý bol už dlho mŕtvy. 2.Kráľov 13:21 hovorí: „Keď sa ten človek dotkol
Elízeových kostí, ožil a postavil sa na nohy.“ Toto je najpozoruhodnejšie!
Čo bolo v Elizeových kostiach, keď to oživilo mŕtve telo? Bolo to pomazanie! Keď študuješ život
Elizea, prídeš na to, že jeho život bol plný nadprirodzena. Dokonca aj potom, keď už bol dlho mŕtvy, jeho
kosti si zachovali pomazanie.
Takisto premýšľaj o apoštolovi Pavlovi, ktorý bol tak plný pomazania, že: „...ľudia šatky a zástery z
jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich“ (Skutky 19:12).
Rovnako aj Skutky 5:15 opisujú to, ako sa pomazanie udržalo na Petrovom tieni: „takže aj na ulice vynášali
chorých a ukladali ich na lôžka a na nosidlá, aby, keď Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z
nich.“ Ak mŕtve telá, vreckovky, zástery a Petrov tieň dokázali niesť pomazanie, o čo viac tvoj obnovený
ľudský duch, ktorý je príbytkom Ducha Svätého!
Keď Mojžiš štyridsať dní meditoval nad Zákonom, bol úplne premenený tak, že jeho tvár
vyžarovala Božiu slávu (Exodus 34:29). Toto je účinok trvalého rozmýšľania o Slove, prítomnosti a Božej
moci. Si okúzlený a doslova obalený Jeho mocou a slávou! Spôsobí to, že budeš premieňaný zo slávy do
slávy a budeš oplývať nadprirodzenom.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za pomazanie Duchom Svätým, ktorý prebýva vo mne a naplno pracuje vo
mne. Prehlasujem, že každé bremeno je zo mňa zodvihnuté a každé jarmo zničené pôsobením Božej moci, ktorá vo
mne pracuje, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 10:27; 1.Timoteovi 4:15
1 – ročný plán: Skutky 13:13 – 52; Nehemiáš 9 – 10
2 – ročný plán: 2.Korintským 10:1 – 7; Izaiáš 17
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Pastor Chris
Boha poznáš zo svojho ducha
Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela (Príslovia 20:27).
Boh komunikuje s tvojím duchom, a preto môžeš mať s Ním vzťah len prostredníctvom svojho

ducha a nie cez myseľ alebo cez telo. Zakaždým, keď sa Božie Slovo káže pod pomazaním Ducha,
poskytuje milosť tvojmu duchu a taktiež ovplyvňuje tvoju myseľ a dušu. Dôvodom toho je to, že človek
je duchovná bytosť a teda nie fyzické telo. Keď napríklad človek zomrie, jeho telo ešte stále môže mať
všetky schopnosti neporušené, avšak ostáva bez života. Je to preto, lebo skutočná osoba – duch - opustil
telo, ktoré dovtedy slúžilo ako dom, v ktorom prebýval.
Niektorí skeptici analyzujú anatómiu človeka teoretizujúc o tom, že človek vo svojom tele nemá
žiadne miesto pre ľudského ducha. Nevedome sa pýtajú: „Kde vo vnútri človeka by už ten duch mohol
byť, keď celá štruktúra pozostáva z rôznych životných orgánov?“ Takže po prvé, slovo „duch“ (grécky
pneuma) je synonymum so slovom „vietor“, čo znamená, že ľudský duch má určité vlastnosti vetra.
Duch preto môže zaplniť, alebo obývať akékoľvek miesto, kde sa vzduch alebo prúdenie vzduchu
dostane. Teraz si predstav koľko priestoru sa nachádza v ľudskom tele, kadiaľ môže vzduch prechádzať:
tvoj nos, tvoje oči a dokonca aj pokožka!
Boh sa ti prihovára a vedie ťa na základe komunikácie s tvojim duchom, preto musíš neustále
vyhľadávať, ako rozvíjať svojho ľudského ducha zapájaním sa do aktivít, ktoré napomáhajú budovať
ducha. Precvičuj a dodávaj energiu svojmu duchu napríklad pôstom, študovaním a meditovaním nad
Slovom a modlitbou v Duchu Svätom. Tieto aktivity napomôžu k tomu, aby tvoj duch bol viac naladený
smerom k Pánovi a tak si prijal usmernenie od Jeho Ducha.
