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Pastor Chris
Nemaj žiadny pocit nedostatku!
„Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho

učeníci“ (Ján 2:11).
Ján 2:1-11 zaznamenáva opis udalosti, ako premenil Pán Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej vodu
na víno. Bola tam určitá potreba a Mária, Ježišova matka, prišla k Nemu a povedala: „Prosím, nemajú
vína.“
Pán reagoval na Máriinu prosbu a povedal učeníkom: „Naplňte nádoby vodou, naberte z nej
a zaneste starejšiemu.“ Keď to urobili, voda sa premenila na víno. Odkazujúc na tento zázrak náš úvodný
verš hovorí: „Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho
Jeho učeníci“ (Ján 2:11). Toto bolo prvýkrát, keď Ježiš vyjavil svoju slávu počas zázraku. Na svadbe bola
potreba a On ju nadprirodzene naplnil! Zjavil svoju slávu!
Ježiš nemal nijaký pocit nedostatku; nemal pocit znevýhodnenia alebo obmedzenia. Chce, aby
sme aj my mali a žili s takouto mentalitou. Duch Boží, ktorý je v tebe, je Duch autority a nadvlády a nemá
pocit nedostatku. Nedostatok sa vyskytuje v obyčajnej oblasti života; ale ty si bol povolaný do vyššieho
života; super hladiny života, kde nie je nedostatok: „Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatku“ (Žalm
23:1).
Biblia v liste Rímskym 8:1 vyhlasuje: „Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi...“
Takisto, nieto teda už žiadnej chudoby, nedostatku, znevýhodnenia alebo obmedzenia tým, ktorí sú
v Kristovi Ježišovi. Čo je teda to, čo potrebuješ? Povedz: „Mám to“, pretože všetko, čo potrebuješ, je
v tebe! Čokoľvek, čo hľadáš; či už je to duchovné alebo materiálne, už nepotrebuješ viac vyhľadávať.
Vytiahni to zvnútra, pretože z tvojho srdca pramení život (Príslovia 4:23). Takže pozri sa dovnútra
a nemaj pocit nedostatku.
Vyznanie
Pán je môj pastier, preto odmietam mať pocit nedostatku, pretože On naplňuje všetky moje potreby podľa
svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. Žijem nadprirodzený život slávy, nadbytku a hojnosti; sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:30; 1.Korintským 3:21
1-ročný plán: 1.Korintským 15:35-58; Príslovia 8-9
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 2:10-20; Jeremiáš 18
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Pastor Chris
Buď citlivý na Jeho pohyb
„Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde“(Ján 4:24).
Je možné byť v Božej prítomnosti a nespoznať to. Boh je tu niekde prítomný, alebo niečo hovorí

a ty to ani nemusíš vedieť.
Biblia nám hovorí o tom, ako si Jákob v jednom prípade uvedomil, že bol v Božej prítomnosti až
potom, čo sa mu snívalo, že videl božích anjelov zostupovať a vystupovať do neba po rebríku. Potom
povedal: „...Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel“(1.Mojžišova 28:16).
Skutky 9 nám hovoria o tom, ako Saul z Tarzu bol neustálou hrozbou pre Ježišových učeníkov
a pustošil cirkev. Zatiaľ čo on a jeho spoločníci boli na ceste do Damašku, zrazu ho oslepil oslňujúci
záblesk svetla. Padol na zem a Pán Ježiš k nemu prehovoril z neba v hebrejskom jazyku.
V dvadsiatej šiestej kapitole, keď Pavol rozprával v svojej obhajobe pred kráľom Agrippom svoj
zážitok o obrátení, povedal: „Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi hovoril hebrejskou rečou:
Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ...“ Pán Ježiš prehovoril k Pavlovi z neba v hebrejskom jazyku, ale tí, ktorí
s ním boli na ceste počuli hlas, ten istý hebrejský jazyk, ktorý poznali, ale nemohli pochopiť zmysel tých
slov, ktoré Ježiš hovoril. Dôvodom je to, že Boh je majstrom v komunikácii. Môže k tebe hovoriť bez toho,
aby iní poznali, čo hovorí.
Toto je to, prečo kresťania môžu povedať svojim priateľom, ktorí sedia hneď vedľa nich: „Boh ku
mne práve hovoril.“ A tí vedľa sa môžu čudovať: „Ale veď sedíme blízko jeden druhého, ako to, že som
Ho nepočul?“ Je to preto, lebo Boh je duch; Biblia Ho nazýva Otcom duchov (Židom 12:9). Preto keď
hovorí, nezáleží na tom, akým jazykom komunikuje, svojimi Slovami sa prihovára k tvojmu duchu a ty
Ho počuješ. Jeho Slová sú určené tým, ku ktorým hovorí; preto sa musíš trénovať v tom, aby si bol na
Neho citlivý tak, aby si Ho vždy počul, keď k tebe hovorí.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, vyhlasujem, že som citlivý na pohyb Ducha Svätého v mojom živote. Môj duch je
dnes otvorený, aby počul a prijal Tvoje slovo, ktoré je schopné ma usmerňovať, viesť a budovať, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 10:27-28; Príslovie 23:26
1-ročný plán: 1.Korintským 16; Príslovia 10-11
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 3:1-13; Jeremiáš 19-20
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Pastor Anita
Dávaj Pánovi svoju pozornosť
Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery... (Židom 12:2)
Skutky 3 nám rozprávajú pozoruhodný príbeh o tom, ako niekoľko týždňov po tom, ako Ježiš

vystúpil do neba, išiel Peter a Ján do chrámu na modlitebnú hodinu. Tam stretli chromého muža, ktorý
často ležiaval pred bránou, zvanou Krásna. Tento muž, ktorý bol chromý od narodenia, si pýtal almužnu
od tých, ktorí vstupovali do chrámu. Biblia hovorí, že: „...Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali:
Pozri na nás!“ Toto je najpozoruhodnejšie! Peter povedal: „...Pozri na nás.“ Inými slovami, daj nám svoju
pozornosť!
Chromý muž im dal svoju pozornosť očakávajúc, že dostane almužnu, ale Peter mu vtedy nedal
žiadne peniaze, ale povedal mu: „Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista
Nazaretského [vstaň a] choď! Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli mu nohy a kĺby, takže
vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha“ (Skutky 3:6-8).
Toto je druh výsledku, ktorý dostaneš, keď dáš Pánovi a Jeho Slovu svoju pozornosť. V Prísloví
23:26 povedal: „Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!“ Hovorí tu - daj mi svoju
pozornosť. Ak by si sa napríklad zúčastnil bohoslužby, tak cena, ktorú máš zaplatiť, aby si dostal to
najlepšie, čo Boh pre teba pripravil, je tvoja plná pozornosť. Medituj o Jeho milosti a láske a On spôsobí
to, že ťa prevedie cez nepriazne života.
Modlitba
Drahý Otec, môj duch je dnes naladený na Teba a pozorný k Tvojmu hlasu. Odvraciam sa od všetkého
ostatného a upriamujem svoj pohľad na Tvoje Slovo. Tvoja sláva je zjavená vo mne a chodím v realite Tvojho
Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium. Príslovie 4:20-22; Príslovie 23:26
1-ročný plán: 2.Korintským 1-2:4; Príslovia 12-13
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 4:1-8; Jeremiáš 21
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Pastor Chris
Daj Ducha na prvé miesto
Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec

takýchto ctiteľov chce mať (Ján 4:23).
Jedna vec, ktorej musíš dať prvoradú dôležitosť vo svojom kresťanskom živote je to, aby si vždy
dal Ducha na prvé miesto; dal Mu vo svojom živote prednosť. Nikdy nedovoľ, aby niečo zobralo
pozornosť alebo zameranie od Neho; daj Mu pozornosť pred všetkým ostatným.
Apoštol Pavol poukazuje na prvotné miesto Ducha dokonca aj v modlitbe, keď nám
v 1.Korintským 14:14-15 hovorí: „...Lebo keď sa modlím jazykom, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez
ovocia. Čo teda? Budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou, žalmy spievať duchom a žalmy spievať
aj mysľou.“ Všimni si, že modlitba v duchu je najskôr. Mnoho kresťanov to má obrátené. Aj tí, ktorí sa
modlievajú v duchu, modlia sa najprv mysľou – s porozumením, a až potom v duchu.
Životy takýchto veriacich sú ovládané prirodzenými okolnosťami, pretože dávajú na prvé miesto
svoje chápanie a až potom duchovné porozumenie. A preto bez ohľadu na to, čomu v živote čelia,
zvyknú reagovať na všetko v prvom rade z hľadiska svojho chápania. A samozrejme, že to býva reakcia
strachu, nervozity a obáv, pretože sú naučení

rozmýšľať a usudzovať najskôr z hľadiska svojho

ľudského porozumenia. Ich riešenia a odpovede prichádzajú zo zmyslovej oblasti.
Skúsenosť judského kráľa Asu ukazuje, aké nebezpečné je pre kresťana žiť takýmto spôsobom.
Asa bol úžasným kráľ, ktorý zažíval Božiu priazeň, keď sa stal kráľom Judska. Pán mu niekoľkokrát
pomohol v boji proti nepriateľom, keď Ho Asa dal na prvé miesto. Avšak Biblia nám hovorí, že
v tridsiatom deviatom roku jeho kraľovania: „...veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe
nevyhľadával Hospodina, iba lekárov“ (2.Kronická 16:12).
Skôr než by hľadal Boha, uchýlil sa k lekárom o pomoc. Doktori mu nevedeli pomôcť a zomrel na
svoju chorobu. Nech je v tvojom živote vždy Duch na prvom mieste. Urob toto svojou zásadou; vždy
dôverovať Bohu a hľadať len Jeho pomoc!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku, milosť a moc Tvojho Slova v mojom živote! Ďakujem Ti tiež za
spoločenstvo Ducha Svätého a požehnania, ktoré prijímam, keď sa poddávam Tvojim cestám v mojom živote, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:14; Rímskym 8:6
1-ročný plán: 2.Korintským 2:5-3:6; Príslovia 14-15
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 4:9-18; Jeremiáš 22

