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Pastor Chris
„Buduj podľa vzoru...“
„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,

aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré“(2.Timoteovi 3:17).
Keď v Starom Zákone Boh chcel, aby Mojžiš postavil svätostánok, ukázal mu presne vo videní, čo
chcel a povedal mu tiež, ako získať materiál (2.Mojžišova 25:1-9; 40). Mojžiš išiel a urobil tak, ako mu Boh
povedal a postavil svätyňu (2.Mojžišova 39:42-43).
O mnoho rokov neskôr, keď mal Dávid túžbu postaviť chrám, Boh mu dal všetky údaje pre
stavbu a materiály, ktoré má použiť. Takisto mu povedal, že on nebude tým staviteľom, ale že jeho syn
Šalamún to postaví namiesto neho. Dávid dal návrh plánu a Božie inštrukcie Šalamúnovi (1.Kronická
28:10-20), ktorý to postavil tak, ako to bolo stanovené.
Toto je spôsob, ako to Boh robí s našimi životmi. Vždy ti dá to, čo potrebuješ na to, aby
vybudoval v tebe nádherný život. Všimni si, že v našom úvodnom verši Pavol napísal Timoteovi: „Každé
písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek
Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré“(2.Timoteovi 3:17). Bolo by nereálne pre Timotea, aby túžil byť
dokonalým a úplne vybaveným pre každý dobrý skutok, ak by ignoroval Písmo. Pavol mu povedal, že
ak chce mať perfektný a kompletný život, za tým účelom mu bolo dané Slovo.
Ale vieme, že to nebolo písané iba pre Timotea. Takže, ak chceš mať nádherný a skvelý život,
potom každé písmo ti bolo dané na to, aby si taký život budoval. Chceš byť zdravý v duchu, duši a tele?
Chceš mať vplyv v tvojom okolí a urobiť všetko, čo Boh od teba chce? Ak je tvoja odpoveď „áno“ (a som
si istý, že je), potom nezanedbávaj Slovo. Zober Slovo a použi ho na to, aby si vybudoval taký život, aký
túži mať pre teba Boh!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo milosti a moci, ktoré ma buduje a poskytuje mi dedičstvo
medzi svätými. Prijímam múdrosť a vedenie z Tvojho Slova a Tvoje Slovo ma vedie vo všetkých záležitostiach a
spôsobuje, že zažívam víťazstvo a úspech v každej veci, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 8:5
1-ročný plán: Skutky 15:22 – 35; Ester 5 – 7
2-ročný plán: 2.Korintským 11:22 – 33; Izaiáš 20
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Pastor Chris
Usiluj o to, aby si sa páčil Pánovi, nie ľuďom!
„A keď (Boh) tohto (Saula) zavrhol, povolal im za kráľa Dávida, ktorému sám vydal svedectvo týmito

slovami: Našiel som Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať všetko po mojej vôli“ (Skutky
13:21-22).
Aké sú motívy tvojho konania? Prečo robíš veci, ktoré robíš? Záleží na motívoch, ktoré sú za
tvojimi snahami.
Píšuc Timoteovi, svojmu chránencovi, urobil Pavol takéto pozoruhodné vyhlásenie: „Ďakujem
Tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej)
služby“(1.Timoteovi 1:12). Tento verš nám dáva vedieť, že Pavol bol plný vďačnosti Tomu, ktorý ho
povolal; za to, že mu udelil milosť, aby bol efektívnym v službe zmierenia. Toto je to, na čom záleží.
Mohol by si prežiť celý svoj život ako známy človek; bol by si slávny a mal veľa peňazí a mohol
by si si všetko kúpiť. Avšak ak v tvojom srdci neprevláda evanjelium Ježiša Krista ako hnacia sila v tebe,
žil si prázdny život. Zapamätaj si, že jedného dňa, ako hovorí Biblia, budeme všetci stáť pred súdnou
stolicou Kristovou a každý z nás prijme odmenu za všetko, čo urobil v tele. Potom uvidíme, aké boli naše
skutočné motívy; boli spôsobené Božou láskou alebo chválou človeka?
V tvojej službe Pánovi, prínose v spoločnosti, vo vzťahoch s inými ľuďmi a dokonca aj vo svojich
plánoch do budúcnosti by malo byť tvojím cieľom, aby si sa páčil Pánovi a spĺňal Jeho očakávania. Tvoje
túžby by mali byť podľa Božieho srdca. Porozumej tomu, že byť úspešným neznamená páčiť sa iným
ľuďom; znamená to vydať zo seba to najlepšie. Znamená to objaviť Boží plán pre tvoj život a naplniť ho.
Zameraj sa na to, čo chce Boh a smeruj svoju energiu k tomu, aby si naplnil Jeho sny a v tvojom
srdci bude vládnuť Jeho pokoj! Nepretržite budeš hromadiť úspech za úspechom, keď budeš žiť na slávu
Kristovu; hľadajúc to, čo sa páči len Jemu.
Modlitba
Drahý Otec, nikto nie je ako Ty! Len Ty sám si hodný všetkej chvály a úcty. Dnes Ťa uctievam
a zameriavam celú svoju bytosť na Teba – na osobu mojej najhlbšej náklonnosti – aby som činil Tvoju vôľu a chodil
tak, aby sa Ti všetko páčilo, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:10
1-ročný plán: Skutky 15:36 – 16:15; Ester 8 – 10
2-ročný plán: 2.Korintským 12:1 – 10; Izaiáš 21
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Pastor Chris
Spoluúčastníci Jeho slávy
„ A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno“ (Ján 17:22).
Vo svojej modlitbe k Otcovi v našom úvodnom verši urobil Pán Ježiš pozoruhodné vyznanie, že

nám dal slávu, ktorú dal Otec Jemu, aby sme boli jedno tak, ako sú oni jedno. Potvrdil to v nasledujúcom
verši: „ Ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak
ako mňa“ (Ján 17:23). Toto je tak inšpirujúce. On chce, aby svet poznal, že Otec nás miluje tak, ako miluje
Jeho.
Navyše sme sa stali účastníkmi tej istej slávy, ktorú dal Otec Ježišovi. Židom 1:1-3 hovorí: „Boh...
na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky. Tento
(Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty... Ježiš je odbleskom Božej slávy; je vyjadrením slávy Boha.
Boh Mu dal výnimočnú slávu, ktorú následne dal On nám.
Možno si si nevšimol, že je v tvojom živote sláva, ale ona tam je a nachádza sa v tvojom
znovuobnovenom ľudskom duchu. Izaiáš 60:1 hovorí: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a
sláva Hospodinova vychádza nad tebou.“ 2.Korintským 3:18 hovorí: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s
odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy...“ Keď
spoznávaš a medituješ o skutočnosti, že si nositeľom Božej slávy, premieňaš sa zo slávy do slávy.
Zjavenia, ktoré sú nám oznámené v Novom Zákone, sú obrazmi o tvojej identite v Kristovi. Takže
pokračuj v tom, že sa budeš pozerať do Božieho zrkadla; a keď to robíš, budeš sa meniť na ten istý obraz
zo slávy do slávy.
Vyznanie
Som priamym obrazom osoby Otca a odbleskom Jeho slávy, pretože som nositeľom Jeho života a charakteru
spravodlivosti. Som dokonalosť Božej krásy. Prebýva vo mne Božia plnosť s Jeho úplnou mocou, som v Ňom
kompletný a úplný. Halleluja.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:17; 2.Korintským 3:7-10
1-ročný plán: Skutky 16:16-40; Jób 1-2
2-ročný plán: 2. Korintským 12:11-21; Izaiáš 22
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Pastor Chris
„...Nech tvoje svetlo tak svieti...“
„Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je

v nebesiach“(Matúš 5:16).
V našom úvodnom verši Pán odhaľuje dôležitý princíp úspechu; hovorí nám niečo o povýšení
a uznaní a o tom, ako prichádzajú. Povedal, nech tvoje svetlo tak svieti pred ľuďmi – všetkými ľuďmi –
aby mohli vidieť tvoje dobré skutky a oslavovali tvojho Otca, ktorý je v nebi.
Všimni si, že nepovedal: „Nech je tvoj hlas tak hlasný“, ani nepovedal: „Nech tvoje svetlo tak
svieti pred tvojím šéfom, kráľom alebo nadriadenými.“ Namiesto toho povedal: „Nech tvoje svetlo tak
svieti pred ľuďmi“; to je tvoje poverenie! Svieť kdekoľvek a všade; v tvojej rodine, škole, okolí,
pracovisku, v tvojom štáte, krajine - všade! Ty si zvíťazil a stále ideš dopredu, bez ohľadu na okolnosti
života.
Jozef, Jákobov syn, je v tomto ohľade pozoruhodným príkladom. Jeho bratia ho predali do
otroctva a neskôr bol uväznený po tom, čo bol neprávom obvinený. Napriek tomu tak jasne svietil
uprostred všetkých týchto ťažkých chvíľ, že sa napokon vypracoval na predsedu vlády v cudzej krajine.
Nasleduj veľmi jednoduché, ale poučné Ježišove princípy o úspechu. Jedným z nich je nechať
svietiť svoje svetlo pred ľuďmi. Nevyhnutným výsledkom toho je to, že cez teba budú ovplyvnené
a zlepšené životy iných tak, že bude ťažké, aby tvoj vplyv zostal bez povšimnutia alebo bez odmeny.
Avšak všimni si, že Písmo nehovorí, že ľudia budú vidieť tvoje dobré skutky a odmenia ťa, alebo ťa
povýšia. Namiesto toho hovorí, že budú oslavovať tvojho Otca, ktorý je v nebi a ktorý ťa následne
povýši. Tvoje povýšenie prichádza od Pána (Žalm 75:6). Na tebe je, aby si robil to, čo je správne a nebol
človekom, ktorý sa chce páčiť ľuďom; nebude to dlho trvať a budeš prenesený na vyššiu úroveň veľkosti
a prosperity.
Vyznanie
Drahý Otec, vzdávam Ti chválu a slávu za to, že si ma urobil svetlom v mojom svete. Slúžim Ti svojím
životom a vyjadrujem svoju dôležitosť (svoj význam) vo svete, na chválu a slávu Tvojho majestátu, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 139:14; 1.Peter 2:9
1-ročný plán: Skutky 17:1 – 15; Jób 3 – 5
2-ročný plán: 2.Korintským 13:1 – 6; Izaiáš 23 – 24
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Pastor Chris
Ukáž schopnosť (silu) vytrvať!
„Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo

toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:16–17).
Mnoho ľudí sa príliš skoro vzdáva v úsilí o svoje túžby, keď čelia neľahkým a skľučujúcim
okolnostiam. Stávajú sa premožení problémami, ktorým musia čeliť a prichádzajú k predčasnému
záveru, že Boh pravdepodobne nechce, aby dosiahli tieto sny. Zvyknú hovoriť: „Ak by Boh chcel, aby
som dosiahol tento cieľ, neprevádzal by ma tak mnohými ťažkosťami.“ Ale toto vyhlásenie väčšinou
pochádza z nesprávneho chápania Božieho Slova.
Vidíš, že keď Boh chce, aby si niečo urobil, alebo šiel istým smerom, to neznamená, že nebudú na
tvojej ceste protivníci. V skutočnosti budeš musieť zápasiť s nepriateľskými silami; ale Boh očakáva, že
zostaneš odolný, stojaci na Jeho Slove, pretože tvoje víťazstvo je zaručené.
Keď dal Boh Mojžišovi poverenie, aby vyviedol Izraelcov z Egypta do zasľúbenej zeme, Mojžiš
nevedel, že ich bude prenasledovať egyptská armáda. Ale keď sa zdalo, že sú zovretí medzi Červeným
morom a egyptskou armádou, prejavila sa výnimočná manifestácia Božej moci. Zatiaľ čo ľudia šírili
paniku, Mojžiš sa obrátil k Bohu s modlitbou. Ale Božia odpoveď bola prekvapujúca: „Nemodli sa ku
mne teraz“, povedal Mojžišovi, „vystri svoju ruku nad vodu a rozdeľ more.“ Mojžiš urobil, čo mu Pán
povedal a priamo pred jeho očami sa stal zázrak zázrakov; Červené more sa pred ním rozdelilo
(2.Mojžišova 14:10-30)!
Nemal by si sa vzdať Božieho sna pre teba jednoducho preto, lebo čelíš ťažkostiam. To, že si pred
„Červeným morom“ a nepriateľ je za tebou neznamená, že Boh ťa neposlal. Porozumej tomu, že Boh
chce, aby si v týchto okolnostiach dosiahol víťazstvo. Teraz sa nevzdávaj, drž sa pevne svojho smeru
a prejav svoju schopnosť vytrvať tým, že aktívne uvedieš do činnosti Božie Slovo a istotne z toho vyjdeš
so svedectvom!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Božiu inšpiráciu, ktorú si mi dnes dal prostredníctvom Tvojho Slova. Som
posilnený vo vnútri a moje odhodlanie je upevnené Tvojím Slovom. Svoje srdce mám nasmerované k Tvojmu cieľu
pre môj život a odmietam byť zmietaný problémami života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:2; 2.Korintským 4:8; 2.Korintským 4:16
1-ročný plán: Skutky 17:16-34; Jób 6-8
2-ročný plán: 2.Korintským 13:7-14; Izaiáš 25
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Pastor Anita
Prijmite ponaučenie (radu) zo Slova
Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky

jeho srdca z pokolenia na pokolenie (Žalm 33:10-11).
Pri našich každodenných stretnutiach s ľuďmi často vedieme rozličné rozhovory, pri ktorých
nám ponúkajú svoje názory a rady ohľadom našich záležitostí. Mnohí sú pripravení ponúknuť ti radu,
ktorú ani nežiadaš, kedykoľvek k nim nakloníš svoje ucho.
Buď opatrný v tom, aby si hľadal alebo prijal radu od neveriacich, obzvlášť v záležitostiach, ktoré
sú už jasne určené v Božom Slove. Biblia nám hovorí, že kde nie je rada (ponaučenie), ľudia padnú; ale
cez výbornú radu príde víťazstvo (Príslovia 11:14). Slovo rada tu neznamená len nejakú formu názoru,
ale radu, ktorá prichádza z Božieho Slova. Musíš vynaložiť svoje vlastné, osobné úsilie, aby si skúmal
Božie Slovo tak, aby si mal potrebné vedenie a smerovanie, ktoré potrebuješ v živote.
Keď je v tebe Slovo Božie, tak si schopný robiť správne názory a dať rozumné, zdravé rady
ohľadom záležitostí v živote. Príslovie 19:21 hovorí: „Mnohé nápady sú v srdci človeka; ale rada Hospodinova,
tá zotrvá“(angl. preklad). To, čo v živote potrebuješ, je Božia rada, ktorá prichádza z Jeho Slova. Nič iné
nefunguje. Je to jediná odpoveď na množstvo problémov, ktoré sú dnes vo svete. Takže buď múdry
a hľadaj radu z Božieho Slova.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, rozhodol som sa chodiť vo svetle Tvojho Slova a počúvať Tvoju radu. Cez Tvoje Slovo
je odkrytá pre mňa Tvoja dokonalá vôľa pre môj život a dnes urobím kroky víťazstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 1:1-3; Príslovia 19:20
1-ročné plán: Skutky 18:1-23; Jób 9-11
2-ročný plán: Galatským 1:1-9; Izaiáš 26
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Pastor Chris
Znak pravého úspechu
„I riekol im: Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní

jeho majetku“ (Lukáš 12:15).
Už si sa niekedy pýtal, čo je skutočný úspech, alebo čo je znakom pravého úspechu? Ako meriaš
úspech? Používaš symboly sveta na to, aby si povedal, či si úspešný alebo nie? Niektorí si myslia, že
úspech znamená predovšetkým zarábať veľa peňazí, alebo mať viac vplyvu vo svete. Ty nie si úspešný
len tým, že si veľmi známy a oslavovaný človek, alebo že máš majetok tohto sveta. Skutočný, pravý
úspech toto všetko presahuje.
Skutočný úspech znamená byť takým mužom alebo ženou, akým ťa Boh povolal, aby si bol a aby
si napĺňal Jeho povolanie vo svojom živote bez ohľadu na to, čo si myslia ľudia naokolo. Či spĺňaš alebo
nespĺňaš kritéria svetského úspechu, to nie je dôležité. Skutočný úspech znamená byť tým, čím ťa Boh
povolal, aby si bol, pretože On ťa stvoril. On je jediný, kto pozná dôvod toho, kvôli čomu si na svete
(1.Peter 2:9).
Ak výrobca áut dá auto na cestu a auto funguje podľa popisu výrobcu, potom je to auto
úspešným výrobkom. Ale keď výrobca vyrobí auto a zistí, že je používané na niečo iné, ako by malo byť
auto použité; možno na odkladanie vecí, potom je tento výrobok nesprávne používaný.
Nezaobchádzaj zle so svojím životom! Buď tým, čím ťa Boh povolal, aby si bol a rob to, čo ťa Boh
povolal, aby si robil. Ktokoľvek iný môže zdanlivo vyzerať úspešným v mnohých veciach na svete, ale to
nie je dôležité. To, na čom záleží, je byť úspešným u Boha. Ty si v Božej mysli úspešný vtedy, keď sa
staneš človekom, ktorý mení životy a je zdrojom požehnania presne tak, akým ťa Boh urobil, aby si bol
(2.Korintským 5:19).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za dnešné požehnanie Tvojho Slova v mojom živote. Ďakujem Ti, že mi odkrývaš
nové poznanie, ktoré ďalej osvetľuje oči môjho porozumenia, aby som poznal a nasledoval cestu úspechu cez Tvoje
Slovo. Ďakujem Ti za to, že Tvoja múdrosť pracuje vo mne, aby som vždy konal Tvoju dokonalú vôľu, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 5:16; Rímskym 8:19
1-ročný plán: Skutky 18:24-19:7; Jób 12-14
2-ročný plán: Galatským 1:10-17; Izaiáš 27
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Pastor Chris
Rast tvojej viery
„...ako Boh komu udelil mieru viery“ (Rímskym 12:3).
Viera je pre veriaceho životný princíp (Židom 10:38). Biblia jasne zdôrazňuje, že: „...bez viery nie je

možné ľúbiť sa Bohu“(Židom 11:6). Biblia nám tiež hovorí, že Boh už dal každému človeku – každému
z nás v tele Kristovom - mieru viery. Všimni si, že nepovedal: „Nejakú všeobecnú vieru“, ale „určitú mieru
viery.“ Toto je dôležité, pretože každý z nás prijal rovnaké množstvo viery, ako každý iný kresťan, keď
sme prijali správu o spasení, aby sme sa znovuzrodili. Ale ďalšia vec, ktorú Boh očakáva je to , aby tvoja
viera narastala.
Boh nám cez svoje Slovo jasne zjavuje, ako má naša viera narastať na veľkú a silnú a ako ju urobiť
efektívnou. Po prvé, musíš neustále zostávať v Slove; študovať Slovo s plnou pozornosťou. Čím viac
študuješ Slovo, tým viac v tebe rastie tvoja viera ako obor a spôsobuje, že tvoj duch je roznietený a
posilnený: „...teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo“ (Rímskym 10:17).
Po druhé, tvoja viera môže takisto rásť vtedy, keď máš spoločenstvo s inými veriacimi. Biblia
nám nariadila neopúšťať: „...svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac,
čím viac vidíme, že sa približuje ten deň“ (Židom 10:25). Navštevovanie bohoslužieb a kresťanských stretnutí
urob svojou najvyššou prioritou.
Po tretie, buduj hojný modlitebný život v súlade so Slovom. Uč sa mať potešenie z bohatého
spoločenstva s Duchom Svätým v modlitbe tým, že sa budeš modliť v iných jazykoch. „Ale vy, milovaní,
budujte sa vo svojej najsvätejšej viere modlením sa v Duchu Svätom“ (Juda 1:20 angl. preklad). Napokon si
obstaraj dobré kresťanské materiály a študuj ich (2.Timoteovi 2:15). Máme viacero kníh, audio a video
vyučovaní o viere, ktoré vám zmenia život. Obstaraj si ich, čítaj a počúvaj ich. Keď to budeš robiť, tak
čímkoľvek ti Boží Duch bude slúžiť a viesť ťa, urob to a budeš narastať v prevládajúcej viere.
Modlitba
Drahý Otec, odovzdávam svoje srdce Tvojmu Slovu, ktoré je schopné vybudovať ma a dať mi dedičstvo
medzi tými, ktorí sú posvätení. Vyhlasujem, že moja viera je dnes posilnená a upevnená. Rastiem v milosti
a poznaní Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:15; Skutky 20:32
1-ročný plán: Skutky 19:8-41; Jób 15-18
2-ročný plán: Galatským 1:18-2:2; Izaiáš 28
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Pastor Anita
Užívaj si svoje dedičstvo
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach (oblastiach) požehnal v

Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3).
1.Korintským 3:21-23 hovorí: „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či
Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus je
Boží.“ Všetko je tvoje na užívanie a potešenie. Odmietni sa usadiť na nižšej úrovni života, než akú ti
Kristus sprístupnil.
Chudoba, choroba a porážka nie sú pre teba. Bol si povolaný do života panovania a autority.
Rozhodni sa, že budeš každý deň žiť víťazne; to je Otcova vôľa pre teba. Ježiš Kristus trpel na kríži preto,
aby ti dal večný život víťazstva, úspechu a prosperity. Vytiahol ťa zo sveta, aby ťa preniesol do Božieho
kráľovstva; kráľovstva spravodlivosti, aby si vládol ako kráľ: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým
skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru
spravodlivosti...“(Rímskym 5:17).
Prijmi všetko, čo Boh pre teba pripravil tým, že budeš žiť Jeho Slovom. Izaiáš 1:19-20 (angl.
preklad) hovorí: „Ak budete ochotní a poslušní, budete jesť dobré veci zeme...“ Teraz, keď si znovuzrodený,
tvojím skutkom poslušnosti je poddanie sa panstvu Slova. Ži podľa Slova, pretože Slovo je absolútna
pravda.
Vyznanie
Môj život je skrytý s Kristom v Bohu, ktorý mi zanechal neoceniteľné dedičstvo! Mojím jediným cieľom je
priniesť česť a slávu Pánovi, pretože ma urobil účastníkom slávneho dedičstva svätých v Kráľovstve svetla.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:17; Kolosenským 1:12
1-ročný plán: Skutky 20:1-16; Jób 19-20
2-ročný plán: Galatským 2:3-12; Izaiáš 29
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Pastor Chris
Zapredaný evanjeliu!
„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).
Vždy som pohnutý v Duchu tým, keď rozmýšľam o veľkom zápale a oddanosti, s ktorou niektorí
veriaci šíria po celom svete evanjelium Ježiša. Napríklad v našej cirkvi máme ľudí, ktorí podporujú
a pomáhajú šíreniu evanjelia na viacerých frontoch prostredníctvom nesmiernej finančnej podpory
a obetavej služby. Ich zanietenie ukazuje, že sú úplne zapredaní evanjeliu.
V časoch, keď sú mnohí ovládaní vlastným záujmom a ženú sa k tomu, aby hromadili bohatstvo,
je úžasné, že tak mnoho iných vydáva svoje peniaze, čas a iné prostriedky na evanjelizáciu vo svete
a rôzne iné projekty na záchranu duší. Ak si si myslel, že satan má ľudí, ktorí sú ochotní zabiť sa a zničiť
ľudské životy prostredníctvom teroristických činov, tak si buď vedomý, že Boh má tiež ľudí, ktorí sú
ochotní dať všetko, čo majú, aby zachránili mnoho životov.
V srdciach mnohých je dnes roznietený oheň Božej lásky na záchranu nespasených. Patríš
k týmto ľuďom? Kde sa nachádzaš ty v Božom pláne ohľadom sveta? Aká je dnes tvoja rola v Jeho
programe? Si zapredaný Jeho práci, ktorú ti uložil? Ak to tak nie je, potom je čas, aby si sa pripojil
k armáde nezištných Božích vojakov.
Toto je správna vec, ktorú treba robiť, pretože tvoja radosť, pokoj a prosperita sú závislé od
tvojho vydania sa hlavnému Božiemu povolaniu – získavaniu duší! Biblia hovorí: „Ale hľadajte najprv
kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané“ (Matúš 6:33). Ak už si na tejto ceste,
tak buď odhodlaný urobiť pre Pána ešte viac. Nech je cítiť tvoj vplyv vo sfére tvojho pôsobenia.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma považuješ za verného a hodného dôvery, aby si ma použil v službe!
Poddávam svoje srdce a celú svoju bytosť veci evanjelia; propagácii Božej správy o Božej láske k ľuďom. Robím
úžasný pokrok v tejto veľkej snahe, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:36-37; 2.Timoteovi 4:2
1-ročný plán: Skutky 20:17-38; Jób 22-24
2-ročný plán: Galatským 2:13-21; Izaiáš
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Pastor Chris
Boh hovorí k tvojmu duchu
A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa

Ducha (Rímskym 8:1).
Raz sa ma niekto opýtal: „Pastor, bez ohľadu na to, ako intenzívne sa postím a modlím, nikdy
nedostanem nijakú odpoveď od Boha; dokonca ani nič od Neho nepočujem. Je to tak, ako by som bol na
púšti. Prosím, čo mám robiť?“
Prvá vec, ktorú si potrebuješ uvedomiť, keď sa ocitneš v takejto situácii je to, že Boh je duch
a hovorí k tvojmu duchu. Nepokúšaj sa Ho počúvať svojimi fyzickými ušami. To, čo sa musíš naučiť je
to, ako Ho počúvať svojim srdcom – duchom. Ak si sa modlil a začal si počúvať Boha fyzickými ušami,
nebudeš počuť nič okrem zvukov okolo seba. Je to preto, lebo Boh komunikuje s tvojím duchom; slúži
tvojmu duchu. Keď s Ním komunikuješ, istotne ti slúži naspäť; ale musíš počúvať svojím duchom. Mohol
by si sa spýtať: „ Ako môžem počúvať svojím duchom?“
Po prvé, musíš trénovať svojho ducha, aby bol bezpečným sprievodcom a spoľahlivou nádobou
Božích slov a signálov. Musíš vzdelávať a cvičiť svojho ducha. Najdôležitejším spôsobom, ako aktivovať
svojho ducha, je modlenie sa v jazykoch. Nauč sa často sa modliť v jazykoch. Rob to stále a tvoj duch sa
stane citlivým na Boha a naladeným na Jeho frekvenciu. Takýmto spôsobom, keď Boh hovorí k tebe, je
tvoj duch schopný prijímať signály z duchovného sveta.
Ešte niečo iné si potrebuješ uvedomiť, a to je to, že kresťanstvo je život viery (2.Korintským 5:7).
Viera znamená konať podľa Božieho Slova, žiť podľa Slova a nie podľa pocitov. Takže keď sa modlíš,
nesleduj fyzické znamenia alebo nepozeraj okolo seba, aby si počul Boží hlas, ale skôr počúvaj svojím
duchom, pretože Boh hovorí k tvojmu duchu.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, pretože môj duch je citlivý a aktivovaný, aby počul Tvoj hlas a prijal pre dnešný
deň Božiu radu, signály a vedenie od Teba. Radujem sa, pretože je mi daná schopnosť, aby som porozumel Tvojmu
Slovu a počul Tvoj hlas v mojom duchu. Ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:13; Rímskym 8:14
1-ročný plán: Skutky 21:1-16; Jób 25-28
2-ročný plán: Galatským 3:1-12; Izaiáš 31

12

Pastor Anita
Tvoja Božia prirodzenosť
„A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto

nemá Syna Božieho, nemá život“(1.Ján 5:11-12).
Keď človek prijme Krista, je Božím potomkom: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími,
tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha“ (Ján
1:12-13).
Pán Ježiš povedal v Jánovi 10:10, že dôvodom toho, prečo prišiel je to, aby človek mohol mať Boží
život; triumfálny a víťazný Boží život a aby ho mal v pretekajúcej miere. Toto je ten život, ktorý robí
z veriaceho supermana v Kristovi. To je to, čo ťa robí výnimočným, s mocou robiť nemožné veci. Ak si
prijal tento život, tak by si mal každý deň žiť víťazne a vládnuť skrze Ježiša Krista. Toto je tvoje
povolanie: „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať
vôňu svojho poznania“ (2.Korintským 2:14).
Ak si znovuzrodený, už nie si viac „obyčajnou ľudskou bytosťou“; si účastníkom Božej
prirodzenosti (máš takú istú prirodzenosť, taký istý život, ako má Boh). Teraz v tebe pracuje božskosť.
Buď si vedomý svojej božskej prirodzenosti. Strach, slabosť, smútok a depresia nebudú mať miesto
v tvojom živote, keď budeš žiť verne svojmu povolaniu ako ten, ktorý bol určený k víťaznému životu
v Kristovi.
Modlitba
Vďaka Bohu za Jeho nevysloviteľný a požehnaný dar večného života, ktorý vložil do môjho ducha! Som si
vedomý toho, že je vo mne Boží život; nech je požehnaný Pán, ktorý spôsobuje, že triumfujem v Kristovi a na
každom mieste cez môj život zjavuje vôňu známosti Jeho slávneho života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:13; 2.Peter 1:3-4
1-ročný plán: Skutky 21:17-36; Jób 29-31
2-ročný plán: Galatským 3:13-22; Izaiáš 32
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Pastor Chris
Hovor to, v čo veríš
„Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme,

