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Pastor Chris
Neprehrešuj sa v Slove
Veď sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný

držať si na uzde aj celé telo (Jakub 3:2).
Jednou z mnohých vecí, v ktorej ti Duch Svätý pomáha, je to, že robí tvoju komunikáciu vľúdnou
a dobrotivou. Kresťan, ktorého prejav nie je mierny a skrotený, ktorý sa prehrešuje v slovách, je
duchovné dieťa. Nezáleží na tom, ako dlho hovoríš v jazykoch, alebo akú pozíciu zastávaš v cirkvi, ak
tvoj jazyk nie je krotký, tvoje spoločenstvo s Duchom Svätým je stále na detskej úrovni.
Niektorí kresťania sa často čudujú, prečo nie sú úspešní vo svojom duchovnom živote. Často je to
kvôli charakteru ich slov. Hovoria zlé, neúčinné slová; ich jazyk sa nepoddal Duchu Svätému. Tvoja
duchovná zrelosť ako kresťana sa meria charakterom tvojich slov. Toto je jediný dôvod, prečo musíš
skrotiť svoj jazyk. Božie Slovo nám prikazuje, aby sme strážili svoje slová a uplatňovali kontrolu nad
svojím jazykom. Je to tvoja zodpovednosť. Nestačí len povedať: „Ó, Pane, prosím, skroť môj jazyk.“ Nie,
ty poddaj svoj jazyk Jemu tým, že budeš nasledovať Jeho inštrukcie pri používaní slov.
Jakub 3:11 hovorí: „Či z prameňa tým istým otvorom vyviera sladká a horká voda?“ Nemôžeš použiť
svoj jazyk

na požehnanie a zároveň použiť ten istý jazyk na preklínanie. Odmietni sa zapájať do

nezdravej alebo zbytočnej komunikácie. Nikdy nehovor slová, ktoré ohovárajú, osočujú alebo zlorečia
iným bratom alebo sestrám. Jedným z dôkazov toho, že máš Ducha Svätého a že Jeho charakter je
vyjadrený cez teba, je taký spôsob reči, ktorý buduje a povzbudzuje.
Je v tebe Kristova prirodzenosť, aby si pozdvihoval a povzbudzoval, a to sa prejavuje v tvojich
slovách. Preto si vyberaj slová. Zvoľ si slová, ktoré povzbudzujú a požehnávajú: „Vaša reč nech je vždy
milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať“ (Kolosenským 4:6).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že naplňuješ moje srdce Tvojou láskou, dobrotou a zľutovaním. Odmietam
dovoliť to, aby vo mne mala miesto nevraživosť a horkosť. Rozhodujem sa pre slová lásky, zľutovania a dobroty, aby
som pozdvihol a požehnal všetkých, s ktorými dnes prídem do kontaktu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21
1-ročný plán: 1.Ján 2:15-3:10; Ezechiel 13-15
2-ročný plán: Zjavenie 5:1-14; Joel 1

2

Pastor Chris
Nepoddaj sa chorobe
Raz, keď učil, sedeli tam aj farizeji a učitelia zákona, ktorí sa zišli zo všetkých galilejských a judských

mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval (Lukáš 5:17).
Náš úvodný text nám ukazuje, že v istý deň, keď Pán Ježiš vyučoval Slovo, bola Božia moc
prítomná na to, aby uzdravoval. V tom priestore bola uzdravujúca sila. Duch Svätý bol prítomný s
uzdravujúcou mocou. Nezabudni, že kým Ježiš neprijal Ducha Svätého, neurobil žiadny zázrak
uzdravenia. Je to preto, lebo uzdravenie je dielom Ducha Svätého a pokiaľ nezostúpil na Ježiša, tak
uzdravujúca služba nezačala.
Ako hovorí Písmo, mnoho ľudí Ježiša videlo, počulo Ho kázať, cítilo Jeho dotyk a zľutovanie
a prijalo uzdravenie alebo iný zázrak. Dnes tá istá moc, ktorá urobila Ježiša Krista Uzdravovateľom, ten
istý Duch, ktorý pomazal a priniesol uzdravujúcu moc Ježišovi, prišiel, aby žil v nás. Takže tvoje telo sa
stalo príbytkom Ducha Svätého. Tvoje telo je Jeho živým chrámom. Preto by nemala bývať v tvojom tele
žiadna choroba alebo slabosť; odmietni prijať chorobu.
Je to jedno, aké meno má tá choroba; môže to byť výrastok alebo nádor, ktorý sa zdá, že sa
zväčšuje, neskloň sa pred ním, nepoddaj sa tomu! Polož svoje ruky na to a hovor: „Odmietam prijať v
mojom tele chorobu. Prikazujem tomuto nádoru – zomri a odíď z môjho tela!“ Odmietni strach. Kristus
zaplatil cenu za tvoje zdravie. V Zjavení 5:10 Biblia hovorí: „a učinil si ich nášmu Bohu kráľmi a kňazmi a
budú kraľovať na zemi.“ Takže neskláňaj sa pred chorobou alebo nemocou; uplatňuj autoritu. Hovor Slovo
a spôsob zmenu.
Modlitba
Drahý Otec, nedovoľujem v mojom živote a v životoch mojich blízkych prístup chorobe, chudobe a zlyhaniu
a uvoľňujem v mojom živote sily zdravia, prosperity a víťazstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 10:19; Rímskym 8:11
1-ročný plán: 1.Ján 3:11-24; Ezechiel 16
2-ročný plán: Zjavenie 6:1-10; Joel 2
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Pastor Anita
Povolávaj to!
Ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril,

pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva (nazýva), ako by to bolo (Rímskym 4:17).
Premýšľaj o Abrahámovi; nemal dieťa, mal takmer sto rokov a predsa mu Boh povedal: „Učinil
som ťa otcom mnohých národov!“ (Rímskym 4:17). To nebolo zasľúbenie; bolo to vyhlásenie skutočnosti.
Abrahám mohol povedať: „Pane, vieš, že som už starý, už nie je možné, aby som mal dieťa.“ Ale
nepovedal to. Uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Oplatí sa veriť.
Táto Abrahámova skúsenosť zjavuje dôležitý princíp viery; princíp povolávania vecí, ktoré nie
sú, ako by boli. Hoci bol Abrahám veľmi starý, Boh sa ho nevzdal. Nezáleží na tom, ako dlho čakáš na
zázrak; nevzdávaj sa; povolávaj ho. Viera volá veci, ktorí nie sú, ako by boli.
Bez ohľadu na situáciu, v ktorej práve teraz si, nie je absolútne nič nemožné pre Boha, ktorý dáva
život mŕtvym. Biblia nám hovorí, aby sme napodobňovali Boha (Efezským 5:1). To znamená, aby si konal
Božím druhom viery.
To, čo vidíš alebo cítiš v prirodzenom svete, sa mení; jedine Slovo trvá na veky: „...viditeľné je totiž
dočasné, ale neviditeľné je večné“ (2.Korintským 4:18).
Otázka je, čomu skutočne veríš? Ak veríš Slovu, potom to smelo hovor (vyslovuj to). Neveríme
na to, aby sme boli ticho: „...ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme“
(2.Korintským 4:13).
Vyznanie
Nemám nedostatok v ničom! Láska, zdravie, pokoj, pokrok a prosperita; toto je teraz môj majetok v Kristovi.
Idem dopredu a darí sa mi dnes vo všetkom. Som stvorený pre dokonalosť a cezo mňa sa do môjho okolia prejavuje
Božia sláva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:22-23; Rímskym 10:8-10
1-ročný plán: 1.Ján 4; Ezechiel 17-19
2-ročný plán: Zjavenie 6:11-17; Joel 3
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Pastor Chris
Ty si ten, ktorý má spôsobovať zmenu
Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si