5

Pastor Chris
Hovor Božiu múdrosť
My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta,

ktoré hynú (1.Korintským 2:6).
Apoštol Pavol hovorí v úvodnom verši o dvoch typoch múdrosti; o múdrosti Božej, ktorá je
odlišná od múdrosti sveta – ľudskej múdrosti. Ľudská múdrosť je limitovaná tým, čo môže prijať svojimi
zmyslami a jej okruh pôsobnosti je materiálny svet. Toto obmedzuje ľudské pôsobenie len na to, čo je
možné vo svete vnímať fyzickými zmyslami.
Na druhej strane Božia múdrosť presahuje materiálny svet. Je to múdrosť, ktorá nazýva veci,
ktoré nie sú, ako by boli (Rímskym 4:17). Je to skrytá múdrosť, ktorú nám Boh pred vekmi určil na slávu
(1.Korintským 2:7). 1.Korintským 2:12 hovorí: „...my sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha,
aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ A pokračuje v 13. verši: „O tom aj hovoríme, nie síce naučenými
slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.“
Vo svete keď príde človek s nejakou bolesťou v bruchu, ľudská múdrosť určí diagnózu a dá
správu, že je to zápal slepého čreva. Avšak keď zrelý kresťan cíti rovnakú bolesť v tej istej časti tela,
dokonca s tou istou diagnózou, nepovie: „Mám zápal slepého čreva.“ Nie! Jeho komunikácia je iná,
pretože nie je vyučovaný ľudskou múdrosťou. Namiesto toho hovorí v zhode s Božím Slovom
a vyhlasuje: „Mám v sebe Boží život.“
Božia múdrosť hovorí život a zdravie založené na zjavení z Božieho Slova. Takže keď veriaci
povie : „Odmietam byť chorý“, neznamená to, že neochorie. Jeho vyznanie je založené na skutočnosti, čo
hovorí Slovo: „...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).
Vyznanie
Vo mne pôsobí múdrosť Božia. Odmietam zakladať svoje názory, úsudky a odpovede na zmyslovom
vnímaní; žijem Slovom, v Slove a skrze Slovo! Preto je moje víťazstvo v živote zaručené, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13
1-ročný plán: 2.Korintským3:7-4:18; Príslovia 16-17
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 5:1-11; Jeremiáš 23
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Pastor Anita
Viera koná TERAZ
Teraz viera je zaiste podstatou, základom toho, čoho sa nádejame, dôkazom toho, čo nevidíme (Židom 11:1

angl. preklad).
To, čo potrebuješ pre víťazstvo každý deň a v každej chvíli, je viera. Tá ťa robí vlastníkom
TERAZ! Mnohí sa pohybujú v oblasti nádeje a mylne si ju pletú s vierou. Musíš prekročiť od nádeje
k viere, aby si sa mohol tešiť z požehnaní a dedičstva v Kristovi Ježišovi.
Skutočná viera je vlastníkom; chopí sa Slova a koná. Keď sa vierou držíš Slova, si ako človek,
ktorý má doklady o tom, že v istom meste vlastní pozemok, ale žije v inej časti mesta. Nepotrebuje čakať,
kým sa dostane do mesta, kde je ten pozemok, aby vedel, či mu patrí. Má už doklad a to je dostatočný
dôkaz o tom, že ten pozemok mu patrí.
Tvoja viera je ako ten dokument! Je to list vlastníctva o neviditeľnej skutočnosti. Keď voláš
skutočným to, čo nevidíš svojimi fyzickými očami, konáš vo viere. Takže „čakať “ na prejavenie Božieho
Slova pred tým, než prijmeš, že to, o čom hovorí, je skutočné, nie je viera, ale nádej. Nádej vždy pozerá
do budúcnosti; nie je teraz. Ale viera je TERAZ: „Teraz viera je zaiste podstatou, základom toho, čoho sa
nádejame, dôkazom toho, čo nevidíme (Židom 11:1 angl. preklad).
Zmocni sa teraz svojho uzdravenia, zdravia, prosperity a víťazstva konaním podľa Slova. Viera
nečaká; koná TERAZ! Nevzdáva sa, alebo nepochybuje o Božom Slove kvôli nevere; viera sa zmocňuje
reality teraz.
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti za príležitosť, že sa môžem sýtiť Tvojím Slovom a silnieť vo viere. Dnes som
posilnený a pozdvihnutý Tvojím Slovom a moja viera víťazí nad všetkými nepriateľskými silami, keď uplatňujem
Tvoje Slovo a zaberám všetko, čo mi patrí v Kristovi Ježišovi. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Rímskym 4:17-24
1-ročný plán: 2.Korintským 5:1-6:2; Príslovia 18-19
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 5:12-28; Jeremiáš 24
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Pastor Chris
Boh požehná to, čo máš
Vtedy mu riekol Hospodin: „Čo to máš v ruke?“ Odpovedal: „Palicu“ (2.Mojžišova 4:2).
Čokoľvek, čo máš a čo môžeš poskytnúť Pánovi, Ním bude mocne použité, aby prinieslo Jeho

zázračnú moc do tvojho života. On používa zdanlivo „malé“ veci, ktoré máš, aby pre teba vyprodukovali
zázrak. Zober si napríklad Mojžiša; Pán mu dal úlohu, ktorá z prirodzeného pohľadu vyzerala
neuskutočniteľná. Mal oslobodiť okolo šesť miliónov Izraelitov z pazúrov krutého faraóna. Mojžiš sa
opýtal Pána: „Čo ak mi neuveria, že si ma poslal?“
Boh sa ho potom spýtal: „Čo máš vo svojej ruke?“ Mojžiš mal vo svojej ruke pastiersku palicu
a povedal: „Palicu.“ Mohol povedať „nič“, pretože pastierska palica nemala vôbec nič spoločné
s debatou, ktorú viedli. Avšak odpovedal múdro a tá palica sa stala Božou zázraky produkujúcou
palicou.
Rovnako v 2.Kráľov 4:1-7 je opis jednej vdovy, ktorá volala k prorokovi Elizeovi po tom, ako jej
prišiel veriteľ vziať dvoch synov za otrokov kvôli manželovej dlžobe. Elizeus sa jej spýtal: „Čo máš vo
svojom dome?“ Všetko, čo mala, bola malá nádoba s olejom. Mohla povedať „nič“, ale to by ju obralo o jej
zázrak. Podobne, ako Mojžiš, odpovedala múdro a povedala: „Krčah oleja.“ Potom jej Elizeus povedal,
aby si išla požičať prázdne nádoby, koľko je len možné. Potom spolu so synom vošli do izby, zavreli
dvere, nalievali olej do nádob a plné odkladali nabok. Zo zisku potom žena zaplatila všetok dlh a žila
v nadbytku.
Pán vždy požehná a rozmnoží späť všetko, čokoľvek Mu dáš. Môže to byť posledný zvyšok
peňazí na tvojom účte; môže to byť tvoja schopnosť alebo talent; čokoľvek to je, pamätaj si, že nezáleží na
veľkosti, ale na kvalite tvojej viery. Čokoľvek, čo máš, je Boží bod kontaktu, aby ťa požehnal. Nauč sa
poskytovať Mu vo viere to, čo máš a On ti to rozmnoží späť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že otváraš moje oči, aby som videl, že všetko, čo mám, je materiál pre Teba, aby si
ma požehnal. Preto keď Ti to predkladám vo viere, ďakujem Ti, že mi dávaš mnohonásobná žatvu požehnaní, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 6:37-44
1-ročný plán: 2.Korintským 6:3-7:1; Príslovia 20-21
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 1:1-12; Jeremiáš 25
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Pastor Chris
Reprezentuješ duchovné kráľovstvo
Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi (Kolosenským 3:2).
Uvedomuješ si, že kresťanská služba je duchovná služba? Skutočne je! Božie kráľovstvo je

duchovné kráľovstvo. Pán Ježiš povedal: „...Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta...“ (Ján 18:39), čo znamená,
že On skutočne má kráľovstvo, ale to nie je z tohto sveta. Na základe nového narodenia sme sa stali
občanmi duchovného kráľovstva Božieho.
Toto je oblasť, v ktorej Boh očakáva, že budeš pôsobiť. Tento svet nie je tvoj trvalý domov; si tu
len ako pútnik. Podľa Biblie budeme na tomto svete len určitú dobu, pretože jedného dňa bude celá zem
nahradená inou (Zjavenie 21:1).
Preto musíš zamerať svoj pohľad na veci, na ktorých skutočne záleží a nie na krátkodobé
potešenia tohto súčasného sveta.
V Kolosenským 3:2-4 sa hovorí: „Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli a
váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.“ Pokiaľ
neprídeš na túto úroveň v živote, kde spoznáš, čo sú tvoje priority, budeš žiť prázdny život. Mal by si
prísť vo svojom živote na takú úroveň, kde stredom tvojho záujmu bude Kristus a nič iné sa nebude
uchádzať o tvoju lásku k Pánovi. Dostaň sa do bodu, kde jediné, na čom ti bude záležať, bude láska
k Ježišovi a zaujatie pre rozširovanie Jeho kráľovstva.
Modlitba
Drahý Otec, ďakuje Ti za privilégium a česť, že som živou súčasťou Tvojho duchovného kráľovstva. Všetko,
na čom mi záleží, je milovať Ťa a žiť pre Teba. Vyhlasujem svoju oddanosť tomu, že budem rozširovať Tvoje
kráľovstvo a šíriť evanjelium, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 2:20
1-ročný plán: 2.Korintským 7:2-16; Príslovia 22-23
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 2:1-10; Jeremiáš 26
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Pastor Anita
Agape: všetko dávajúca láska
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto

verí v Neho (Ján 3:16).
Biblia hovorí: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je
neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša,
všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu,
poznanie sa pominie“ (1.Korintským 13:4-8). Toto je opis „agape“, Božieho druhu lásky. Je to všetko
dávajúca a nesebecká láska. Dáva iných na prvé miesto. Nepamätá si zlé. Toto je láska, ktorá je rozliata
v našich srdciach skrze Ducha Svätého (Rímskym 5:5).
„Agape“ pohlo Otca, aby poslal Svojho Syna, aby zomrel za hriechy celého sveta (Ján 3:16). Toto
je odlišné od ľudskej lásky, ktorá je panovačná, majetnícka, nestála a sebecká. Prirodzená láska trvá tak
dlho, pokiaľ sa objekt lásky prispôsobuje jej očakávaniam a to je preto, lebo je založená na prirodzených
emóciách a túžbach. V protiklade k tomu je Božia láska bezpodmienečná a nikdy nezoslabne. Toto je
dôvod, prečo Boh miloval svet zlých hriešnikov, pretože pozeral za ich hriechy, aby videl, čím môžu byť,
ak Mu budú dôverovať.
Ak si sa znovuzrodil, môžeš milovať ako Boh, bezpodmienečne, pretože Boží druh lásky je
produktom tvojho znovuobnoveného ľudského ducha. Takže ubezpeč sa, že chodíš v „agape“ a nie v
obyčajnej ľudskej láske. Kvality „agape“ sú vymenované v 1.Korintským 13; nech je to normou, s ktorou
budeš pristupovať k druhým a budeš vždy na správnej koľaji na tvojej ceste spravodlivosti.
Modlitba
Dnes prejavujem Božiu lásku, pretože láska je produktom môjho znovuobnoveného ľudského ducha. Božia
láska, ktorá je bezpodmienečná a všetko dávajúca, bola rozliata v mojom srdci cez Ducha Svätého a túto lásku dnes
prirodzene prejavujem každému, kto je v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13
1-ročný plán: 2.Korintským 8-9; Príslovia 24-26
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 2:11-17; Jeremiáš 27
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Pastor Chris
Život mimo tohto sveta!
Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí

(1.Korintským15:19).
Keď Boh k tebe hovorí a dáva ti zjavenie alebo informáciu, nie je to len tak na nič. Má to vždy
účel. Všetko, čo robí, prepája vždy s večnosťou, pretože rozmýšľa v pojmoch večnosti. Okrem toho, že je
večný Boh, vždy sa zaoberá vecami, ktoré trvajú na veky. V Kazateľovi 3:11 Biblia hovorí: „ Všetko krásne
učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc...“. Priniesol človeku večnosť, aby človek mohol vidieť poza
tento svet.
Žiaľ príliš mnoho kresťanov si to neuvedomuje; a preto ich podnikanie, rodinné plány, záujmy
a vzťahy nie sú spojené s večnosťou. Takíto ľudia žijú prázdny život bez toho, aby si to uvedomovali.
Všetko, o čo sa Boh zaujíma a všetko, čo robí, je pripojené s večnosťou. Sústreď svoju pozornosť na
večnosť. Upriam svoju myseľ na Boží plán pre tvoj život. To je to, čo je dôležité! Musí to byť pre teba
zjavením, aby si to prijal, súhlasil s tým a vstrebal to do svojho ducha; poznanie, ktoré je rozhodujúcim
princípom v tvojom živote. To znamená, že kdekoľvek ideš a všetko, čo robíš, je inšpirované Božím
večným účelom a dokonalou vôľou pre tvoj život. Toto je tak dôležité, pretože Boh sa zapája do vecí, na
ktorých Mu záleží; vecí, ktoré majú súvis s večnosťou.
Pán ťa dnes vyučuje, inšpiruje a posilňuje cez svoje Slovo, pretože On vidí veci, ktoré sú za touto
chvíľou; veci, ktoré budú o mesiac alebo rok za okamihom, v ktorom sa práve nachádzaš. On hľadí poza
všetky tie roky, ktoré budeš tu na zemi. Pozerá skôr na to, čo urobíš so svojím životom v tomto svete,
lebo to určí, aká bude pre teba večnosť. Preto pozeraj na veci mimo tohto sveta.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vyučuješ tomu, aby som pozeral poza túto súčasnú chvíľu a aby som spájal
všetko, čo robím tu na zemi, s večnosťou. Preto rozhodnutia, ktoré robím ohľadom môjho života, rodiny, práce
a všetkého ostatného sú založené na Božom večnom Slove. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:11; Ján 3:16
1-ročný plán: 2.Korintským 10; Príslovia 27-28
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 3:1-10; Jeremiáš 28
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Pastor Chris
Hovor stále v jazykoch
„Kto jazykom hovorí, seba buduje,...“ (1.Korintským 14:4).
Aby si zažíval skutočný duchovný rast, musíš nepretržite hovoriť v jazykoch. Modlitba

v jazykoch je účinný prostriedok duchovnej komunikácie s Pánom; presahuje prirodzenú myseľ alebo
intelekt (1.Korintským 14:14). Keď hovoríš v jazykoch, tvoje vnútro sa roznecuje a pomazanie vyviera
z tvojho vnútra ako prúdy rieky. Toto pomazanie pôsobí na tvoju myseľ, takže si prenesený do vyššej
oblasti nadprirodzena.
Podľa nášho úvodného verša keď hovoríš v jazykoch, buduješ sám seba. Slovo „budovať“ je
odvodené z gréckeho slova „oikodomeo“, čo znamená konštruovať alebo stavať. Je to ako budovanie
alebo konštruovanie budovy. Myšlienka, ktorá je nám daná Duchom Svätým skrze apoštola Pavla
v 1.Korintským 14:14, hovorí o tom, že keď hovoríme v iných jazykoch, budujeme sami seba ako budovu,
tehla ku tehle; tak, ako buduješ fyzickú budovu.
V Skutkoch 20:32 hovorí Pavol bratom v Efeze: „A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti,
ktoré je schopné vybudovať vás...“ (angl. preklad). V súvislosti s naším textom nám dáva poznať, že
hovorenie v jazykoch pracuje v spojení s Božím Slovom, aby vybudovalo tvojho ducha. Ak chceš byť
duchovne silnejší, mal by si nielen študovať a počúvať Božie Slovo, ale mal by si aj často hovoriť
v jazykoch.
Okrem toho, keď sa modlíš v jazykoch, buduješ svoju vieru: „Ale vy, milovaní, budujte sa v svojej
najsvätejšej viere, modliac sa v Duchu Svätom“(Juda 1:20 angl. preklad). Preto je hovorenie v jazykoch
nevyhnutnou požiadavkou pre tvoj duchovný rast a pozdvihnutie. Ak si znovuzrodený a prijal si Ducha
Svätého, môžeš a mal by si sa často modliť v jazykoch. Nemusíš čakať na špeciálny modlitebný čas;
kdekoľvek si, hovor v jazykoch. To pripraví a naprogramuje tvojho ducha na život úspechu a autority.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné požehnanie a občerstvenie Ducha, ktoré dnes zažívam, keď hovorím
v iných jazykoch. Môj život je premenený a môj duch je pripravený na úspech, autoritu a víťazstvo v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:2; 1.Korintským 14:14; 1.Korintským 14:39
1-ročný plán: 2.Korintským 11:1-15; Príslovia 29-31
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 3:11-18; Jeremiáš 29
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Pastor Anita
Trvalý vplyv cez evanjelium
Odpovedal mi: Toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi: Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím

Duchom - hovorí Hospodin mocností (Zachariáš 4:6).
V Lukášovi 24:49 Ježiš inštruoval svojich učeníkov, aby počkali v Jeruzaleme, pokiaľ nebudú
naplnení Duchom Svätým, pretože vedel, že potrebujú božské zmocnenie, aby splnili úlohu, ktorú im dal.
Chcel, aby evanjelium malo trvalý vplyv. Počas svojej pozemskej služby Ježiš nemohol urobiť nič okrem
toho, čo urobil s Duchom a skrze Ducha. V Jánovi 5:19 povedal: „Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže
činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn.“ V Jánovi 14:10 povedal:
„...Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky.“ Hovorí o Duchu Svätom, pretože v Matúšovi 1:18 je Ježiš
nazvaný dieťaťom Ducha Svätého.
Nič z toho, čo robíš, nebude Bohom prijaté a ani nemá hodnotu z hľadiska večnosti okrem toho,
čo je urobené cez Ducha. Nezáleží na tom, aký cieľ máš naplniť v živote, bez Ducha Svätého ho
nedosiahneš. V liste Židom 9:14 Biblia zjavuje, že Kristus sa obetoval skrze Ducha: „O koľko viacej krv
Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu,...“
Nauč sa pôsobiť Duchom a cez Ducha. Buď nepretržite naplňovaný Duchom, aby si bol dôsledný
vo svojom chodení vierou a žil nadprirodzený život, do ktorého nás Boh povolal v Kristovi. Apoštol
Pavol napísal svätým v Ríme: „Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v
horlivosti, Duchom vrúcni, slúžte Pánovi; (Rímskym 12:10-11). Povedal tiež cirkvi v Efeze, aby boli naplnení
Duchom a vysvetlil, ako byť nepretržite naplňovaný Duchom (Efezským 5:18-21).
Rozhodni sa robiť všetko prostredníctvom moci Ducha Svätého a nie ľudskou múdrosťou, alebo
fyzickou schopnosťou. Cez Ducha bude tvoja služba nielenže prijatá Bohom a Ním posvätená, ale
zároveň spôsobíš aj to, že evanjelium bude mať trvalejší vplyv.
Modlitba
Som dnes obživený a horím s pomazaním; milosť a Boží pokoj sa pre mňa rozhojňuje, keď chodím v Duchu
a Duchom, aby som ovplyvňoval evanjeliom svoje okolie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:26-27; Efezským 5:18-19
1-ročný plán: 2.Korintským 11:16-33; Kazateľ 1-2
2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:1-7; Jeremiáš 30
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Pastor Chris
Vierou naplnené Slová
Pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera

(1.Ján 5:4).
Pán Ježiš zdôrazňoval dôležitosť slov. Používal slová veľmi unikátnym spôsobom. Keď
prehovoril, tak slepé oči sa otvorili, hluché uši boli uvoľnené, chromí sa postavili a chodili a dokonca aj
zmrzačení ľudia boli uzdravení. Jeho slová boli odlišné a boli plné moci. Boli to Jeho vyznania, ktoré
pohoršili Židov proti Nemu; hovoril tak, ako nikto iný. V Jánovi 16:33 urobil veľmi pozoruhodné
vyhlásenie, keď povedal apoštolom: „...ale buďte dobrej mysle, ja som premohol svet“(angl. preklad).
Ako premohol svet? Urobil to tým, že hovoril vierou naplnené slová. Svet podrobil slovami. Ježiš
podrobil systém tohto sveta vierou naplnenými vyznaniami. V Jánovi 6:63 povedal: „.... Slová, ktoré vám
hovorím, sú duch a sú život.“ Jeho vierou naplnené slová Židov prekvapovali, čudovali sa Mu a pýtali sa:
„Čo je to za človeka?“ Vôbec sa nebál. Keď sa stretol s malomocným, povedal: „...Buď čistý... (Lukáš 5:13),
a malomocenstvo bolo preč.
Keď si znovuzrodený, tak Biblia hovorí, že tvoja viera je víťazstvo, ktoré premáha alebo si
podmaňuje svet. Môžeš si podrobiť tvoj svet tak ako Ježiš, a to hovorením vierou naplnených slov. Slovo
viery v tvojich ústach zmení okolnosti. Odmietni byť chorý. Hovor vierou naplnené slová ohľadom
tvojho zdravia, prosperity a úspechu.
Vyznanie
Viem, kto som. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Kráčam vo víťazstve, autorite
a spravodlivosti. Nijaký nástroj zhotovený proti mne nebude úspešný, pretože som sa narodil z Boha a môj život je
skrytý s Kristom v Bohu.
Rozšírené štúdium: Ján 4:4; 1.Ján 5:4-5
1-ročný plán: 2.Korintským 12; Kazateľ 3-5
2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:8-14; Jeremiáš 31
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Pastor Chris
Jeho vyvolený rod, druh!
„Ale vy ste vyvolenou generáciou (rodom), kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu

vlastným, aby ste verejne oslávili Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla“ (1.Peter 2:9 angl.
preklad).
Biblia opisuje tých, ktorí sú znovuzrodení, ako Bohom vyvolenú rasu. Sme Boží vyvolený druh,
Jeho zvláštny poklad. To je to, čo chcel Boh s deťmi Izraela, ale oni to nemohli dosiahnuť, pretože boli
mužmi a ženami zmyslov. Boh im povedal: „Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju
zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kráľovstvom kňazov
a svätým národom... (2.Mojžišova 19:5-6). My sme teraz naplnením Božieho sna.; nemuseli sme kvôli tomu
drieť ani zápasiť. Neurobili sme nič pre to, aby sme si to zaslúžili; milosť Pána Ježiša Krista nám to
udelila.
V našej téme je pre nás dôležité všimnúť si slovo „generácia“, ktoré pochádza z koreňa slova
„gén“. Gén je základná jednotka dedičnosti v žijúcich organizmoch. Všetky živé veci sú závislé od génov.
Gény obsahujú informácie, ktoré budujú a udržujú bunky organizmu a prenášajú genetické
charakteristiky z rodičov na potomka. Určujú fyzické, mentálne a iné charakteristiky, ktoré jednotlivec
dedí od svojich rodičov.
Preto keď ťa Boh opisuje ako „vyvolená generácia“, tak to znamená, že patríš do novej generácie
„supermana“ s božským genetickým materiálom. Všimni si dôraz na „gen“ v slove generácia. Máš v sebe
takú DNA, akú má Boh. Nečudo, že Biblia hovorí, že si viac ako premožiteľ (Rímskym 8:37); tvoj
rodokmeň je z rodu víťazov a šampiónov. Žiadna pozemská generačná kliatba, choroba alebo nemoc
nemôže byť úspešná, alebo ťa zničiť, pretože si nové stvorenie. Máš nové gény, ktoré pochádzajú od
tvojho nebeského Otca.
Boh nikdy neurobil nepodarok; to, že ťa zrodil, znamená to, že si úspešný. Choroba, chudoba,
nemoc, smrť a zlyhanie nie sú súčasťou tvojej božskej „DNA“. Toto je dôvod, prečo Ježiš zomrel; aby
vytvoril vyvolenú generáciu, kráľovské kňazstvo, zvláštny ľud a svätý národ – novú rasu. Patríš do novej
rasy a to je prvotriedna rasa „supermana“ v Kristovi.
Vyznanie
Som zvláštnym pokladom pre Boha, narodil som sa s nadprirodzeným životom slávy, výnimočnosti a moci
vo svojom duchu! Dnes v mojich slovách a skutkoch zjavujem úžasné skutky a manifestujem moc a dokonalosť
môjho nebeského Otca, ktorý ma povolal do svojej slávy, cti a dokonalosti. Aleluja.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9
1-ročný plán: 2.Korintským 13; Kazateľ 6-8
2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:15-20; Jeremiáš 32
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Pastor Anita
Služba zmierenia
A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia (2.Korintským

5:18).
V Lukášovi 19:10 Ježiš povedal: „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“; toto je
zhrnutie Jeho služby na zemi. Krátko pred tým, ako vystúpil do neba, poveril cirkev hlásať evanjelium
všetkým ľuďom, aby mohli získať večný život. Toto je služba zmierenia, ktorá ti bola zverená; si
povolaný zachraňovať duše ľudí, takže hor sa do práce pre Pána! Buď zanietený pre Jeho prácu! Urob
získavanie duší svojím životným štýlom.
Si misionárom, poslom a hovorcom Boha, povereným odovzdať posolstvo spásy každému
v tvojom svete. Preto nezaspi na vavrínoch pri získavaní duší a hlásaní evanjelia. Pomôž ešte niekomu,
aby prijal spasenie; pomôž tým, ktorí sú okolo teba, aby sa naučili a porozumeli Slovu; ukáž im cestu
života! Uč ich, ako žiť. Toto je tvoje povolanie ako kresťana. Náš text hovorí, že Boh zveril nám službu
zmierenia.
Neexistuje lepší spôsob, ako potešiť Boha a získať nebeskú pochvalu, ako keď privedieš
hriešnikov ku pokániu. Ak získavaš duše pre Krista, Duch Boží má osobitný záujem o teba a zjavuje cez
teba svoju slávu a moc. Daniel 12:3 hovorí: „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy; a tí, ktorí mnohých
privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“
Ak chceš, aby tvoj život bol životom stále rastúcej slávy, ber hlásanie evanjelia vážne a vedome to
urob svojím životným štýlom. Nech nič ani nikto neutlmí tvoju vášeň pre Pána a Jeho dielo. Ty máš
povinnosť získavať ostatných pre Krista; to je tvoje povolanie. Tvojou úlohou na zemi je hľadať
a zachraňovať stratených, obracať ich od tmy ku svetlu a prinášať ich do slávnej slobody synov Božích.
Vyznanie
Zaujímam svoje miesto ako služobník zmierenia a nositeľ duchovných právd prostredníctvom evanjelia
pravdy ľuďom v mojom okolí. Cezo mňa sa mnohí obrátia od tmy ku svetlu a privediem ich do slávnej slobody synov
Božích, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 16:15-16; 1.Korintským 9:16
1-ročný plán: Galatským 1; Kazateľ 9-12
2-ročný plán: 1.Timoteovi 2:1-15; Jeremiáš 33
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Pastor Chris
Buď láskavý k cudzím ľuďom!
Nech láska k vašim spoluveriacim pokračuje a je pre vás stálym zvykom (nikdy nedovoľte, aby zlyhala).