a preto aj hovoríme“ (2.Korintským 4:13).
Nestačí len veriť. Tvoju vieru musí ďalej nasledovať tvoje smelé vyznanie viery. Náš úvodný verš
nepovedal: „Hovoril som, pokúšajúc sa veriť.“ Hovorí sa tu: „Uveril som, preto som hovoril.“ Viera pracuje
z vnútra von. Rímskym 10:10 hovorí: „Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“
Viera je v srdci, ale ústami sa deje vyznanie na spasenie. To znamená, že musíš hovoriť ústami to, čomu si
uveril vo svojom srdci. Ak neveríš, tak hovorenie nič nezmení.
Viera je viac, ako len dúfanie; je to dávanie hlasu svojej viere. Tento princíp, tak ako je uvedený
v úvodnom verši, znamená nepretržitú prácu. Neprestávaj hovoriť svoju cestu hore a dopredu!
Neprestávaj hovoriť stále, že ideš k lepšiemu v zdraví, bohatstve, pokroku, rozvoji, úspechu a víťazstve!
Mal by si veriť a neprestávať hovoriť to, čo Boh povedal ohľadom teba, tvojej práce a tvojej rodiny.
Niektorí rodičia tomuto princípu nerozumejú. Volajú svoje deti všetkými možnými zlými
menami: „Prázdna hlava“; „Si nanič“; a to je zlé! Never a nehovor takéto slová o svojich deťoch. Hovor
im cestu hore, nie dole! Hovor im: „Neboj sa, si najlepší. Ty si balíkom úspechu a to sa prejaví všade, kam
prídeš!“ Ak si rodičom, tak ver a hovor o svojich deťoch takéto slová každý deň, pretože tvoje slová sú
mocné.
V Markovi 11:23 Ježiš povedal: „Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a
zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Ver a hovor to, po
čom v živote túžiš a budeš mať to, čo hovoríš.
Vyznanie
Moja viera v Božie Slovo uprostred nepriaznivých okolností je víťazstvo, ktoré premáha svet a každé
protivenstvo. Božie Slovo, ktoré nikdy nezlyhá, vo mne mocne pracuje a spôsobuje, že moja viera je efektívna, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 3:1; Židom 10:23
1-ročný plán: Skutky 21:37-22:21; Jób 32-35
2-ročný plán: Galatským 3:23-29; Izaiáš 33
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Pastor Chris
Odpustenie: Nástroj pre tvoje šťastie
Znášajte sa jeden druhého a odpúšťajte si navzájom, ak má niekto na niekoho žalobu, ako Kristus odpustil

vám, tak aj vy (Kolosenským 3:13).
Jedna pani zomrela na rakovinu, pretože nechcela odpustiť svojmu manželovi, ktorý žil búrlivý
život a nechcel chodiť do kostola. Keby chodil na nedeľné bohoslužby, všetci by sa radovali a považovali
by to za zázrak. Nechcela sa prestať trápiť kvôli svojmu manželovi a držala zášť proti nemu; toto bol
dôvod jej rakoviny.
Takže nezomrela na rakovinu preto, lebo rakovina je veľkým nepriateľom, nie. Ona zomrela na
rakovinu, pretože jednoducho nedovolila rakovine odísť, jej rakovinou bolo neodpustenie, ktoré
prechovávala vo svojom srdci. Pochop niečo o odpustení: je to nástroj; úžasný nástroj pre tvoje vlastné
šťastie. Neodpúšťaš iným, pretože boli takí zlí a ty si bol taký dobrý; nemá to nič dočinenia so správnym
a nesprávnym. Skôr je to niečo, čo urobíš pre tvoje vlastné šťastie; je to v tvojom záujme nemať žiadnu
zášť alebo horkosť voči komukoľvek.
Som si vedomý, že niekedy môžeme byť veľmi zranení bezcitným konaním iných. Avšak
uchovávanie si týchto bolestí a neochota zabudnúť na zlé skúsenosti môžu iba ďalej zraňovať tvoje
emócie a zapríčiniť poškodenie tvojho duchovného života. Neodpustenie dovoľuje okolnostiam
okradnúť ťa o radosť v tvojom živote, ale odpustenie je nástrojom pre šťastie.
Nikdy sa nehnevaj na ostatných a neodmietaj ich za to, čo ti urobili; uč sa odpúšťať. Dokonca ani
nečakaj, kým sa ti ospravedlnia. Nech je Božia láska v tvojom srdci tvojou inšpiráciou pre odpustenie ich
chýb a hriechov a nie ospravedlnenie od tých, ktorý ti ublížili. Nech Božia podstata v tvojom vnútri
vyteká von ako rieka, keď jednáš s ostatnými v láske. Udržuj si odpúšťajúce srdce po celý čas a budeš žiť
šťastný a vzrušujúci život a neustále sa budeš tešiť z dobrých vzťahov s inými ľuďmi.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za lásku, ktorá vo mne pracuje. Prežívam rastúcu radosť a šťastie, keď uvoľňujem
ostatných z ich hriechov a prejavujem im Božiu lásku, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:25; Efežanom 4:32
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Pastor Anita
Očividný úspech cez Slovo
„Medituj, premýšľaj nad týmito vecami, celý sa im odovzdaj, aby tvoj pokrok bol zjavný všetkým“ ( 1.

Timoteovi 4:15 angl. preklad).
Božia túžba pre teba, ako pre kresťana, nie je iba to, aby si v živote robil pokrok a napredoval, On
chce, aby tvoj pokrok bol očividný aj pre ľudí okolo teba.
Boh rád zjavuje svoju veľkú moc cez svoje deti. Biblia hovorí: „A človek (Izák) narástol veľký a
prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký“ (1.Mojžišova 26:13). Izák nesmierne prosperoval
v zemi, ktorá bola spustošená ťažkým hladomorom. Jeho prosperita bola taká veľká, že sa dostal až do
pozornosti Filištíncov: „Pretože mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli“
(1.Mojžišova 26:14). Boh môže urobiť to isté aj s tvojím životom.
Dôvod Izákovho zaznamenaného očividného pokroku a prosperity nie je vôbec nerealistický,
nadsadený. Izák je nám ukázaný v Biblii ako človek, ktorý si často robieval čas na to, aby mohol
rozmýšľať (meditovať) nad Slovom (1.Mojžišova 26:63). Pavol povedal Timoteovi: „Medituj, premýšľaj nad
týmito vecami, celý sa im odovzdaj, aby tvoj pokrok bol zjavný všetkým.“ Tieto pokyny, ako aj z toho
vyplývajúce následky platia aj pre teba. Rozmýšľanie nad Slovom ťa urobí v živote úspešným.
Józua 1:8 hovorí: „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.“ Tento druh
úspechu a prosperity nie je vôbec skrytý, ale ho môžu zjavne vidieť všetci.
Boh ťa nechce požehnať iba niekde v kúte, skôr chce, aby celý svet videl, čo pre teba urobil. Chce
sa chváliť tvojím životom. Takže budeš musieť urobiť premýšľanie nad Slovom prioritou svojho života.
Toto je návod, ktorý nám dal na to, aby sme mali zaručený úspech a nekončiacu prosperitu.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dávaš prostredníctvom Slova život neustáleho pokroku a prosperity.
Ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom duchu, čo spôsobuje, že môžem konať v múdrosti a prosperite vo
všetkom, čo robím, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Žalm 1:1-3
1-ročný plán: Skutky 23:12-35; Jób 40-42
2-ročný plán: Galatským 4:12-20; Izaiáš 35
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Pastor Chris
Ako zostať plný Ducha
„A neopíjajte s vínom, v ktorom je roztopaš, ale buďte naplnený Duchom, hovorte si v žalmoch „a hymnách

a duchovných piesňach, spievajte a tvorte melódie vo svojom srdci Pánovi, Vzdávajte vďaku vždy vo všetkom Bohu
a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Podriaďujte sa navzájom jedni druhým v bázni Božej“ (Efežanom 5:1821).
Sú určité veci, ktoré musíš robiť, aby si bol plný Božieho Ducha a tešil sa s duchovného úžitku,
ktorý Jeho prítomnosť prináša. Apoštol Pavol v našom úvodnom verši vymenováva štyri dôležité body.
Po prvé hovorí: „Hovorte si v žalmoch a hymnách a duchovných piesňach.“ To znamená, že hovorím k sebe
a ty tiež hovoríš k sebe v žalmoch a hymnách a duchovných piesňach. Napríklad hovoríš: „Pán je
pevnosťou môjho života, koho sa budem báť? (Žalm 27:1). On ma posilňuje a robí úspešným človekom. Je to tak!
Chodím v Božom svetle, takže som Božím svetlom.“
Ďalšia vec, ktorú máme robiť je: „Spievajte a tvorte melódie vo svojom srdci Pánovi.“ Hovorí tu
o spievaní v duchu, o tvorení duchovných piesní Pánovi vo svojom srdci. Pre iných to nemusí byť
melodické, ty si však neprestávaj spievať v duchu sám pre seba. Najdôležitejšia vec je to, že tvoj duch je
roznietený a ty si s toho požehnaný.
Ďalej hovorí: „, Vzdávajte vďaku vždy vo všetkom Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.“ To
znamená, že vzdávaš vďaku Bohu za všetko, čo urobil. Vyznávaš o Ňom krásne veci a svedčíš o Jeho
podivuhodných skutkoch v tvojom živote. Povedz: „V mene Ježiša Krista, Otče, žehnám Tvojmu svätému
menu, ďakujem za Tvoju dobrotu, lásku, milosť a milosrdenstvo! Ďakujem Ti, že ma povyšuješ v živote a udeľuješ
mi všetky duchovné požehnania v ponebeských oblastiach, v Kristovi Ježišovi.“ Namiesto sťažovania si Bohu na
svoju prácu, rodinu, financie a podobne uč sa vzdávať Mu vďaku.
Keď je tvoj život plný chvály a ďakovania, budeš mať víťazný život. Teraz, keď máš tento druh
výnimočného života, mohol by si byť ľahko nafúkaný alebo povýšenecký, takže Pavol veľmi rýchlo ďalej
hovorí: „Podriaďujte sa jedni druhým v bázni Božej.“ To je ďalší bod – podriaďovanie sa. Aj keď si tak
požehnaný, napriek tomu si pokorný; si podriadený autorite a panstvu Slova.
Vedome praktikuj tieto kroky a napĺňaj sa Duchom každý deň a tvoj život bude nekonečným
prúdom nadprirodzena.
Modlitba
Požehnaný nebeský Otče, vyvyšujem Tvoj majestát; uctievam Ťa za to, že si všemocný a za Tvoju úžasnú
nádheru. Obdivujem Ťa a uctievam Ťa za to, kým si. Tebe buď navždy všetka sláva a zvrchovanosť, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:31; Skutky 13:50-52
1-ročný plán: Skutky 24; Žalmy 1-6
2-ročný plán: Galatským 4:21-31; Izaiáš 36
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Pastor Chris
Musíš byť spravodlivý, aby si správne žil!
„A tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote cez toho jediného, Ježiša