dobré vyznanie (1.Timoteovi 6:12).
Evanjelium Ježiša Krista, ktoré nám bolo zverené, je stále do značnej miery neznáme a mnohými
nepochopené, dokonca aj kresťanmi. To vysvetľuje zlyhanie, nedostatok, chudobu, frustráciu, choroby
a ďalšie problémy, ktorým mnohí čelia. Majú konflikt medzi tým, čo hovorí Slovo a medzi ich osobnou
skúsenosťou. To spôsobuje v ich srdciach mnoho otázok. Je to ako keď niekto zistí, že nejaké hrozné
symptómy choroby silnejú v jeho tele a čuduje sa, prečo sa to nemení napriek tomu, čo vie a čomu verí zo
Slova. Možno kričal Slovo, hovoril láskavo, postil sa za tú situáciu, sial semená a dokonca sa modlil
všetkými druhmi modlitieb, avšak nič sa nezmenilo. A tak sa čuduje: „Čo robím zle; čo by som mal ešte
robiť, čo nerobím?“
Prvá vec, ktorú by si si mal uvedomiť, je to, že Biblia nám hovorí, že existuje boj viery: „Bojuj
dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré
vyznanie“(1.Timoteovi 6:12). Boj viery znamená uvoľnenie tvojej viery na nepoddajné okolnosti, aby si si
vymohol zmeny tak, aby boli v súlade s tvojimi nezlomnými proklamáciami viery. Slovo Božie je
skutočné a pravdivé, ale to neznamená, že skúsenosti tvojho života budú automaticky v súlade so
Slovom. Ty si ten, ktorý má urobiť to, aby to tak bolo; pretože Ježiš často hovoril: „Tvoja viera ťa
uzdravila.“
Ty si ten, ktorý má uplatňovať autoritu nad okolnosťami a silami, ktoré prichádzajú proti tebe
a podmaniť si ich. Slovo nikdy nezlyhá; tak sa drž Slova a tvoje svedectvá a oslavné správy o víťazstve
budú neodvratné, pretože Pán dohliadne na to, aby tvoja viera v Jeho Slovo zvíťazila.
Vyznanie
Keď dnes uvoľňujem svoju vieru, tá produkuje úžasné výsledky proti nepriaznivým okolnostiam. Slovo
viery je v mojom srdci a v mojich ústach. Preto cez moje vyhlásenia viery víťazím a zdolávam každú problémovú
situáciu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4; 2.Korintským 4:13
1-ročný plán: 1.Ján 5; Ezechiel 20-21
2-ročný plán: Zjavenie 7:1-10; Amos 1-2
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Pastor Chris
Otvor svoje srdce Slovu
Kto zavrhuje napomenutia, pohŕda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie (Príslovia 15:32).
Jediný materiál, ktorý nám Boh dal na to, aby budoval nášho ducha, je Jeho Slovo, a to

prostredníctvom moci Ducha Svätého. Neexistuje nádej pre toho, kto ignoruje Božie Slovo. Biblia hovorí:
„Kto pohŕda slovom, zahynie,...“ (Príslovia 13:1). Ako Božie dieťa musíš vždy otvoriť svoje srdce Slovu
a prijímať ho do svojho ducha s vierou, vďačnosťou a poddajnosťou: „Preto odložte všetku nečistotu a všetko
množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše“ (Jakub 1:21). Tento verš
nehovorí o spasení z hriechu, ani ťa nanovo nevedie k spaseniu. Hovorí o udržaní spasenia ľudskej duše
– o pôsobení spasenia na všetky oblasti ľudskej duše.
Keď máš príležitosť počuť Božie Slovo, dychtivo za ním choď a aplikuj ho vo svojom živote.
Konanie podľa Slova je jediný spôsob, ako urobiť to, aby v tebe ožila realita Kráľovstva a žil si od slávy
ku sláve. Musíš vynaložiť snahu, aby si konal podľa Božieho Slova. Neignoruj Slovo; používaj ho pre svoj
úžitok. Požehnania v Božom Slove sú pre tých, ktorí Slovo konajú (Jakub 1:25).
Sú takí, ktorí nevedome konajú podľa múdrosti sveta; avšak múdrosť tohto sveta je
bláznovstvom pre Boha. Na druhej strane konanie podľa Slova znamená, že pôsobíš na základe božskej
múdrosti. Slovo Božie je múdrosť Božia a múdrosť je to, čo potrebuješ pre to, aby si mal v živote úspech
a bol výnimočný: „Múdrosť je základná vec, preto získavaj múdrosť... (Príslovia 4:7 angl. preklad). Vždy otvor
svojho ducha pre Slovo a konaj na základe informácií, vedenia a rady, ktoré dnes prijímaš od Pána.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že Tvoje Slovo je mojím životom! Som dnes požehnaný vo všetkom
snažení a nesmierne prosperujem, pretože žijem prostredníctvom Tvojho Slova. Keď sa poddávam vláde Slova,
mocne vo mne rastie a víťazí nad každou nepriazňou v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:21; Hozeáš 4:6
1-ročný plán: 2.Ján; Ezechiel 22-23
2-ročný plán: Zjavenie 7:11-17; Amos 3-4
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Pastor Anita
Slovo v tvojich ústach!
Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie (Príslovie 18:21).
Tvoj život dnes je odrazom tvojich slov za predchádzajúce roky. Ty dávaš svojimi slovami do