Nikdy nezabúdajte, nezanedbávajte ani neodmietajte hojne prejavovať pohostinnosť voči cudzincom (ako by boli vaši
bratia – buďte priateľskí, srdeční, vľúdni, zdieľajte s nimi váš dom a robte to všetko štedro), lebo takto niektorí
pohostili anjelov bez toho, aby o tom vedeli (Židom 13:1-2).
Božie Slovo nás povzbudzuje a napomína, aké je dôležité preukazovať lásku všetkým ľuďom,
najmä našim bratom a sestrám vo viere, vrátane cudzincov, ktorí sú medzi nami. Niektorí ľudia
nejednajú s cudzincami správne. Akonáhle vás nepoznajú, nestarajú sa o vás ani vám nechcú pomôcť.
Avšak Písmo hovorí, že by sme nemali zabúdať postarať sa o cudzincov, pretože takto už niektorí
nevedomky pohostili anjelov.
V Písme sa anjeli niekoľkokrát objavili ako normálne ľudské bytosti, oblečení v normálnom
odeve, tak ako bežní ľudia. Napríklad v 1.Mojžišovej 18:2 Biblia hovorí o troch mužoch, ktorí sa zjavili
Abrahámovi. Jeden z nich bol Pán, zatiaľ čo druhí dvaja boli anjeli. Keď dvaja anjeli prišli do Sodomy
a Gomory, muži toho mesta ich videli ako normálnych ľudí, pretože boli rovnakí, ako ktokoľvek iný.
Takisto v Novom Zákone nájdeš anjelov, ktorí vyzerali ako obyčajný človek a toto sa deje aj dnes.
Anjeli majú právomoc objaviť sa buď v oslávenej forme, alebo skrytým spôsobom, kedy vyzerajú
ako obyčajní ľudia. Toto je dôvod, prečo musíš byť láskavý k cudzincom. Neváhaj pomôcť cudzincom
a správaj sa k nim rovnako, ako keby si ich poznal. Týmto sa zvýši tvoja duchovná bdelosť, aby si
rozoznal čas, kedy dostaneš svoju návštevu.
Traja muži, ktorí sa zjavili Abrahámovi v 1.Mojžišovej 18:2, v skutočnosti prišli za ním, ale
potrebovali, aby ich pozval do svojho domu. Nenechaj si ujsť čas svojho navštívenia zábudlivosťou,
ľahostajnosťou a nepohostinnosťou k cudzincom. Možno cez nich práve k tebe prišiel Boh. Ten muž,
ktorého si nechal vonku v zime, mohol byť Božím poslom pre teba, nesúc ti posolstvo od Pána, na ktoré
už dlho čakáš. Buď nápomocný k cudzincom, ale bez naivity.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za dôležitú pravdu, ktorú si dnes odhalil môjmu duchu z Tvojho Slova!
Tvoja láska v mojom srdci spôsobuje, že rastie moja pohostinnosť voči cudzincom i blízkym veriacim v Krista, som k
nim priateľský, srdečný a vľúdny, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 25:34-35
1-ročný plán: Galatským 2; Pieseň Šalamúnova 1-2
2-ročný plán: 1.Timoteovi 3:1-7; Jeremiáš 34
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Pastor Chris
Víťazný život v tebe!
A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život...

(1.Ján 5:11-12).
Keď sa človek narodí na tento svet, narodí sa s prirodzeným ľudským životom. Avšak Ježiš
prišiel na tento svet ako Slovo Božie, ktoré sa stalo telom (Ján 1:14); On bol Bohom v ľudskom tele. Keď
kráčal ulicami Galilee a Jeruzalema, bol Božím životom prebývajúcim v ľudskom tele a tento život bol
svetlom ľudí (Ján 1:4). Vždy, keď Ježiš hovoril, prichádzalo svetlo, bol udávaný smer, bola odhaľovaná
múdrosť a manifestovaná realita. Keď povedal slovo, problémy sa vyriešili, bremená boli zrušené,
choroby a nemoci boli uzdravené. Keď sa niekto narodil slepý a stretol sa s Ježišom, Svetlom tohto sveta,
jeho slepé oči sa otvorili. Tma v Jeho prítomnosti nemohla obstáť.
Aby Ježiš potvrdil, že má v sebe Boží život, v Jánovi 5:26 povedal: „Lebo ako Otec má život v sebe,
tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe“. Následne v Jánovi 10:10 vyznal: „...ja som prišiel, aby mali život, a to v
hojnej miere“. Tým myslí prebohatý život; toto je život, ktorý Ježiš priniesol na svet; volá sa „Zoe“ (z
gréčtiny). Je to iný druh života; triumfálny život! Toto je život, ktorý máš v Kristovi, na ktorý ťa Duch
Boží cez apoštola Jána upozorňuje, aby si si ho bol vedomý: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna
Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život“(1.Ján 5:13).
Všimni si, že Boh prikladá dôležitosť tomu, aby si vedel, že máš takýto život v sebe! Chce, aby si
to „vedel“ (grécky: eido), tým myslí, aby si to pochopil, prišiel k tomuto uvedomeniu si, naplno vnímal
tento triumfálny život v sebe. Chce, aby si vedel, že v skutočnosti si super – bytosť. Ten, ktorý je nad
satanom, chorobami a neduhmi a ktorý ma autoritu nad mocnosťami temnoty. Ži a kráčaj vo vedomí
reality Božieho života v sebe a vedz, že nemôžeš byť porazený. Triumfálny Kristov život v tebe ťa robí
víťazom a naozajstnou super bytosťou.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za víťazný život, ktorý si mi dal v Kristovi. Dnes žijem a chodím vo vedomí tohto
života a prehlasujem, že satan a všetky problémy, ktoré mi môže priniesť do cesty, sú mi chlebom. Žijem víťazne,
vysoko nad démonmi a nad negatívnym systémom tohto sveta, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4 1.Ján 5:12-12
1-ročný plán: Galatským 3:1-14; Pieseň Šalamúnova 3-5
2-ročný plán: 1.Timoteovi 3:8-16; Jeremiáš 35
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Pastor Anita
Dedičstvo svätých vo svetle
„A radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých vo svetle,“

(Kolosenským 1:12).
Všimni si, že tento text nehovorí o tom, že Boh ťa urobí účastníkom na podiele svätých vo svetle.
Hovorí tu: „ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých vo svetle.“ Slovo „nás“ sa odvoláva na tých,
ktorí sú znovuzrodení. Boh Otec nás kvalifikoval byť účastníkmi, podielnikmi alebo spolumajiteľmi
neporušiteľného dedičstva. Ty si si nemohol sám zaslúžiť oprávnenie byť kvalifikovaným; bolo ti to
odovzdané ako akt Božej milosti.
Tvoja dobrá práca, alebo tvoje vlastné skutky spravodlivosti neboli dosť dobré na to, aby ťa
oprávnili byť požehnaným. Ale Boh, ktorý je bohatý v milosti, dokázal, že ťa nekonečne miluje tým, že ťa
oprávnil, uschopnil na dobrý život a oddelil ťa pre slávu. To znamená, že sa nemusíš snažiť byť dosť
dobrý pre Boha, alebo zápasiť, aby si si zaslúžil Jeho milosť a milosrdenstvo. Všetko, čo potrebuješ, je
podvoliť sa Jeho spravodlivosti; to je tvoja kvalifikácia, oprávnenie (Rímskym 10:3).
Teraz, keď si znovuzrodený, tak si zdedil všetky Abrahámove požehnania a všetky slávne
a vzácne zasľúbenia v Slove, ktoré k nám prišli cez Krista. Spravodlivosť, prosperita, uzdravenie a
zdravie, úspech, progres a duchovný rast, to všetko je už teraz tvoje.
O svojom dedičstve v Kristovi spoznáš viac, keď budeš študovať Slovo a budeš mať spoločenstvo
s Duchom. 1.Korintským 2:12 hovorí: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme
vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ Duch Svätý je potrebný na to, aby si spoznal svoje dedičstvo a identitu
v Kristovi Ježišovi; On ti to zjavuje cez Božie Slovo. Urob Slovo Božie

prioritou vo svojom živote

a objavíš viac nádherných požehnaní, ktoré sú pre teba, ako obyvateľa neba a svätého v kráľovstve
svetla, rezervované.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si ma milosťou oprávnil byť spoludedičom so svätými vo svetle. Oči
môjho porozumenia sú osvietené, aby chápali a vnímali všetko, čo si pre mňa urobil dostupným v Kristovi, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 1:3-4; Židom 9:1
1-ročný plán: Galatským 3:15-25; Pieseň Šalamúnova 6-8
2-ročný plán: 1.Timoteovi 4:1-8; Jeremiáš 36
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Pastor Chris
Modlitba porozumenia
A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď teda budete prosiť

o niečo v mojom mene, ja (to) učiním (Ján 14:13-14).
Je tu opísaný spôsob modlitby, ktorý Boh od nás kresťanov očakáva. Niektorí ľudia to nevedia
a tak sa zamotávajú vo svojich modlitbách a myslia si, že Boh ich nejako vypočuje. Modlia sa k Ježišovi
v mene Ježiš a niekedy sa modlia aj k anjelom. Ak sa chceš modliť a vidieť výsledok, tak potrebuješ
porozumieť, aké miesto má Otec, Syn, Duch Svätý a anjeli v tvojich modlitbách, aby si to nemiešal spolu.
Pán Ježiš hovorí v Jánovi 16:23: „A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám
hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to v mojom mene.“ Takže je to Otec, kto odpovedá na naše
modlitby. Nám ako právnym zástupcom bola udelená moc používať meno Ježiš. Keď sa modlíme, alebo
predkladáme naše žiadosti Otcovi v mene Ježiš, je to ako by sa modlil sám Ježiš. Avšak Duch Svätý je
tým, ktorý má moc uskutočniť to; On je Božou mocou. On je vykonávateľom Božích skutkov. Keď Ježiš
povedal v Jánovi 14:10: „...ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky“, poukazoval na Ducha Svätého.
A čo anjeli? Sú služobníkmi Boha, ktorí vykonávajú to, čo Duch Svätý chce, aby urobili. Okrem
toho sú služobnými duchmi posielanými slúžiť nám, ktorí sme dedičmi spasenia (Židom 1:14). Aké je to
úžasné uvedomiť si, že môžeme byť účastníkmi úžasnej služby Ducha Svätého a že sme zapojení
v anjelských aktivitách, pretože konáme v mene Ježiš.
Modlitba
Požehnaný Boh, ktorý ma povolal do vzťahu s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Žijem úspešný
a inšpirujúci život, lebo pôsobím a žijem cez meno a v mene Ježiš! Ďakujem Ti Otec za úžasnú službu Ducha, ktorú
zažívam každý deň, v mene Ježiš, Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 91:11-12; Ján 14:16
1-ročný plán Galatským 3:26-4:1-20; Obadiáš
2-ročný plán: 1.Timoteovi 4:9-16; Jeremiáš 37
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Pastor Chris
Večný život už teraz
Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! (Lukáš 24:36).
Život nového stvorenia v Kristovi Ježišovi je nadprirodzený. To je život, s ktorým Ježiš vyšiel