Krista“(Rímskym 5:17).
Mnohí nerozumejú rozdielu medzi spravodlivosťou a správnym žitím. Keď sa znovu narodíš,
tak si sa stal spravodlivosťou Božou a to je jediný dôvod, prečo Boh očakáva, že budeš žiť správne. On by
neočakával, že niekto, kto sa nestal spravodlivosťou, bude žiť správny život. Náboženstvo to učí presne
naopak; ak budeš žiť správne, potom ťa Boh urobí spravodlivým. Takto to ale Božie Slovo neučí. Niektorí
hovoria: „ Ak budeš žiť správne, potom ťa Boh prijme“, to je tiež v protiklade s pravdou Božieho Slova.
Spravodlivosť dáva zrod správnemu životu. Človek môže žiť správne jedine vtedy, ak je
spravodlivý. Pes šteká preto, lebo je pes. Mačka nešteká, lebo nie je pes. Pes bude štekať, lebo je to jeho
prirodzenosť. Tak teda, ak si znovuzrodený, spravodlivosť už viac nie je niečo, čo musíš hľadať, alebo
niečo, k čomu sa pokúšaš dospieť. Je to niečo, čo už v tebe pracuje. Je to prirodzené novému
znovuzrodenému človeku v Kristovi, ktorý ti teraz dáva schopnosť robiť správne veci a žiť spravodlivo
na Božiu slávu.
Mocou smrti, pohrebu, a zmŕtvychvstania Ježiša Krista si sa stal spravodlivým. 2.Korintským 5:21
hovorí: „Lebo Toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme boli spravodlivosťou Božou v Ňom.“
Bol si vyhlásený spravodlivosťou skrze vieru: „Ospravedlnení súc teda z viery máme pokoj s Bohom skrze
nášho Pána Ježiša Krista“ (Rímskym 5:1). Toto je evanjelium - dobrá správa: že bezbožná osoba sa môže
stať spravodlivou skrze vieru v to, čo Ježiš urobil na kríži.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti dnes za to, že si mi dal spravodlivosť ako dar a povzbudzuješ moje vedomie v tom,
že som sa stal spravodlivým spravodlivosťou Krista Ježiša. Dnes panujem a vládnem ako kráľ, keď smelo beriem
výhody z toho, že v Tvojich očiach som urobený spravodlivým, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Rímskym 18-19
1-ročný plán: Skutky 25:1-12; Žalmy 7-10
2-ročný plán: Galatským 5:1-12; Izaiáš 37
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Pastor Chris
„Generačné požehnanie“
„Neodplácajúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak, dobrorečte vediac, že ste nato povolaní,

aby ste zdedili požehnanie“(1.Peter 3:9).
Žiaden kresťan by sa nemal báť nejakej „generačnej kliatby“, ale mali by sme byť vďační za
„generačné požehnanie“. Toto požehnanie prešlo od Abraháma k Izákovi a Jákobovi a potom k nám,
novému stvoreniu v Kristovi. My sme duchovné semeno Abrahámovo.
Ak si znovuzrodený, ty si dedičom Abrahámovho požehnania, lebo zasľúbenie bolo dané
Abrahámovi a jeho semenu: „ A zasľúbenia boli povedané Abrahámovi a jeho semenu. Nehovorí: semenám ako by
ich bolo mnoho, ale hovorí jako o jednom: I tvojmu semenu, ktorým je Kristus“ (Galatským 3:16). Galatským
3:29 hovorí: „A ak ste vy Kristovi, tak ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi.“ Preto ty si
požehnaný Bohom; a čokoľvek, čo sa narodilo z Boha nemôže byť prekliate; je to požehnané!
2.Korintským 5:17 hovorí: „A tak ak je niekto v Kristovi , je novým stvorením, staré veci sa pominuli,
hľa, všetko je nové.“ Byť znovuzrodený znamená, že si označený za nový druh, narodený požehnaný a bez
minulosti. Máš nový rodokmeň v Kristovi a to je rodokmeň požehnaných! Toto je Božia práca. On ťa
povolal a vybral si ťa pre život v požehnaní. Boh sa to nechystá urobiť, On to už urobil: „ Požehnaný Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorá nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach
v Kristovi“ (Efezským 1:3).
Bol si prenesený z kráľovstva temnoty do kráľovstva Božieho milovaného Syna, do kráľovstva
neobmedzeného požehnania. Život hojnosti a neobmedzenej prosperity je tvojím dedičstvom v Kristovi.
Odmietni pripustiť, aby ťa nevedomosť okradla o sýty a efektívny život.
Modlitba
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ma splodil k živej nádeji cez vzkriesenie Ježiša
Krista zo smrti a voviedol ma do života nekončiaceho požehnania. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 1:3; 1.Mojžišova 12:3
1-ročný plán: Skutky 25: 13-26:1; Žalmy 11-16
2-ročný plán: Galatským 5:13-19; Izaiáš 38
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Pastor Chris
Ako aktivovať silu Ducha
„... [Ježišova] matka povedala posluhovačom: Urobte všetko, čo vám povie“ (Ján 2:5).
Mnohokrát nemajú ľudia pochybnosti o účinnosti moci Božieho Ducha; ale nerozumejú, ako

naštartovať tú moc a následne ju aj využiť vo svojich osobných životoch. Aktivovať moc Ducha je veľmi
jednoduché. Prvá vec spočíva v uvedomení si, že v tvojom vnútri prebýva Duch Svätý, ktorý je zdrojom
Božej moci (Skutky 1:8). On je ten, ktorý ti udeľuje božské uschopnenie na vykonanie nadprirodzeného.
Preto musíš rozoznať jeho božskú prítomnosť v svojom vnútri.
Po druhé sa musíš naučiť robiť všetko to, čo ti Duch Svätý povie, aby si urobil. Obyčajne k tebe
hovorí cez Slovo. Takisto ti môže slúžiť aj cez špecifické slová, ktoré vloží priamo do tvojho ducha. Bez
ohľadu na to, aký spôsob komunikácie s tebou si vyberie, konaj podľa Jeho Slova. V tom je to tajomstvo.
Keď urobíš to, čo ti povie, aby si urobil, potvrdíš to Jeho mocou a to zaiste prinesie božské výsledky.
Spomeň si, keď Pán počas svadobnej hostiny v Galilejskej Káne premenil vodu na víno. Pred
týmto zázrakom Mária, matka Ježišova, dala posluhovačom múdru radu; tá znela, aby urobili všetko
podľa inštrukcií, ktoré im Pán Ježiš dá (Ján 2:5). Majster následne povedal služobníkom, aby naplnili
džbány vodou. Keď tak urobili, povedal im, aby nabrali z týchto džbánov a dali ochutnať organizátorovi
hostiny. Keď dotyčný muž ochutnal nápoj, opýtal sa oslavujúceho, prečo uchoval to najlepšie víno až na
koniec. Stal sa zázrak! Kedy presne sa voda premenila na víno? Stalo sa to vtedy, keď služobníci konali
podľa Ježišových slov (Ján 2:1-10).
Keď študuješ službu a misiu Pána Ježiša Krista, stretneš sa s tým, že ktokoľvek konal podľa Jeho
Slova, zakaždým nasledoval nejaký zázrak. Takže kľúč k aktivovaniu moci Božieho Ducha pre vyriešenie
problémov, ktoré ťa obklopujú, je konanie podľa Slova. Keď sa rozhodneš vykročiť vo svetle Pánovho
písaného alebo hovoreného Slova, Jeho božská moc prichádza na teba a uschopňuje ťa, aby si uchopil
vytúžené výsledky.
Vyznanie
Drahý Otče, ďakujem za Tvoje Slovo a jeho schopnosť obnoviť moju myseľ a premieňať ma zo slávy do
slávy. Dnes sa zmocňujem svojho zázraku a preberám kontrolu nad okolnosťami, keď aktivujem moc Ducha tým, že
konám podľa Slova. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 7:24-25; Jakub 2:20-22
1 – ročný plán: Skutky 26:2-18; Žalmy 17-18
2 – ročný plán: Galatským 5:20-26; Izaiáš 39
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Pastor Chris
Boh sa o teba špeciálne zaujíma
Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený

medzi mnohými bratmi (Rimanom 8:29).
Boh ťa poznal ešte predtým, ako si sa narodil; zastavil si sa niekedy, aby si o tom porozmýšľal?
To ukazuje na to, aký si pre Neho špeciálny. On „vedel dopredu“ a predurčil ťa k slávnemu životu ešte
predtým, ako si sa narodil.
Slovo „poznať vopred“, ako je použité v úvodnom verši znamená viac, ako len poznať niekoho
v predstihu. Takisto to znamená osobitne sa zaujímať o niekoho. Boh ti venuje zvláštnu pozornosť kvôli
Ježišovi Kristovi. On vopred naplánoval tvoj život. Naplánoval, aby si kráčal na predurčenej ceste a
niesol obraz a podobu Jeho syna Ježiša.
Znovu si všimni hlavnú myšlienku verša, ale teraz v rozšírenom preklade (AMP angl.): „Lebo
tých, ktorých vopred poznal [o ktorých si bol vedomý a miloval ich vopred], takisto ich aj predurčil od začiatku
[vopred ich ustanovil], aby boli sformovaní /vytvarovaní k obrazu Jeho Syna [a vnútorne zdieľali Jeho podobu] ...“
Aká je toto požehnaná pravda! Je to podobné tomu, čo Pán povedal v Jeremiášovi 15:5: „Skôr, ako som ťa
utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa; určil som ťa národom za
proroka.” Mnohokrát sa pokúšam predstaviť si, čo sa muselo odohrávať v mysli Jeremiáša, keď mu Pán
adresoval tieto slová: „Vybral som si ťa predtým, ako si sa narodil.”
Toto sa nevzťahuje iba k Jeremiášovi, ale takisto sa to týka aj teba. Boh ťa taktiež poznal predtým,
ako si sa narodil. Neprišiel si na tento svet náhodou; On vedel, že prichádzaš, preto nie si žiadna
nepredvídaná udalosť. Nikdy nereptaj, nesťažuj sa ani sa netráp nad chybami z minulosti. Zakaždým by
si mal prehlásiť : „Môj život je určený pre slávu Božiu; kráčam po vopred určenej ceste.” Bez ohľadu na
to, čo sa stane, narovnaj sa, vzpriam sa a buď si vedomý, ako ťa Otec nášho Pána Ježiša Krista postavil na
predurčenej ceste.
Modlitba
Milostivý Otče, aká česť vedieť o Tvojom špeciálnom záujme o mňa! Som poháňaný tvojou múdrosťou, aby
som kráčal na chodníku víťazstva, radosti, prosperity a pokoja. Tieto všetky veci si pre mňa dnes pripravil v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:11; Príslovia 4:18
1 – ročný plán: Skutky 26:19-32; Žalmy 19-20
2 – ročný plán: Galatským 6:1-9; Izaiáš 40
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Pastor Anita
Oboznám sa s Jeho hlasom
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem

stolovať s ním a on so mnou (Zjavenie 3:20).
Pán Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma” (Ján 10:27).
Znamená to, že ak patríš ku Kristovi, musíš byť oboznámený s Jeho Slovom, lebo tak spoznáš Jeho hlas.
Cez vytrvalú meditáciu nad Slovom bude Jeho hlas zreteľný a Jeho požehnania sa začnú prejavovať vo
všetkom, čo robíš. Jozue 1:8 hovorí: „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.“
Aby si zažil skutočný úspech a žil dokonalý život, musíš byť oboznámený so Slovom. Ak
počúvaš a prijímaš Božie Slovo, tak z teba vyjde samé zakaždým, keď prehovoríš, pretože z plnosti srdca
hovoria ústa (Matúš 12:34). Tvoje slová budú inšpirovať a nie odrádzať, lebo si oboznámený s hlasom
svojho nebeského Otca a naučil si sa komunikovať na Jeho úrovni. Keď uchováš Božie Slovo ako poklad
vo svojom srdci, vždy budeš hovoriť správne slová, ktoré budú prinášať milosť tvojim poslucháčom.
Rozhodni sa milovať a nie nenávidieť; zvoľ si budovať a nie ničiť. Rozhodni sa pozdvihovať
miesto zhadzovania; rozhodni sa žehnať namiesto kritizovania.
Modlitba
Ďakujem Ti Otče, že ma učíš, ako byť naladený na Tvoj hlas tým, že venujem pozornosť Tvojmu Slovu.
Moje srdce je dnes pripravené prijať a byť premenené službou Tvojho Slova. Plne sa odovzdávam Slovu, aby dávalo
inštrukcie môjmu vnútru a viedlo moje cesty, keď zachovávam a robím to, čo Slovo hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Príslovia 4:20-22; Izaiáš 55:10-11
1 – ročný plán: Skutky 27:1-26; Žalmy 21-22
2 – ročný plán: Galatským 6:10-18; Izaiáš 41
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Pastor Chris
Adoptovaní synovia
Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží (Rimanom 8:14).
V našom úvodnom verši slovo synovia (grécky „huios“) znamená dospelí, zrelí synovia Boží;

adoptovaní synovia. Dovoľte mi, aby som vám teraz mohol niečo vysvetliť ohľadom doktríny adopcie,
s ktorou sa stretávame v Novej Zmluve. Mnohí sa domnievali, že sa tu jedná o prijatí cudzieho syna za
svojho vlastného a o získaní všetkých právnych dokumentov k tomu, aby sa takáto adopcia mohla
uskutočniť.
To však nie je ten prípad, o ktorom nám tu píše Pavol. Odkazoval na situáciu, ktorá existovala
v tých časoch. Ak mal monarcha niekoľko synov, zvolil si jedného z nich za dediča. Následne ho
odovzdal vychovávateľom, učiteľom a inštruktorom, aby tohto zvoleného syna trénovali a vychovali ho
k dospelosti.
Potom, keď už bol vytrénovaný a pripravený na úradovanie, musel sa postaviť pred kráľa, avšak
tento raz už ako „adoptovaný syn.“ To znamená, že za ten čas vyzrel do dospelosti a bol pripravený
prevziať úrad. Hoci bol synom kráľa od narodenia, musel byť náležite vychovaný z obyčajného syna;
biologického potomka svojho otca (grécky „teknon“), aby sa stal jeho „huios“, to jest dospelým synom.
Preto keď apoštol Pavol napísal v Rimanoch 8:14: „Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží”,
odkazoval tam na “huios” Boha, na adoptovaných, dospelých synov. Oni sú tí, ktorí sú vedení Duchom
Božím.
Nie všetci, ktorí sú znovuzrodení, pochopili vedenie Ducha. Mnohí ešte len pochopia Božie veci;
musia byť najskôr vychovaní. Z tohto dôvodu Boh “ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase
iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby budovali svätých k dokonalosti … až všetci dospejeme k
jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej.” Hospodin chce, aby
každý jeden z nás rástol k dokonalosti; k dospelosti vo veciach Ducha a aby sme žili ako Jeho adoptovaní
synovia.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem za inštrukcie, ktoré mi dávaš a za to, že ma usmerňuješ, trénuješ a pripravuješ na to,
aby som bol správcom mocí vo vekoch, ktoré prídu, ako aj pre život víťazstva a prevahy nad živlami tohto sveta, v
mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:19; Galatským 4:6-7; Galatským 4:1-2
1 – ročný plán: 27:27-44; Žalmy 23-25
2 – ročný plán: Efežanom 1:1-14; Izaiáš 42
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Pastor Chris
„Potomkovia Slova“
Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy ... (Jakub 1:18).
2.Timoteovi 3:16 hovorí: „Každé písmo je dané inšpiráciou od Boha, a je užitočné ako doktrína,

pokarhanie, napomenutie, ako inštrukcie / návod v spravodlivosti.“ Všimni si, že sa tam nehovorí: „každé písmo
je nám dané za jediným účelom doktríny, pokarhania, nápravy a ako inštrukcia pre spravodlivosť“, namiesto toho
sa tam hovorí o tom, že je užitočné pre všetko menované. Aký je jediný účel Božieho Slova, ktoré k nám
prichádza? Aký je Boží plán a zámer pre to, že nám vyslal Jeho Slovo, učí nás ho, zdieľa ho s nami a dáva
nám ho? Poviem vám to.
Najskôr skús pouvažovať nad týmto: keď zasadíš zrniečko pšenice, urobíš tak preto, lebo zrejme
chceš úrodu obilia. To isté platí, ak ide o jadierko pomaranča alebo manga. To, čo chceš vypestovať, sa dá
vypátrať podľa pôvodného semiačka, ktoré si zasadil. To by nám niečo malo hovoriť; dôvod, pre ktorý
nám Boh dal Jeho Slovo je ten, že chce, aby sme sa stali Božím slovom.
Teraz sa poďme na to pozrieť z takejto perspektívy. Biblia hovorí o Ježišovi ako o slove, čo sa
stalo telom (Ján 1:14); a ďalej v Jánovi 12:24 odkazuje na seba samého ako na semeno. Ježiš povedal: „Ak
zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Znamená to
nasledovné: čo si zasadil, tak to isté aj zozbieraš, avšak zozbieraš z toho úrodu. Boh dal Ježiša, Slovo, aby
zomrelo a prinieslo úrodu; úrodu toho, čo pôvodne zasial. Keďže to, čo dal, bolo Slovo, tak Slovo musí
byť to, čo dostane späť. To je po prvé.
Na druhej strane nám Biblia hovorí v 1.Petrovi 1:23: „Ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale
z neporušiteľného semena slova Božieho, ktoré žije a zostáva naveky“ (angl. preklad). Pes dá život ďalšiemu
psovi; mačka dá život inej mačke. Ľudské bytosti dajú život novej ľudskej bytosti. Podobné je to vtedy,
keď si narodený z Boha, si tiež boh! Toto je dôvod, prečo povedal Ježiš v Jánovi 10:34: „Či nie je napísané
vo vašom zákone: Ja som povedal: bohovia ste?“ Tridsiaty piaty verš hovorí o tom, ako tých, ktorým bolo
dané Slovo Božie, nazval bohmi (Ján 10:35).
Sme potomkovia Slova. Medituj nad touto pravdou a ona ťa bude budovať, bude ťa inšpirovať
a napĺňať energiou k tomu, aby si každý deň žil nadprirodzený a víťazný život!
Vyznanie
Som narodený zo Slova a z Ducha Pánovho, a preto je môj život životom Slova. Slovo vo mne prináša
úžasnú úrodu a výsledky do môjho života, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Židom 2:1; Príslovia 4:20-21
1 – ročný plán: Skutky 28:1-16; Žalmy 26-29
2 – ročný plán: Efežanom 1:15-23; Izaiáš 43
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Pastor Anita
Dobrý život
„Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - veriac - aby ste mali život cez Jeho

meno. (Ján 20:31).
Apoštol Ján mal unikátne zjavenie o tom, čo znamená večný život a predstavil detailné učenie
o kvalite tohto nadprirodzeného života, ktorý máme v Kristovi ako veriaci. V 1. Jánovi 5:11-12 povedal:
„A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá
Syna Božieho, nemá život.“ Aký hlboký výrok! Neskôr v Skutkoch 5:20 čítame práve o tomto živote niečo
pozoruhodné; hovorí sa tam: „Povedz ľuďom všetko, čo sa dá povedať o tomto živote“ (angl. preklad).
Boh chce, aby sme hovorili ľuďom o tomto živote, pretože je to dobrý život. Hospodin urobil
tento neporušiteľný a nezničiteľný život dostupný človeku cez Krista Ježiša, keď prehlásil, že ktokoľvek
v Neho uverí, bude mať večný život vložený do svojho ducha (Ján 3:16). Je to život moci, spravodlivosti,
pokoja a radosti v Duchu Svätom.
Boh chce povedať všetkým, ktorí nie sú v Kristovi, o existencii lepšieho života, ako je ten, čo majú
a poznajú teraz; dobrý život v Kristovi Ježišovi! Pán chce, aby si sa stal kanálom tohto života pre tých,
s ktorými denne prichádzaš do styku a aby si im ukázal úžasnú slávu a bohatstvo Jeho Kráľovstva.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za istotu slávneho života, ktorú mám v Tebe cez Tvoje Slovo; je to život
spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom. Ďakujem za udelenú príležitosť denne preukazovať veľkolepú
slávu Tvojho Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 5:24; 1.Ján 5:20
1 – ročný plán: Skutky 28:17-31; Žalmy 30-31
2 – ročný plán: Efežanom 2:1-10; Izaiáš 44
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Pastor Chris
Chodenie v láske
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy

vzájomne milovali (Ján 13:34).
V týchto posledných dňoch je naším objavom láska Krista, ktorá nás prenesie do pozície, kde
budeme pripravení na príchod Pána. Práve Božia láska nás pripraví k vytrhnutiu Cirkvi a prenesie do
najvyšších úrovní Pánovho pomazania. Preto čím skôr ju objavíš, tým lepšie. Nie sú dve možnosti, ako sa
k tomu postaviť; musíš chodiť v láske!
Existuje veľa kresťanov a dokonca aj služobníkov, ktorí nevedia, čo to znamená chodiť v láske. Je
naozaj pozoruhodné, ako ľudia uskutočňujú službu pre Krista bez toho, aby chodili v láske. Jeden
zaručený spôsob, ako zmerať vlastné chodenie v láske je cez jazyk; je to obsah toho, čo hovoríš. Apoštol
Jakub nám to hlboko vysvetlil v Jakubovi 3:2: „Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý (dospelý) muž,
schopný držať si na uzde aj celé telo.“ Tento verš nám dáva na známosť spôsob, ako zmerať duchovnú
dospelosť človeka; a ten spôsob je cez slová, cez samotný obsah našej reči.
Tvoje vlastné vyznania ukážu, kde sa nachádzaš; odhalia, kto vlastne si. Nezáleží na tom, čo si
niekto o tebe myslí alebo to, čo si myslíš o sebe ty sám, to podstatné je slovo, ktoré každý deň vychádza
z tvojich úst! Bez ohľadu na to, s kým sa rozprávaš; či je to Boh, ľudia, ty sám pre seba alebo rozprávaš k
okolnostiam či prírode; nič sa na tom nemení! Obsah tvojich slov meria tvoju skutočnú duchovnosť.
Ak sa prichytíš pri tom, ako hovoríš to, čo by si nemal hovoriť, rýchlo na to zareaguj a nauč sa
krotiť svoj jazyk. Odmietni hovoriť škaredé, nenávistné a jedovaté slová, ktoré hanobia a ponižujú iných.
Dovoľ, nech je tvoje jednanie s ľuďmi vľúdne a láskavé. Posväcuj svoj jazyk. Keď je tvoj jazyk posvätený,
znamená to, že je venovaný Pánovi a že On sa stal Pánom tvojho jazyka. Inak povedané, tvoj jazyk môže
hovoriť jedine lásku a iba slová, ktoré dovolí Ježiš.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá je rozliata v mojom srdci cez Ducha Svätého. Vedome denne
prejavujem lásku; slovami aj skutkami a tým ukazujem krásu a láskavosť Tvojho charakteru a povahu, ktorá je do
mňa vložená, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 3:1-2; Rímskym 5:5; 2. Korintským 5:14
1 – ročný plán: Rimanom 1:1-17; Žalmy 32-34
2 – ročný plán: Efežanom 2:11-22; Izaiáš 45
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Pastor Chris
Uskutočni zmenu TERAZ ... lebo môžeš!
„Ale prijmete moc, po tom ako na vás zostúpi Duch Svätý...“ (Skutky 1:8 angl).
Boh nie je rozrušený z toho, keď čelíš nepríjemným situáciám. V skutočnosti celkom rád vidí ako

čelíš nejakým výzvam, pretože On veľmi dobre vie, že z nich zaiste vyjdeš víťazne. Dobre vie, že dokážeš
zmeniť hocijakú situáciu, pretože božská moc potrebná k vykonaniu zmeny už v prebýva tebe. Bola do
teba vložená v momente, keď si do svojho života prijal Ducha Svätého.
Podobne ako matka plná očakávania sleduje svoje batoľa, ako urobí prvé nesmelé kroky bez jej
pomoci; a hoci dieťa ešte niekoľkokrát spadne, nemá dôvod byť znepokojená. Miesto toho ho
povzbudzuje a hovorí mu láskavé slová, keď sa ho snaží znovu postaviť na nohy. Takýmto istým
spôsobom nás vidí aj Pán, keď prekonávame akékoľvek problémy, ktorým čelíme v našich životoch.
Čaká s očakávaním a dôverou; vediac, že máš všetko, čo je potrebné k výhre.
Možno si bola na testoch a bolo ti povedané, že si neplodná alebo si diagnostikovaný
s nevyliečiteľnou chorobu. Mohlo prejsť veľa času odvtedy, ako si absolvoval školu a stále nemáš prácu
alebo vlastnú firmu; Boh čaká, aby videl, ako TERAZ vykonáš zmenu. On vie, že to môžeš. Verí v teba,
pretože ti dal všetko, čo je potrebné – dynamickú, zázraky konajúcu schopnosť – tak ju len uveď do
činnosti. Ostaň pevne stáť, smelo prehlasuj vo viere, po čom túžiš a pozeraj sa, ako sa pred tebou rozvinie
ten zázrak, ktorý potrebuješ.
Boh je schopný „ ... urobiť neobyčajne hojne (mimoriadne štedro) nado všetko, o čo žiadame alebo o čom
rozmýšľame, podľa (na základe) moci, ktorá v nás pracuje“ (Efezským 3:20 angl).
Uvedom si, že si dorazil na miesto zmeny a Boh nechce, aby si k nemu nariekal o pomoc. Chce
vidieť, ako žiješ triumfálne nad každou krízou. To je to, čo ti zabezpečí povýšenie na vyšší duchovný
stupeň, lebo Otec si ctí Jeho deti za ich triumf viery. Tvoje duchovné povýšenia sú založené na takomto
dobýjaní.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti, že si ma vystrojil mocou, aby viedla môj život v smere Tvojej vôle.
Prehlasujem, že prinášam prosperitu, úspech a výnimočnosť v mene Ježiš. Pôsobí vo mne Tvoja božská schopnosť;
preto víťazím vo všetkom a nad každou situáciou. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek11:23
1 – ročný plán: Rimanom 1:18-32; Žalmy 35-37
2 – ročný plán: Efežanom 3:1-12; Izaiáš 46
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Pastor Anita
Si uprednostnený Bohom (obľúbený)!
Ty povstaneš a zľutuješ sa nad Sionom; lebo je tu čas zmilovať sa (uprednostniť ho), je tu určený čas

(Žalm 102:14 angl).
Priazeň je priateľská pozornosť (ohľad) preukázaný k niekomu inému obzvlášť zo strany vyššie
postaveného. Znamená to milá (vľúdna, milostivá) dobrota, láskavosť alebo priateľská služba; zvláštne
privilégium alebo udelené právo, najmä také, ktoré si si nezaslúžil. Takisto to znamená zvýhodnenie,
ktoré ti je udelené pre tvoj úžitok. Ako dieťa Božie si božsky uprednostnený. Pán ťa obkolesil všade
prítomnou božskou priazňou, ktorá slúži ako štít: „Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou
kryješ ho ako štítom“ (Žalm 5:13).
Hospodin ťa miluje hlbokou láskou a Jeho čas na preukázanie priazne prišiel teraz. Pánov záujem
o tvoj život ťa oprávňuje k tomu, aby si si užíval veľké a slávne výhody Kráľovstva. Byť vysoko
uprednostneným dieťaťom milujúceho Boha znamená nikdy sa nenachádzať v pozícii znevýhodnenia.
Zaručene všetko pracuje pre tvoje dobro (Rimanom 8:28), bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa
nachádzaš a nezávisle na nich.
Všade, kam ideš, si oblečený do Božej priazne. Nikdy sa nevylučuj z niečoho, čo by mohlo
vyzerať ako príliš dobré pre teba, ani tomu never, že je to pre teba príliš dobré. Ak je to to najlepšie,
potom je to pre teba, pretože si to Božie najlepšie. Nie si obyčajný; si výnimočný! Buď si dobre vedomý
tejto skutočnosti: dvere požehnaní ako aj príležitostí, ktoré nemôžu byť ľudsky vysvetlené, sa pred tebou
otvoria mocou Božieho Ducha! Vždy prehlasuj, ako úžasne ti Pán pomáha, lebo ty si Jeho najcennejšie a
najobľúbenejšie vlastníctvo.
Vyznanie
Môj život je pre slávu Boha. Toto je môj čas zažiť nebývalú a neslýchanú priazeň (náklonnosť, láskavosť)
a mnohonásobné požehnania v každej oblasti môjho života. Prehlasujem, že všetko pôsobí pre moje dobro, pretože
milujem Pána a som povolaný podľa Jeho zámeru. Preto všetko, čo potrebujem pre život a zbožnosť, mi bolo dané
a ja si naplno užívam život; v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; Lukáš 2:52
1 – ročný plán: Rimanom 2; Žalmy 38-41
2 – ročný plán: Efežanom 3:13-21; Izaiáš 47
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Pastor Chris
Hľadaj dobro v iných!
„ ... Upriamte svoje myšlienky na to, čo je pravdivé, dobré a správne. Rozmýšľajte o veciach, ktoré sú čisté