pohybu duchovné sily. Ak nie si spokojný s tým, ako dopadol tvoj život, nie je za to zodpovedný ani
diabol, ani tvoji „nepriatelia“. Ale môžeš to zmeniť. Moc na to, aby si mal plodný, produktívny, pulzujúci
a vzrušujúci život, je v tebe.
Toto je základný princíp v Božom kráľovstve. Dokonca naše spasenie je založené na slovách: „Ale
čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme. Ak ústami
vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na
spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie (Rímskym 10:8-10). Aby si zakúsil spasenie, musíš vyznať, že
Ježiš je tvojím Pánom, uveriť a potvrdiť Jeho vzkriesenie a On ti dá nový život.
Pojem spasenie kompletne vyjadruje jedným slovom všetko, čo nám poskytuje smrť, pochovanie
a vzkriesenie Ježiša Krista. Spasenie znamená, že si bol vytrhnutý zo zlyhania, zadĺženosti, choroby,
nemoci a slabosti do slobody synov Božích. Spasenie znamená, že si bol vyslobodený z hriechu do života
spravodlivosti. Tvoje denno-denné vyznanie musí byť v súlade s touto slávnou realitou, lebo inak
požehnania a výhody so spasenia nebudú v tvojom živote nikdy zjavné.
V Kráľovstve Božom vládneme slovami. Svojimi slovami si ospravedlnený a svojimi slovami si
odsúdený (Matúš 12:37). Slová, ktoré hovoríš, budujú tvoje deti, zlepšujú tvoje financie, ovplyvňujú tvoje
telo a premieňajú tvoje podnikanie. Tvoje slová určujú kvalitu tvojho života. Preto hovor vždy v zhode so
Slovom.
Keď si prehlásil svoje spasenie v Kristovi, bola uvoľnená obrovská moc, aby ťa vytiahla
z kráľovstva temnoty do Kráľovstva Božieho. Všetko, čo si musel urobiť, bolo vyznať svojimi ústami
Panstvo Ježiša. Rovnako už nepotrebuješ nijakú extra výhodu na to, aby si bol v živote úspešný, pretože
Božie Slovo je už zárukou tvojho úspechu. To, čo potrebuješ, je Slovo v tvojich ústach: „Nech sa táto kniha
zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci...lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať
úspech“(Jozue 1:8).
Modlitba
Božie Slovo má centrálne miesto v mojom živote; preto bez ohľadu na okolnosti a na to, čo cítim alebo
vidím, nie som znepokojený, pretože môj úspech je zaručený v Slove. Mám výnimočný život úspechu, víťazstva
a prosperity, pretože žijem Slovom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:8-10
1-ročný plán: 3.Ján; Ezechiel 24-26
2-ročný plán: Zjavenie 8:1-13; Amos 5-6
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Pastor Chris
Nechaj Ho rásť vo svojom živote
Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu.

Táto moja radosť je úplná. On musí rásť, a ja sa umenšovať (Ján 3:29-30).
Ján Krstiteľ urobil ohľadom Pána Ježiša v úvodnom verši dôležité vyhlásenie. Niektorí z jeho
učeníkov mu priniesli správu o tom, že Ježiš krstí a má viac nasledovníkov ako on. Povedali mu:
„...Majstre, Ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si svedčil o Ňom, ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu“(Ján
3:26). Pred tým boli títo učeníci vtiahnutí do sporu so Židmi ohľadom otázky očisťovania; chceli vedieť
od Jána, ktorý krst je správny.
Odpovedajúc na ich otázku Ján povedal: „...Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. Vy
sami mi dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním“(Ján 3:27-28). Potom ďalej
povedal: „On musí rásť, a ja sa umenšovať.“ Ján Krstiteľ opísal príklad pravej pokory v našom živote
s Bohom.
Keď prijmeš Krista do svojho života a si naplnený Duchom Svätým, On musí rásť a ty sa musíš
umenšovať. Jeho vôľa a zámer musí v tvojom živote narastať a tvoja vôľa musí byť pohlcovaná Jeho
vôľou! Tvoje túžby musia byť pohltené Jeho túžbami; lebo inak zakúsiš ten istý stres, zlyhania a ťažkosti,
akými prechádzajú ľudia vo svete. Toto by mala byť hlavná oblasť tvojho zamerania a meditácie počas
týchto Vianoc.
Ak napríklad boli v tvojom živote nejaké hriešne návyky, z ktorých si sa snažil vyzliecť, tu je to,
čo ti hovorí Boh: „Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!“(Príslovia 23:26). Daj mu
svoje srdce, myseľ, telo a emócie; nech On rastie a ty sa umenšuješ. Biblia hovorí v liste Kolosenským
1:27: „...Kristus vo vás, nádej slávy...“Mnohí z nás zakúsili Kristov život vo svojom duchu, ale Boh chce mať
tiež vládu v tvojej duši a tvojom tele.
Aký rýchly bude tvoj rast v Kristovi záleží od toho, ako veľa Božieho Slova bude mať prevahu
v tvojom živote. Čím viac Slova získa nadvládu v tvojom živote a zjaví v tebe Krista, tým slávnejší bude
tvoj život. Takže urob dnes rozhodnutie, že necháš rásť Jeho tým, že necháš, aby Jeho Slovo v tebe bohato
prebývalo.
Modlitba
Drahý Duchu Svätý, ďakujem Ti za Tvoju vnútornú a pretrvávajúcu prítomnosť v mojom živote; úplne Ti
poddávam svoje srdce, dušu a telo a prosím, aby bola dnes i vždy vo mne a cezo mňa uskutočňovaná Tvoja vôľa. Ty
maj vládu a kontrolu nad mojím životom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:14; Galatským 2:20
1-ročný plán: Juda; Ezechiel 27-28
2-ročný plán: Zjavenie 9:1-10; Amos 7
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Pastor Chris
Tvoja najdôležitejšia úloha
A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a

učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo (Efezským 4:11-12).
Tvoja hlavná úloha v živote je dielo služby. To je tvoje najvyššie povolanie; všetko ostatné je
druhotné. Môžeš byť politikom, lekárom alebo právnikom, čo je úžasné, ale tvoja úloha číslo jedna je
konať dielo služby. Všimni si dôvod, prečo dal Boh do cirkvi päť darov; je to na to: „...aby pripravovali
svätých na dielo služby,...“
Dielo služby znamená zmierenie sveta s Bohom. 2.Korintským 5:20 hovorí: „...sme veľvyslancami
pre Krista...“ A ako Jeho veľvyslanci máme zodpovednosť obrátiť mnohých ku spravodlivosti a z moci
satana k Bohu. Máme volať hriešnikov k pokániu a všade meniť životy. Táto najvyššia zodpovednosť
meniť životy ti bola zverená, pretože máš posolstvo evanjelia, ktoré pracuje. Odkedy je táto správa v tebe
a pracuje v tebe, môžeš pomôcť iným prijať ju, aby aj v nich produkovala výsledky.
Vianoce sú pre tých, ktorí nepoznajú Krista, bezvýznamné. Urob pre niekoho tieto Vianoce
zmysluplné; choď tam, kde pracuješ, kde žiješ a ku všetkým, s ktorými sa stretávaš a vylej nebeské
požehnanie, ktoré je v tebe. Rozprávaj sa s tými, ktorí sú vo sfére tvojho kontaktu jazykom lásky a oznám
im evanjelium Ježiša Krista, ktoré je schopné zmeniť ich životy hneď, ako ho prijmú.
Boh hovorí v 2.Korintským 5:19, že prostredníctvom Krista sa zmieril so všetkými ľuďmi
a nepočíta im ich priestupky. Toto je posolstvo evanjelia, ktoré nám Boh zveril; správa hodná počutia
obzvlášť v tomto Vianočnom čase. Rozširuj ju vo svojom okolí, a aj ďalej.
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že si ma priviedol do jednoty s Tvojím Synom Ježišom a vložil si do mňa
tú istú vášeň za stratené duše, ktorá bola v živote Krista. Mocou Tvojho Ducha dnes naplňujem svet poznaním
Tvojho Slova a ľudia budú priťahovaní k svetlu Tvojho slávneho evanjelia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 4:5
1-ročný plán: Zjavenie 1; Ezechiel 29-30
2-ročný plán: Zjavenie 9:11-19; Amos 8-9
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Pastor Anita
Len to urob!
„Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ

skutku, ten bude požehnaný vo svojom konaní“ (Jakub 1:25).
Niektorí ľudia považujú za ťažké veriť evanjeliu, pretože je tak jednoduché. To, čo si
neuvedomujú, je to, že moc Božieho Slova je v jeho jednoduchosti. Božie Slovo, akokoľvek jednoducho
môže znieť, je plné dynamickej sily. Nevyžaduje od teba žiadne prídavky, „obrady“ alebo tradície na to,
aby si bol v živote úspešný. Všetko, čo potrebuješ, je KONAŤ Slovo. Ak skutočne veríš, tak sa prestaň
pokúšať o to, aby Slovo pre teba pracovalo; jednoducho ho rob!
Keď budeš konať podľa Božieho Slova, zakúsiš Božiu moc a prinesie ti to zmenu tvojej situácie.
Slovo má schopnosť produkovať vieru v tvojom srdci a previesť ťa cez akúkoľvek situáciu. Činenie Slova
vždy prinesie výsledok v podobe zázraku. Príklad nájdeme v Skutkoch 14:8-10: „I bol v Lystre muž,
nevládny na nohy, chromý od narodenia, ktorý (len) sedel a nikdy nechodil. Ten počúval Pavla, keď hovoril. Pavel sa
uprene zahľadel na neho, a keď videl, že verí vo svoje uzdravenie, povedal mu silným hlasom: Postav sa na rovné
nohy! I vyskočil a chodil.“
Tento muž nikdy v živote nechodil, ale keď počúval Pavla, ako rozpráva, jeho viera bola
pohnutá. Keď Pavol vnímal, že má vieru na to, aby bol uzdravený, povedal mu: „Postav sa na svoje nohy.“
Muž okamžite vyskočil a po prvýkrát v živote kráčal. Dostal svoj zázrak tým, že konal podľa Slova.
Predstav si, že by povedal Pavlovi: „Ak by som mohol chodiť, myslíš, že by som tu takto bol?“ Nesnažil
sa zdôvodňovať alebo popierať Božie Slovo vo svojej hlave, ale vo viere konal podľa Slova a nasledoval
úžasný zázrak. Biblia hovorí: „..vyskočil a chodil!“
Je čas pre teba, aby si vyskočil. Konaj podľa Slova a vyskoč z ťažkostí alebo zúfalej situácie,
v ktorej sa práve teraz nachádzaš. Víťazstvo, ktoré premáha svet, je tvoja viera; a viera uchopí Slovo
a skočí. Uskutočňuj svoju vieru, jednaj podľa nej a uveď Slovo do činnosti.
Modlitba
Moja viera je účinná a efektívna, pretože konám Slovo a nie som len zábudlivý poslucháč! Som dnes
požehnaný bez obmedzenia a produkujem ovocie spravodlivosti, pretože vo mne mocne pracuje Slovo, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:23-25
1-ročný plán: Zjavenie 2:1-17; Ezechiel 31-32
2-ročný plán: Zjavenie 10:1-11; Obadiáš 1
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Pastor Chris
Sláva je v tebe
...ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).
V liste Rímskym 3:23 sa hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ Toto bol stav človeka
pred tým, než prišiel Ježiš. Všetci ľudia boli pod kliatbou hriechu a následkom toho boli podriadení
satanovi, chorobe, nemoci, chudobe a mravnej skazenosti. Ale náš text prezrádza, že sláva, ktorá bola
stratená, ako sa to píše v liste Rímskym 3:23, je teraz obnovená. Rímskym 8:30 hovorí: „A ktorých predurčil,
tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“
Bol si oslávený; to znamená, že si bol prenesený do života krásy, výnimočnosti, úspechu
a prosperity. Ježiš povedal v Jánovi 17:22: „A slávu, ktorú si mi dal, dal som im.“ Toto je lepšie ako to, čo mal
Adam v záhrade Eden. V nej žil Adam v prítomnosti Boha. Táto prítomnosť bola sláva Boha. Adam bol
však odrezaný od tejto slávy, keď zhrešil proti Bohu. Ako nové stvorenie v Kristovi sláva – prítomnosť
Boha – nie je okolo teba, alebo s tebou, ale je v tebe : „,,,Kristus vo vás, nádej slávy.“
Prítomnosť Boha, to nie je viac len hlas chodiaci v pokojný deň, ako to bolo v prípade Adama
v záhrade Eden; tento „Hlas“ je teraz v tebe. Sláva je teraz v tebe! Ty si nositeľom Božej slávy, pretože
v tebe žije Kristus: v každom vlákne tvojej bytosti, v každej bunke tvojej krvi a v každej kosti tvojho tela.
Požehnaná myšlienka!
Pozri sa dovnútra na slávu, ktorá je v tebe a ukáž silu, nádheru a dokonalosť tvojho nebeského
Otca. Spoznaj slávu a kráčaj v nej.
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti za Tvoju slávu v mojom živote! Ďakujem Ti za Tvoju moc, krásu,
výnimočnosť a dokonalosť, ktorá je cezo mňa zjavená môjmu okoliu. Keď pozorujem Tvoju slávu v Slove,
premieňam sa a kráčam v stále narastajúcej sláve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 60:1-3; 2.Korintským 3:18
1-ročný plán: Zjavenie 2:18-3:1-6; Ezechiel 33-34
2-ročný plán: Zjavenie 11:1-10; Jonáš 1-2
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Pastor Chris
Jeho večná láska
„Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota,