Boh sa usiluje slúžiť tvojmu duchu a zjaviť seba samého cez Slovo tvojmu duchu. Toto je
dostatočný dôvod pre to, aby si neustále trénoval svojho ducha v zbožnosti: „Telesné cvičenie totiž málo
osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život“ (1.Timoteovi 4:8).
Modlitba
Milostivý Otče, môj duch je dnes Tvojím Slovom naplnený energiou, posilnený a upevnený. Úplne sa
poddávam Tvojmu Panstvu a vedeniu cez Slovo a Ducha Svätého a môj život je v súlade s Tvojou dokonalou vôľou
pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 5:17 – 18; Rimanom 1:9
1 – ročný plán: Skutky 14; Nehemiáš 11 – 13
2 – ročný plán: 2. Korintským 10:8 – 18; Izaiáš 18
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Pastor Chris
On nad tebou bdie
Nedá sa klátiť tvojej nohe; tvoj ochranca nedrieme. Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela (Žalmy 121:3-

4).
Pred pár rokmi sa jedna pani podelila zo svojim svedectvom. Ľudia, ktorí boli okolo nej sa
čudovali, ako je možné, že táto dotyčná pani si stále verí a prekypujem životom dokonca aj v čase krízy a
vojny. Keď všetci okolo nej boli vystrašení, lamentovali nad bezpečnosťou, infláciou, ťažkosťami a nad
všeobecnými neistotami týkajúcimi sa budúcnosti, ona sa neznepokojovala.
Niektorí z jej priateľov prišli spoločne za ňou a spýtali sa jej: „Prečo si si stále taká istá?“ Povedali
jej: „V noci, keď vybuchujú bomby a my všetci sa preľaknutí schovávame do úkrytov, sme hore celú noc
a ty sa k nám nikdy nepridáš!“
„Objavila som v Biblii, že Pán nikdy nespí ani nedrieme, tak som si pomyslela, že keď On nespí,
tak ja by som mala! Nemá význam, aby sme obaja boli hore, keďže On je hore aj za mňa. Takže ja si idem
pospať, aby som si oddýchla!“ Aký úžasný postoj dôvery mala táto žena k Pánovi! Odmietla sa
strachovať alebo báť bez ohľadu na všetky negatívne veci, ktoré sa diali okolo nej. Namiesto toho si
zvolila odovzdať všetky starosti Pánovi.
Takto nejako by mal vyzerať aj tvoj postoj ako dieťaťa Božieho; odmietni byť ustarostený a mať
strach, nech sa deje čokoľvek, pretože „Pán je hore namiesto teba!“ 1.Peter 5:7 hovorí: „Na Neho uvaľte
všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará“; pri každej príležitosti uplatni tento verš pre svoj život! Zavrhni
strach z čohokoľvek na svete! Ostaň pri Pánovi a Jeho Slove. Filipanom 4:6 hovorí: „O nič nebuďte
ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“
Zoznam môže byť nekonečný; účty, čo treba zaplatiť, poplatky za deti v škole, ktoré treba
vybaviť, problémy v práci alebo škole, tvoje zdravie, ako aj zdravie tvojich milovaných a podobne. Toto
všetko sú potencionálne zdroje úzkosti a strachu, ktoré prinášajú bezsenné noci; avšak pamätaj si: „Pán je
hore a bdie nad tebou.“ Preto odmietni mať strach. On sa postará o tvoje záležitosti.
Modlitba
Drahý Otče, prenášam na Teba každú záležitosť, ktorú mám na srdci a zároveň vytváram priestor pre Tvoj
pokoj, aby strážil moje srdce. Odmietam úzkosť, ustarostenosť a stres a prehlasujem, že dnes a každý deň žijem v
pokoji a radosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 10:41 – 42
1 – ročný plán: Skutky 15:1 – 21; Ester 1 - 4
2 – ročný plán: 2. Korintským 11:1 – 9; Izaiáš 19