a ľúbezné a zotrvávajte v pozoruhodných a dobrých veciach, čo sa nachádzajú v ostatných. Myslite na všetko, za čo
môžete velebiť Boha a majte z toho radosť“ (Filipským 4:8 angl).
Sú medzi nami ľudia, ktorí skoro nikdy nevidia dobro v ostatných. Sú známi tým, že sa vždy
zapodievajú nedostatkami, ktoré vnímajú na iných ľuďoch. Dokonca aj keď iní ľudia poznamenajú niečo
pozitívne na adresu jednotlivca, je veľmi pravdepodobné, že oni naopak vložia do tejto pochvaly niečo
negatívne. Napríklad ak nejaké žena dostane kompliment za svoje oblečenie, je dosť možné, že negatívne
zmýšľajúca osoba povie: „Áno, jej šaty sú krásne, ale aj tak je tučná.“ Takíto ľudia radšej uvažujú o tom,
čo považujú u iných za nedostatok namiesto toho, aby jednoducho povedali kompliment, aj keď je
zaslúžený. Aký je to len nesprávny spôsob života!
Vo väčšine prípadov je takéto správanie znakom frustrácie. Tí, čo jednajú takýmto spôsobom, si
neuvedomujú, že negatívne postoje, ktoré prezentujú, ich len hlbšie ponárajú do bahna úbohosti.
Frustrovaní ľudia nedokážu vidieť dobro v iných, obzvlášť keď to dobro nevidia v samých sebe; a preto
mnohokrát kritizujú a doberajú si iných ľudí. Avšak náš hlavný verš nám radí „zotrvávať v pozoruhodných
a dobrých veciach iných ľudí.“ Toto je tak veľmi dôležité, lebo všímať si a oceňovať dobré v iných nie je
o tom, ako ich urobiť veselými. Skôr je to o budovaní silného a pozitívneho charakteru, keď nechávaš,
aby z teba vychádzali dobré veci. Je to viac o tom, ako sa stať radostným, úspešným a prosperujúcim
mužom alebo ženou, teda takými, akými vás Pán už vopred naplánoval.
Zakaždým sa vedome snaž vážiť si a oceňovať iných za to, kto sú. Je to správna vec, ktorú treba
robiť. Dokonca aj keď si všimneš na nich niečo nesprávne, ostaň dostatočne milujúci na to, aby si na tú
vec poukázal úprimným spôsobom. Je to tá správna cnosť, ktorú musíš kultivovať; umiestni ťa na vyššiu
úroveň na tvojej kresťanskej ceste.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že ma dnes viac osvetľuješ cez Tvoje Slovo. Teraz som inšpirovaný na to,
aby som oceňoval v ľuďoch dobré veci a úprimne ich povzbudzoval zo svojho srdca. Reprezentujem Krista pred
mojím svetom a dnes si volím to, že budem oceňovať skutočnú hodnotu, ktorú Boh vložil do iných ľudí.
Rozšírené štúdium: Galatským 6:1
1 – ročný plán: Rimanom 3; Žalmy 42-44
2 – ročný plán: Efežanom 4:1-10; Izaiáš 48
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Pastor Chris
Neostaň ticho!
Ktorý nás takisto urobil schopnými služobníkmi Novej Zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja,

ale Duch dáva život. (2 Korintským 3:6 angl).
Prorok Joel v Starom Zákone predpovedal, čo sa stane v životoch Boží ľudí po tom, ako príjmu
Ducha Svätého: „ tvoji synovia a tvoje dcéry budú prorokovať ...“ (Joel 3:1). Všimni si, že nehovorí: „budú
ticho“, namiesto toho sa tam píše: „budú hovoriť slová moci.“ Dôkazom prijatia Ducha Svätého je to, keď sa
evanjelium Ježiša Krista stane vášňou číslo jedna; keď kážeš Slovo s odvahou, pretože ono je ako oheň
zapálený v tvojich kostiach.
Skutky 1:8 hovoria: „ale prijmete moc po tom, ako Duch Svätý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v
Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.” Časť služby Ducha Svätého v
tvojom živote je zameraná na posilnenie ťa, aby si pôsobil ako schopný služobník evanjelia. Po tom, ako
apoštol Peter prijal Ducha Svätého, jeho strachy sa vytratili. Kedysi „nevzdelaný rybár” začal hovoriť a
vykonávať nadprirodzené veci do takej miery, že v jeden deň sa počas jeho kázania obrátilo tri tisíc duší.
Možno prežívaš veľký tlak a prenasledovanie kvôli hlásaniu evanjelia a teraz sa cítiš, ako by si to
chcel vzdať; nebuď odradený; nebuď ticho. Keď Jeremiáš kázal Slovo Božie, bol vážne prenasledovaný
ľuďmi, čo boli okolo neho a nakoniec putoval aj do väzenia. Pri tom všetkom prenasledovaní a tlaku
miesto toho, aby sa vzdal, zakričal: „ ale jeho slovo bolo v mojom srdci ako žeravý oheň zovretý v mojich
kostiach, namáhal som s udržaním ho v sebe, ale nevládal som.” (Jeremiáš 20:9 angl).
Na tomto svete by nemalo existovať dostatočne veľké zastrašenie, ktoré by ťa odstavilo od
hlásania evanjelia. Kdekoľvek sa ocitneš, otvor ústa a odvážne a otvorene vyhlasuj evanjelium. Dovoľ,
aby tí, ktorých stretávaš, poznali spásu, ktorá k nim prišla; Boh sa na nich nehnevá, namiesto toho im
poskytol príležitosť uchopiť život a nesmrteľnosť cez evanjelium.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za Tvoje slovo v mojom srdci, lebo ono je ako žeravý oheň zovretý v mojich
kostiach a preto ho budem hlásať všade tam, kam pôjdem. Moje slová sú pomazané a prinášajú život každému, kto
počúva, na slávu a chválu Otca, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; 2.Timoteovi 4:2
1 – ročný plán: Rimanom 4; Žalmy 45-48
2 – ročný plán: Efežanom 4:11-16; Izaiáš 49
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Pastor Anita
Udržuj odpoveď viery
Tam sme videli obrov, Anákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa

zdali aj im (4.Mojžišova – Numeri 13:33).
Aby si v živote dokázal vyhrať, musíš vždy reagovať na Slovo vo viere; musíš sa naučiť pôsobiť v
oblasti viery, kde jediná vec, ktorá sa počíta je to, čo povedal Boh.
Možno čelíš ťažkostiam vo svojich financiách; avšak ako dieťa Božie, čo vidíš? Vidíš seba, ako
trpíš kvôli ekonomickej kríze podobne ako zvyšok sveta, alebo vidíš pravdu, ktorá hovorí: „keď ľudia
upadajú, vtedy hovorím, že prichádza povýšenie …” (Jób 22:29 angl).
Káleb a Jozue nezapreli fakt o obroch v krajine, ktorú Pán prisľúbil Izraelskému národu, avšak
boli pohnutí iba tým, čo Boh povedal. Po návrate im bolo povedané, aby opísali územie a ich odpoveď sa
zakladala jedine na viere v Slovo Božie. Zatiaľ čo odpoveď týchto dvoch bola skokom na Slove, ďalších
desať vyzvedačov podalo odpoveď bez viery – zlú správu.
Nikdy nedopusť, aby to, čo vnímajú tvoje vlastné fyzické zmysly (to, čo vidíš, počuješ alebo cítiš)
určovalo okolnosti tvojej existencie. Biblia hovorí: „keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa
nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné “ (2.Korintským 4:18). Nech je tvoj
zrak zameraný na večné a neomylné Božie Slovo a neustále si zachovávaj odpoveď viery.
Vyznanie
Vytrvalo upieram svoj pohľad na Slovo Božie. Moje myšlienky, slová a skutky sú inšpirované vierou vo
večné Božie Slovo a vo vedenie Ducha. Nie som pohnutý tým, čo vidím, cítim alebo počujem, ale odpovedám jedine
vo viere v Božie Slovo. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:17; Korintským 4:13; Židom 11:2
1 –ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalmy 49-51
2 – ročný plán: Efežanom 4:17-24; Izaiáš 50
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Pastor Chris
Viera v Slovo
„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha! Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu:

Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám
hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať ” (Marek 11:22-24).
Jedna pani mi raz povedala príbeh o tom, ako zobrala svoju dcéru na modlitby na rozličné miesta
kvôli zlému zdravotnému stavu a napriek tomu sa nič nezmenilo. Toto je jedna z chýb, ktorú nevedome
robí mnoho kresťanov. Myslia si, že ich uzdravenie alebo zázrak nastane na základe enormnosti alebo
mnohopočetnosti modlitieb. Nie si uzdravený modlitbami, lebo moc na uzdravenie nie je v modlitbe, ale
v Slove Božom a je to tvoja viera v Slovo, ktorá prináša uzdravenie.
Ako kresťania sa modlíme, pretože Slovo nám to tak hovorí a ukazuje nám aj to, ako sa modliť,
avšak moc, ktorá pracuje pre nás, sa nenachádza v modlení, ale v Bohu, ku ktorému sa modlíme. Preto je
dôležité, aby si sa učil, ako stáť na Slove Božom tým, že na neho odpovedáš a konáš podľa neho pre seba.
Aby si vyvolal zmenu v akejkoľvek negatívnej situácii, musíš si byť istý, čo hovorí Slovo o danej situácii
a dožadovať sa zmeny na základe Božieho Slova. Toto už viac nie je o modlitbe, ale o uvoľnení vlastnej
viery, aby si prijal to, čo Boh pre teba zaopatril.
Ježiš povedal: „Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, ... ale ak poviete tomuto vrchu: Zdvihni sa a
zvaľ sa do mora, stane sa” (Matúš 21:21). Taktiež povedal: „Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo
prosíte. Budete to mať“ (Marek 11:24). Preto keď sa túžobne modlíš za uzdravenie svojho tela, uver, že si už
prijal uzdravenie a hneď následne začni vyznávať, že si uzdravený. Vyznanie by sa nemalo zakladať na
tom, či stále cítiš alebo necítiš vo svojom tele bolesť, prípadne symptómy, ale namiesto toho sa má
zakladať na Slove.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem za porozumenie, ktoré som prijal dnes z Tvojho Slova. Prehlasujem, že ako žijem
a kráčam vo svetle Tvojho Slova, choroba, nemoc a slabosť nemajú priestor v mojom tele. Božské zdravie je mojím
dedičským právom a ja v ňom dnes žijem až na veky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 17:6; Jakub 5:15; 1.Ján 5:4
1 – ročný plán: Rimanom 5:12-21; Žalmy 52-55
2 – ročný plán: Efežanom 4:25-32; Izaiáš 51