nebezpečenstvo alebo meč?...Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som
presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani
vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej...“ (Rímskym 8:35,37,38,39).
Satan sa bude vždy tak či onak snažiť spôsobiť, aby si si myslel, že Boh ťa nemiluje až tak, ako si
myslíš. Skúša použiť takú či onakú skúsenosť, aby ti ukázal, že Boh sa na teba hnevá. Odmietni zobrať
toto jeho klamstvo. Nič ťa nemôže oddeliť od Božej lásky. Nikdy nedovoľ diablovi, aby zaujal tvoje
myslenie tak, že by si si začal myslieť, že niečo nie je v poriadku s tvojím vzťahom s Bohom. Alebo že ťa
už viac nemiluje. Božia láska je večná a bezpodmienečná. V Jeremiášovi 31:3 Pán hovorí: „...miloval som ťa
večnou láskou a preto som si ťa pritiahol svojou láskavosťou“(angl. preklad).
Boh ťa nezačal milovať dnes. Miloval ťa ešte vtedy, keď si vôbec nebol hodný milovania; keď si
bol ešte hriešnik: „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“
(Rímskym 5:8). Ak ťa miloval vtedy, o čo viac teraz, keď si sa z Neho narodil! Ľudia hovoria o Bohu, že je
Boh lásky, ale On nie je Bohom lásky, On je Láska! Biblia hovorí: „Boh je láska...“(1.Ján 4:8) a že tak
miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna (Ján 3:16). Biblia nehovorí len to, že: „Boh miloval svet“,
ale hovorí: „Boh tak miloval svet“; svet ľudí.
Božia láska k tebe ja taká, že si to nevieš ani predstaviť. Miloval ťa tak veľmi, že dal niečo tak
neoceniteľné – svojho vzácneho Syna – aby mal teba. Nikdy by nezaplatil cenu za tvoju záchranu krvou
svojho Syna, ak by si nebol hodný takej veľkej ceny. Preto si vždy pamätaj, že nezáleží na tom, kto si, kde
si, alebo cez čo prechádzaš, Boh ťa v každom prípade miluje. Jeho ruky lásky sú vždy roztiahnuté, aby ťa
objali; a Jeho láska k tebe je nielen bezpodmienečná, ale aj večná.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju jedinečnú, bezpodmienečnú a večnú lásku ku mne. Som úplne
presvedčený, že nič, nikto, ani nijaká situácia ma nemôže oddeliť od Tvoje lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Veľmi
sa dnes radujem z Tvojej lásky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:6-8; 1.Ján 4:16
1-ročný plán: Zjavenie 3:7-22; Ezechiel 35-36
2-ročný plán: Zjavenie 11:11-19; Jonáš 3-4
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Pastor Anita
Viera je pozitívna sila
„...ako je napísané: Ale spravodlivý bude žiť z viery“ (Rímskym 1:17).
Existujú sily, ktoré pôsobia vo svete a spôsobujú, že ľudia robia veci, ktoré robia. Nenávisť,