z hrobu. Biblia nám hovorí o tom, ako po vzkriesení, keď boli učeníci spolu v miestnosti, hoci boli dvere
zamknuté, Pán Ježiš zrazu vošiel dnu a postavil sa medzi nich.
Židom 11:1 opisuje vieru ako podstatu vecí, na ktoré sa nádejame a presvedčenie, dôkaz
o veciach, ktoré nevidíme. Je to dôkaz, doklad alebo list vlastníctva o neviditeľnej realite. Napríklad
šľapaj na zemi je dôkaz, že niekto tam musel nedávno prejsť. Táto stopa nie je človek; je to iba svedectvo,
alebo dôkaz. Keď napokon uvidíš človeka, už sa viac nebudeš zaoberať dôkazom, ale reálnou vecou.
Viera bola potrebná na to, aby si sa mohol znovuzrodiť a prijať život Boží do svojho ducha. Keď
si sa znovuzrodil, udiala sa skutočná vec; večný život je teraz vložený do tvojho ducha. Tento život, ktorý
je teraz v tebe, nie je niečo, čo sa pokúšaš získať, alebo na čo „máš vieru“. Je to súčasná živá realita.
Možno by si sa potom chcel spýtať: „Tak aké miesto má viera v živote nového stvorenia?“
Vráťme sa k tomu, čo Biblia hovorí v 2.Korintským 5:7: „Lebo žijeme vierou, a nie videním!“ Aby sme kráčali
v realite neviditeľného sveta, ktorý nie je z viditeľnej dimenzie, musí to byť vierou. Napriek tomu Boží
život v nás je teraz každodennou realitou. Keď si si toho vedomý a nie je to niečo, čo sa stane pre teba
realitou až v budúcnosti, potom budeš žiť každý deň bez obmedzení.
Vyznanie
Mám v sebe Boží život. Nie som ničím obmedzený! V každom vlákne mojej bytosti pracuje večný život a
som plný Ducha Svätého. Som úplne zaplavený mocou Ducha tak, aby som žil nad prekážkami a bariérami dneška!
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:11
1-ročný plán: Galatským 4:21-5:1-15; Joel
2-ročný plán: 1.Timoteovi 5:1-10; Jeremiáš 38
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Pastor Anita
Dokáž svoju lásku
A nádej neklame (nezahanbuje), lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého

sme dostali (Rimanom 5:5).
1.Ján 4:8 hovorí: „Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska.“ Tento verš zdôrazňuje, aké
dôležité je pre kresťana kráčať v láske. Kresťanský život je viac ako len demonštrovanie sily nad
démonmi a okolnosťami; ide o prejavenie božskej lásky. Boh je láska. Znamená to, že On je stelesnená –
zosobnená láska. Tak veľmi nás miloval a preukázal tú lásku tým, že obetoval Ježiša, aby za nás zomrel,
pokiaľ sme my ešte stále boli hriešnikmi. Ako kresťan si narodený z Boha, z čoho vyplýva, že ak Boh,
ktorý je láska, ti dal život, tak potom si výsledkom lásky a táto láska je prirodzenosťou tvojho ducha.
Náš úvodný verš ukazuje, že láska nepatrí medzi veci, o ktoré žiadaš Boha, aby ti ich dal; láska je
jedným zo znakov pretvoreného ľudského ducha. Ty už lásku v sebe máš. To, čo sa teraz od teba
očakáva, je dokázať či prejavovať Božiu lásku uloženú v tvojom srdci a byť tak požehnaním pre svoj
okolitý svet.
Lásku voči Bohu preukážeš cez spoločenstvo. Neexistuje láska bez spoločenstva! Nemôžeš
povedať milujem Boha bez toho, aby si s Ním trávil dostatočný čas, lebo láska je vyjadrená
v spoločenstve. Taktiež môžeš dokázať svoju lásku voči Bohu tým, keď konáš Jeho Slovo. Ježiš povedal
v Jánovi 14:15: „Ak ma milujete, dodržujte moje príkazy.“ Božiu lásku prejavuješ v tom, keď neustále kráčaš
v láske voči svojim bratom a sestrám v Kristovi.
Ježiš povedal v Jánovi 13:34: „Nové prikázanie vám dávam, milujte jeden druhého tak, ako vás milujem
ja.“ Milovať svojich bratov a sestry v Kristovi rovnakým spôsobom ako Kristus miluje teba je dôkazom
toho, že miluješ Pána a stal si sa Jeho skutočným učeníkom: „Podľa tohto budú všetci poznať, že ste moji
učeníci, ak budete milovať jeden druhého“ (Ján 13:35 angl. preklad).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že napĺňaš moje srdce Tvojou láskou. Som pokorený veľkosťou Tvojej lásky a
nesmiernou milosťou voči mne. Dnes kráčam s uvedomením si Tvojej úžasnej lásky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:19-21; 1.Ján 4:8
1 – ročný plán: Galatským 5:16 – 26; Jonáš
2 – ročný plán: 1.Timoteovi 5:11-18; Jeremiáš 39
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Pastor Chris
Nevyhnutné potvrdenie
Boh pritom vydával svedectvo znameniami, divmi, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním

Ducha Svätého podľa svojej vôle (Židom 2:4).
Kedykoľvek chce Boh urobiť niečo pre národ alebo ľudí, zakaždým pošle človeka, ktorému dá aj
nevyhnutné poverenie k danej službe. Keď chcel Boh požehnať celý svet, poslal Abraháma. Mohol
povedať: „Teraz chcem každého požehnať, takže idem dole na zem, aby som to urobil”; tak to však
nespravil. V 1.Mojžišovej 22:18 povedal Boh Abrahámovi: „v tvojom potomstve budú požehnané všetky
národy zeme. ...“
Mojžiš bol poslaný, aby vyviedol Izraelský národ z Egyptského zajatia a na túto úlohu mu Boh
dal nevyhnutné poverenie. Aby sa dostali do zasľúbenej zeme, poslal Jozuu a potvrdil jeho poverenie. Na
záchranu sveta poslal Boh svojho Syna Ježiša v podobe človeka. On vždy pošle človeka k človeku. Možno
sa ti natíska otázka: „Dokáže človek poznať, že ho posiela Boh?“ Určite áno!
Keď sa Ján Krstiteľ pokúšal zistiť, či Ježiš je Kristus, vyslal dvoch spomedzi svojich učeníkov, aby
zistili informácie o Ježišovi. Pánova odpoveď bola jednoducho pozoruhodná; načrtol svoje poverenie:
„Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú,
mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium“ (Ján 11: 4-5).
Zázraky podobné týmto sa nestanú samé od seba. Keď sa udejú, vieš, že ide o prítomnosť Boha,
pretože žiadny človek ich nemôže vykonať bez toho, aby bol Boh s ním. Vždy rád hovorím skeptikom,
ktorí neveria v zázraky, že uveria, keď budú sami potrebovať zázrak. Uvedomia si, že schopnosť človeka
je obmedzená a následne sa obrátia k Bohu, ktorý má väčšiu moc, než akú dosiahnu ľudské bytosti.
Vďaka Bohu za neobmedzenú moc, silu a úžasnú prítomnosť dostupnú pre nás cez Ducha
Svätého a Slovo! Preto teraz môžeme fungovať v rovnakej milosti a sile ako Ježiš a Jeho apoštoli a tým
dosiahnuť rovnaké výsledky - zázraky. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý Otče, keď sa poddávam učeniu, inšpirácii a posilňovaniu Tvojho Ducha cez Slovo, pôsobím dnes
v Tvojej milosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 16:20; Skutky 10:38
1 – ročný plán: Galatským 6; Ámos 1-4
2 – ročný plán: 1.Timoteovi 5:19-25; Jeremiáš 40
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Pastor Chris
Buď riadený Duchom
A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom (Efezským 5:18).
Grécky význam použitý v horeuvedenom verši vyjadruje ďaleko viac, ako len byť opojený

nápojom. V skutočnosti to znamená byť plný do takej miery, kedy ťa to začne ovládať. Pozornosť sa tu
nekladie na nápoj. Niektorí ľudia chcú skončiť práve tu; hovoria: „Áno, Biblia hovorí, aby si sa neopájal
nápojom natoľko, že ťa to napokon bude ovládať. To znamená, že môžem piť toľko, aby som nebol z
toho opitý a nestratil nad sebou kontrolu.”
Toto nie je vec, na ktorú sa kladie dôraz; pozornosť nie je sústredená na víno, ale na to, čo by ho
malo nahradiť. Boh nechce, aby si bol ovládaný vínom; On ti hovorí: „Nebuď ovládaný vínom; namiesto
toho buď plný Ducha; poddaj sa Jeho vedeniu a dovoľ, aby ťa ovládal.“ Chce, aby si bol stále naplnený
Duchom!
Mnoho kresťanov žije obyčajným životom, pretože nie sú neustále plnený Duchom; potácajú sa
dovnútra a von. Avšak Duch nás povzbudzuje, aby sme boli neustále plnení Duchom; aby sme boli trvalo
v Duchu Svätom! Takýmto spôsobom bude tvoj život nekonečným prúdom nadprirodzených vecí. Keď
rozprávame o živote stálych víťazstiev, toto je to, čo tým myslíme; je to život ovládaný a riadený
Duchom.
Keď si neustále naplnený Duchom, budeš vždy vidieť veci tak, ako ich vidí Boh; už viac nebudeš
pôsobiť na telesnej – svetskej úrovni prirodzeného človeka. V prirodzenej rovine života ľudia zle
uvažujú, nesprávne rozprávajú a konajú. Avšak keď si ovládaný Duchom, kráčaš v Otcovej vôli! Pôsobíš
z vyššej sféry. Nauč sa, ako sa poddať nadvláde Božieho Ducha; vzdaj sa Mu, aby ťa mohol riadiť.
Takéto je tajomstvo života s nekončiacimi víťazstvami a vo večne rastúcej sláve.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za každodennú radosť z toho, že som napĺňaný Duchom. Chválim Tvoj Majestát a
uctievam Ťa za Tvoju dokonalú veľkoleposť, moc a slávu v mojom živote. Prehlasujem, že som posilnený Tvojou
mocou na mojom vnútornom človeku. Dnes kráčam v prevahe Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:31; Efezským 5:18-20
1 – ročný plán: Efezským 1:1-14; Ámos 1-4
2 – ročný plán: 1.Timoteovi 6:1-16; Jeremiáš 41
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Pastor Anita
Evanjelium – jediná nádej pre spásu
Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho,... (Rimanom

1:16).
Niektorí ľudia môžu povedať: „Tak dobre, Ježiš patrí kresťanom a ostatné náboženstvá majú
svoje vlastné spôsoby (prostriedky) pre spásu.” Rozhodne nie! V Skutkoch 4:12 nám Biblia hovorí: „V
nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ Všimni
si, že sa tam nehovorí: „...pod nebom nie je žiadne iné meno dané kresťanom, v ktorom by sme mali byť spasení.“
Namiesto toho sa tam hovorí: „...lebo pod nebom niet iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť
spasení.“ To znamená, že bez Ježiša Krista nikto nemôže byť spasený.
Musíš pochopiť, kto je Ježiš; On nebol náboženský vodca! On je Syn Boží; jediný dostatočne
dokonalý na to, aby bol bezvadnou obeťou za naše hriechy! Bol jediný oprávnený, aby zomrel za celý
svet. Jeho krv bola božská; čo znamená bez hriechu a poškvrnenia, pretože bol potomkom ženy, nie
muža, narodený z panny. Preto je nesprávne, keď Ho nazývajú veľkým náboženským vodcom, pretože
On samotný je Boh a bez Neho nikto nemôže byť zachránený!
Jediná moc na záchranu človeka je obsiahnutá v evanjeliu Ježiša Krista. Nepovedali to kresťania,
ale povedal to Boh. Preto musíme kázať evanjelium; musíme povedať všetkým ľuďom po celom svete
o nádeji, akú majú v Kristovi Ježišovi. Bez ohľadu na ich pôvod, farbu pleti, etnickú príslušnosť alebo
miesto, kde žijú, ak príjmu evanjelium a vyznajú panstvo Ježiša nad svojimi životmi, budú zachránení:
„A stane sa, že bude zachránený každý, kto bude vzývať meno Pánovo (Skutky 2:21).
Modlitba
Drahý Otče, chválim Ťa dnes za Tvoju veľkosť a dobrotu v mojom živote. Ďakujem za Tvoju milosť spásy,
ktorú si sprístupnil všetkým ľuďom na zemskom povrchu. Nech je dnes chválené a oslávené Tvoje meno pri tom, keď
mnohí príjmu poznanie spásy v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 10:9-10; Rimanom 1:16
1 – ročný plán: Efezským 1:15-2:1-10; Hozeáš 1-2
2 – ročný plán: 1.Timoteovi 6:17-21; Jeremiáš 42
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Pastor Chris
Vykroč hore!
„Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať

vôňu svojho poznania” (2.Korintským 2:14).
Ako kresťania sme povolaní k nadprirodzenému chodeniu s Bohom, k nekončiacemu sa životu
absolútneho víťazstva, nadvlády a prevahy. Ak sa však Tvoja životná skúsenosť odchyľuje od tejto
skutočnosti, je dosť možné, že pôsobíš na základnej úrovni zmyslov. Potrebuješ vstať a chopiť sa Božích
požehnaní svojím duchom, očami viery, aby si sa z nich mohol radovať.
Boh chce, aby si rozmýšľal a pôsobil na Jeho úrovni. Nechce, aby tvoje videnie života vychádzalo
z prirodzeného pohľadu; práve naopak, chce, aby si sa díval očami Ducha. Keď sa naučíš pozerať očami
Ducha, svet sa ti zrazu bude zdať malý.
Efezským 5:18 nám hovorí, aby sme boli neustále naplnení Duchom a v devätnástom verši nám
ukazuje, ako na to: „Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi
srdcom” (Efezským 5:19). Ak si naplnený Duchom, budeš nadprirodzene uschopnený; čo znamená, že
budeš duchovne vnímavý a budeš pôsobiť na vyššej úrovni života. Takáto skúsenosť je nemožná pre
prirodzeného človeka: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a
nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže
posúdiť” (1.Korintským 2:14-15).
Všimni si, že sa tam hovorí: „...duchovný však posudzuje všetko.“ To znamená, že duchovný človek
má porozumenie všetkých vecí zo svojho ducha. Nepôsobí na obyčajnom stupni života a výsledkom toho
je, že nikdy nie je zmätený, rozrušený ani ustráchaný. Takýto človek má mentalitu „dokážem to”
(Filipským 4:13) a každý deň žije víťazne mocou Ducha Svätého.
Modlitba
Milostivý Otče, ďakujem Ti za radosť, ktorú mám z naplnenia Duchom Svätým a z toho, že som božsky
prenesený do vyššej sféry života ďaleko od chudoby, choroby, smrti, zlyhania a deštrukcie. Oči môjho porozumenia
sú osvietené, preto vidím neviditeľné a som zmocnený pre vykonanie nemožného, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5:18-20; 2.Korintským 4:18
1-ročný plán: Efezským 2:11-22; Hozeáš 3-6
2- ročný plán: 2.Timoteovi 1:1-18; Jeremiáš 43
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Pastor Chris
Poznanie cez Ducha
Duch človeka je sviecou Pánovou, skúma najvnútornejšie časti jeho tela (Príslovia 20:27 angl. preklad).
Jasná a základná pravda zjavená pre nás v Slove Božom hovorí, že človek je predovšetkým

duchovná bytosť; človek nie je myseľ alebo fyzické telo. Boh hovorí k človeku predovšetkým cez jeho
ducha; Jeho zámerom bolo, aby človek prijal svoje základné vedomosti prostredníctvom svojho ducha.
Najpodstatnejšie “informácie” (myslia sa tým rozličné kategórie a typy informácii) by sa mali k nemu
dostať cez vnútorného človeka (cez jeho ducha).
Veľa filozofov má opačný názor predpokladajúc, že výchova a vzdelanie človeka sa deje iba cez
myseľ, avšak toto je nesprávne. Dokonca empirická filozofia učí o tom, že niečo je nereálne, pokiaľ to nie
je možné pozorovať alebo dokázať piatimi zmyslami. Preto obmedzujúc skutočné poznanie na zmysly
človeka empirizmus osočuje vieru, pretože viera má čo do činenie s vecami, ktoré tvoje zmysly nemôžu
vnímať alebo dokázať.
Avšak človek má kapacitu veriť. Rimanom 10:10 hovorí: „Lebo srdcom človek verí na spravodlivosť a
ústami vyznáva na spasenie.” Človek verí svojím srdcom alebo duchom a nie svojou mysľou. Toto bol ten
chýbajúci článok pre filozofov, ktorí nemali predstavu, že duch človeka je miesto, kde žiari Božie svetlo k
prijatiu duchovného osvietenia. Rimanom 4:3 hovorí, že Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za
spravodlivosť. Uveril neviditeľnému svojím duchom, nie mysľou, pretože jedine duch dokáže prijať
duchovné informácie a náhľad od Boha.
Nadprirodzený život, ktorý máme v Kristovi, je ďaleko za prirodzenou rovinou vnímania; jedná
sa o život, ktorý presahuje ľudské chápanie.
Modlitba
Milostivý Otče, dnes, keď mám s Tebou spoločenstvo, prostredníctvom Slova a modlitby prijímam
inštrukcie, inšpiráciu, radu, múdrosť a osvietenie od Tvojho Ducha Svätého. Tvoje Slovo života a moci prichádza
do môjho ducha a som posilnený, povzbudený a umiestnený k vyšším stupňom slávy a dokonalosti v živote, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:14; Jób 32:8
1 - ročný plán: Efezským 3; Hozeáš 7-10
2 – ročný plán: 2.Timoteovi 2:1-10; Jeremiáš 44
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Pastor Anita
Buď oddaný šíreniu evanjelia
Podľa evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené (1.Timoteovi 1:11).
Boh ti zveril evanjelium Ježiša Krista. Tvojou najväčšou túžbou v živote by malo byť

ovplyvňovať okolitý svet evanjeliom. Bez ohľadu na rasu, postavenie alebo bydlisko, každý potrebuje
Ježiša. Preto tvojím životným cieľom by malo byť oboznámiť všetkých ľudí s evanjeliom, obzvlášť tých,
ktorí sú v tvojom okolí. Nezáleží na tom, akú potrebu alebo problém môže niekto mať, riešením je
evanjelium. Každý potrebuje Krista.
Venuj svoj čas, úsilie a zdroje na šírenie evanjelia. Niektorí ľudia si však myslia, že toto nie je až
také dôležité a preto nie sú oddaní propagácii evanjelia. Boh ti zveril službu zmierenia; nielenže ťa pozval
do spoločenstva s Jeho Synom Ježišom (1.Korintským 1:9), taktiež ťa povolal k partnerstvu s Ním, aby si
získaval duše (Ján 20:21).
Aby si bol efektívny v získavaní duší, musíš sa pozerať ponad každé obmedzenie a odmietnuť
všetko, čo prekáža tvojmu zámeru v tejto veľkej zodpovednosti . Toto je zmysel tvojej existencie. Postaraj
sa o to, aby sa Kráľovstvo rozširovalo cez teba, pretože to je tvoja základná a najhlavnejšia zodpovednosť.
Boh túži, aby všetky Jeho deti boli aktívne zúčastnené na rozširovaní Jeho Kráľovstva. Nebuď ako
niektorí ľudia, ktorí čím viac ich Pán požehná, tým menej sú oddaní k šíreniu evanjelia. Dovoľ, aby ťa
vášeň pre Pána motivovala k vyjadreniu a preukázaniu lásky a súcitu Krista k trpiacim a zomierajúcim
vo svete.
Je tak veľa toho, čo môžeš urobiť, aby Božie Slovo prevládalo v tvojom meste, regióne alebo
krajine a vo svete. Vzchop sa k tejto výzve, pretože pole sveta je zrelé a naozaj pripravené k bohatej žatve:
„Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby vyslal
robotníkov na svoju žatvu“ (Matúš 9:37-38).
Modlitba
Milostivý nebeský Otče, ďakujem Ti za milosť, ktorú si mi udelil, aby som bol efektívnym pri získavaní
duší. Zaujímam svoje miesto ako účinný služobník zmierovania radujúc sa, že ma považuješ za verného a hodného
takéhoto slávneho povolania, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 11:30; 1.Timoteovi 1:12
1 - ročný plán: Efezským 4:1-16; Hozeáš 11-14
2 – ročný plán: 2.Timoteovi 2:11-26; Jeremiáš 45
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Pastor Chris
Drž svoj jazyk na uzde!
„Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha (je zbožný, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba (svoje

srdce) a jeho zbožnosť (náboženstvo) je márna“ (Jakub 1:26 angl. preklad)).
Uzda je ústrojenstvo na hlavu koňa, pozostáva z ohlávky, opraty a zubadla. Dáva jazdcovi
kontrolu nad smerom a rýchlosťou koňa. Keď vložíš zubadlo do papule koňa, riadiš ho a on ťa dôverčivo
nasleduje. Keď nám Písmo pripomína, aby sme držali svoj jazyk na uzde, znamená to kontrolovať svoj
jazyk.
V Jakubovi 3:5-6 nám Biblia hovorí, že jazyk dokáže znečistiť (poškvrniť) celé telo a zapáliť
kolobeh prirodzenosti. Slovo znečistiť – poškvrniť znamená urobiť niečo neúčinným alebo zbytočným
a nepoužiteľným. Znamená to skorumpovať (skaziť) telo takým spôsobom, kedy nebude schopné plniť
svoju funkciu. Tvoj jazyk dokáže obrať tvoje telo o jeho účinnosť a preto musí byť skrotený. Jazyk môže
zapáliť kolobeh prirodzenosti, to znamená cestu života, smer tvojho života. Boh určil každému z nás
správny smer života, pre Jeho dobrý zámer, vôľu a slávu.
Avšak musíš byť opatrný, aby si nezničil tento smer svojím jazykom; je to na tebe. Je na tebe
udržať sa v kurze, ktorý Hospodin pre teba nastavil tým, že budeš pestovať a kultivovať zdravý jazyk.
Sú veci, ktoré by si mal povedať a sú veci, ktoré by si nemal vysloviť. Používať také slová ako: „Som bez
peňazí; ekonomika je v zlom stave a zdá sa že nič nefunguje“ alebo „táto bolesť hlavy je silná, vskutku
ma zabíja“ znamená zneužitie jazyka. Takéto slová sú v protiklade so Slovom Božím, preto ich nikdy
nevyslovuj. Namiesto toho maj na jazyku Slovo a hovor: „Prosperujem vo všetkom; zdravie a sila Božia
sa prejavujú vo mne!“
Jazyk ti bol daný hlavne na to, aby sformoval tvoju budúcnosť a udal jej smer. Preto drž jazyk na
uzde a rozprávaj v súlade so Slovom. Dokonca aj pri tom, keď rozprávaš vtipy, nerob si žarty zo Slova.
To, kde sa dnes nachádzaš, je odrazom toho, čo si rozprával celý svoj život. Vytvor budúcnosť, po ktorej
túžiš! Rozprávaj slová, ktoré sú v súlade so slávnym životom spravodlivosti, pokoja, zdravia, hojnosti
a radosti, ktorý ti Boh urobil dostupným v Kristovi Ježišovi.
Vyznanie
Slová, ktoré hovorím sú duch a život; sú účinné, plodné a mocné a udávajú cestu môjho života podľa
Božieho plánu a účelu pre mňa v pokoji, radosti, naplnení, zdraví, úspechu a prospechu. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Jakub 3:2; Žalmy 50:23;
1 – ročný plán: Efezským 4:17-5:1-2; Izaiáš 1-2;
2 – ročný plán: 2.Timoteovi 3:1-17; Jeremiáš 46
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Pastor Chris
Skutočné pretvorenie ľudského ducha
Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami a

obnovte sa na duchu svojej mysle (Efezským 4:22-23 angl. preklad).
Skutočné kresťanstvo nie je prijatie (vniknutie) alebo vloženie inej prirodzenosti, ale jedná sa
o skutočné pretvorenie ľudského ducha. Keď si sa znovuzrodil, tvoj duch bol v skutočnosti nanovo
stvorený Bohom. Život, s ktorým si sa narodil zo svojej matky, je nahradený novým životom v Kristovi.
Niektorí kresťania majú tendenciu byť vedení viac telom alebo svojimi fyzickými zmyslami, než
by v skutočnosti mali byť, neuvedomujúc si, že človek je duch a nie fyzické telo. Tvoj duch ožil s Bohom
potom, ako si sa znovuzrodil a teraz máš takú istú prirodzenosť, ako Tvoj nebeský Otec; si spolu s Ním
jedno. Je to úplne nový život: „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, hľa
všetko nastalo nové“ (2.Korintským 5:17).
Avšak je potrebné, aby tvoja myseľ bola obnovená Božím Slovom: „A nepripodobňujte sa tomuto
svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania,“(Rimanom 12:2). Duša obsahuje tvoju myseľ – tvoje emócie
a tvoju vôľu – tvoje rozumové schopnosti; to, kde robíš rozhodnutia. Ak tvoja myseľ nie je obnovená
Slovom, potom budeš ovládaný zmyslami, ktoré ti budú vládnuť a nebudeš schopný urobiť správne
rozhodnutia. Rimanom 8:8 hovorí o tom, ako tí, ktorí sú v tele, sa nemôžu páčiť Pánovi. Byť v tele
znamená byť ovládaný svojimi fyzickými zmyslami.
Niekedy sa ľudia čudujú tomu, prečo robia veci, ktoré by nemali, potom ako sa znovuzrodili.
V skutočnosti tie veci neprichádzajú z ich ľudského ducha, ale pramenia z „neobnovenej“ mysle;
pochádzajú zo zmyslov. Preto je možné byť znovuzrodený a žiť tak, ako keby si nebol. Toto je dôvod,
prečo je tak dôležité rozvíjať svojho ľudského ducha učením sa, meditáciou a konaním Slova. Takým
spôsobom vytrénuješ svojho ducha, aby vládol nad tvojimi zmyslami. Je to tvoja zodpovednosť.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Božie Slovo; materiál k očisteniu a obnoveniu mojej mysle, aby som sa podobal
na obraz Tvojho Syna. Odmietam upriamiť svoju myseľ na veci tohto sveta, po tom, ako som si obliekol nového
človeka, ktorý je utvorený v spravodlivosti a pravej svätosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:7-9; Kolosenským 3:9-10; Židom 5:14
1 – ročný plán: Efezským 5:3-21; Izaiáš 3-5
2 – ročný plán: 2.Timoteovi 4:1-10; Jeremiáš 47
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Pastor Anita
Upriam svoju pozornosť na Pána
„ Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít,

tvoja hojná odmena“ (Genezis 15:1).
Boh túži po tvojej pozornosti. Vie, že potom, že ak získa Tvoju pozornosť, môže ťa viesť a
sprevádzať a doviesť ťa na miesto určenia, ktoré pre teba naplánoval. Pozná, čo je pre teba najlepšie a
ako by mal vyzerať tvoj život. Preto neexistuje nič, čoho by si sa mal obávať, smelo a radostne ži každý
deň vediac, že Pán je s tebou, v tebe a pre teba. On má všetko potrebné na to, aby ťa priviedol do tvojho
dedičstva a na miesto určenia, ktoré pre teba naplánoval.
Uvedom si, že Pán je tvoja veľkolepá odmena. Mať Jeho znamená mať všetko. Všetko, čo
potrebuješ v živote, je Kristus. Tým myslím, že On je tvojou spokojnosťou. V 1.Mojžišovej 15:1 Pán
povedal Abrahámovi: „Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena.“ To znamená: „Som všetko čo
potrebuješ; u mňa máš všetko!“
Toto je dôvod, prečo nesmieš dopustiť, aby ťa niečo vyrušilo alebo zobralo tvoju pozornosť od
toho, aby si slúžil Pánovi tak, ako máš. Upriam svoju pozornosť na Neho a na veci, ktoré Ho zaujímajú.
Buď ten, kto získava duše. Pamätaj si, nepochádzaš z tohto sveta, preto tvoja náklonnosť by nemala byť
zameraná na svetské veci: „Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po
pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi“ (Kolosenským 3:1-2).
Všetko, čím si a čo máš, je v Ňom. On je dôvodom pre tvoju existenciu. Dôveruj Mu so svojím
životom a On bude riadiť tvoje kroky a usmerňovať záležitosti tvojho života tak, aby boli v súlade s Jeho
dokonalou vôľou pre teba.
Modlitba
Požehnaný Boh, v ktorom žijem, hýbem sa a existujem. Ako veľmi Ťa dnes milujem a vážim si Ťa,
spravodlivý Otec! Žijem iba pre Teba a radujem sa, že Ti patrím, aby som vo svojom živote zjavil Tvoju dobrotu na
Tvoje potešenie a vykonal dielo viery s mocou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalmy 34:8 – 10; Žalmy 16:5 – 11
1 – ročný plán: Efezským 5:22-6:9; Izaiáš 6-8
2 – ročný plán: 2.Timoteovi 4:11-22; Jeremiáš 48