strach, nevera, pochybnosť, zastrašovanie, závisť a žiarlivosť sú všetko negatívne a ničivé sily, ktoré
ovplyvňujú ľudí tak, že konajú zle. Niektoré z najohavnejších krutostí spôsobených ľuďmi boli
motivované závisťou, žiarlivosťou, strachom a žiadostivosťou.
Podobne tomu aj v Božom kráľovstve existujú sily, ako napríklad viera, spravodlivosť, láska
a múdrosť. Naše dnešné štúdium je však o sile viery. Pokiaľ nepochopíš vieru ako silu, nikdy nebudeš
schopný dorásť do víťaziacej viery. Tak, ako negatívne sily spôsobia, že človek robí odvážne, ale
negatívne veci, tak sila viery spôsobuje, že človek dosahuje veľké skutky pre Kráľovstvo.
List Židom 11. kapitola nám dáva inšpirujúci prehľad mužov a žien, ktorí dosiahli dobré
svedectvo prostredníctvom viery, ako napríklad Noe, Abrahám, Mojžiš, Rachab, Gideon a Dávid. Vierou
si podmanili kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenia, zatvorili ústa levom, uhasili
prudký oheň a iné (čítaj Židom 11:33-38).
Táto schopnosť nie je výlučná pre nejakých „špeciálnych ľudí“ v Božom kráľovstve, ale je pre
všetky Božie deti. Boh dal každému mieru viery (Rímskym 12:3). Daj narásť svojej viere. Nech narastá
silové pole tvojej viery prostredníctvom Slova. Nehovor strach, hovor vieru. Daj hlas Slovu, nie tvojej
situácii a tvoja viera povstane ako obor a rozptýli strach a negativizmus z tvojho života.
Hovor Slovo; konkretizuj ho v modlitbe a budeš zažívať väčší vplyv sily viery vo svojom živote.
Vyznanie
Moja viera je dnes aktívna a víťazí. Božia priazeň ma zatieňuje a Jeho ochrana prikrýva moje srdce proti
úskokom a šípom diabla, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Židom 11:1-33
1-ročný plán: Zjavenie 4; Ezechiel 37-38
2-ročný plán: Zjavenie 12:1-10; Micheáš 1-2
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Pastor Chris
Priatelia „Božieho druhu“!
...obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme sa stali účastníkmi božskej prirodzenosti a ušli

porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť; (2.Peter 1:4).
Výraz „božská prirodzenosť“ pochádza z gréckeho slova „theias phuseos“, ktoré doslovne
znamená: byť v jednote s božstvom, podobne ako hovoríš, že človek je súčasťou „ľudstva“.
V 1. Korintským 6:17 sa hovorí: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ My sme partneri,
priatelia a spoločníci božstva. Toto je kresťanstvo! To, že Boh priniesol človeka do jednoty s Ním
a priniesol nás do Jeho úrovne, do Jeho triedy existencie! Nečudo, že Biblia hovorí: „...Bohovia ste, všetci ste
synovia Najvyššieho“ (Žalm 82:6).
Okrem toho koreň slova „účastníci“ v našom texte je „koinonos“. Znamená to spoločníci,
kamaráti, partneri alebo podieľníci. Náš úvodný text preto znamená, že si spoločník v Božskej úrovni; si
v spolku s božstvom! Bol si prenesený z oblasti obyčajnej ľudskej triedy do nadprirodzenej úrovne
„božstva“.
Si v jednote života s božskosťou; je to neoddeliteľná jednota. Teraz môžeš lepšie pochopiť Slovo,
že si nadradený satanovi a máš vládu nad silami temnosti! Je to výsledok tvojho bratstva, tvojho spojenia
s Bohom. Náboženské myslenie nemôže prijať takúto myšlienku, ale toto je Boží sen pre teba, a to nie až
vtedy, keď sa dostaneš do neba, ale teraz! Je to niečo, čo Boh už urobil dostupným v Kristovi.
1.Korintským 1:9 hovorí: „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista,
nášho Pána.“Aká česť! Toto nám umožnilo evanjelium Ježiša Krista. Bol si prinesený do jednoty duchov
s Otcom, Synom a Duchom Svätým; to je jednota s božstvom.
Vyznanie
Som v jednote a spojení s Bohom, oslobodený od porušujúcich vplyvov, úpadku a deštrukcie, ktoré sú vo
svete. Zázraky pôsobiaci život Boha je vo mne, preto dnes i vždy žijem víťazný život slávy a úspechu, ktorý mi dal
Boh v Kristovi Ježišovi. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 45:17; Ján 1:12; Zjavenie 5:1
1-ročný plán: Zjavenie 5; Ezechiel 39-40
2-ročný plán: Zjavenie 12:11-17; Micheáš 3-4
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Pastor Chris
Prišiel na to, aby ti pomohol
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu , aby bol s vami až naveky (Ján 14:16).
Ako kresťan potrebuješ Ducha Svätého na to, aby si naplnil Boží plán pre svoj život a na to, aby

bola tvoja služba prijateľná Bohu. Preto Ježiš povedal: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu...“
Duch Svätý prišiel, aby ti pomohol žiť kresťanský život, pretože žiadny obyčajný človek nemôže žiť tento
výnimočný život.
Nie je žiadny dôvod na to, aby si v živote v čomkoľvek zlyhal po tom, ako si prijal Ducha
Svätého; v skutočnosti si zodpovedný Bohu za akékoľvek zlyhanie. Nemáš právo zlyhať, pretože Duch
Svätý je tvoj pomocník! Pomôže ti a naučí ťa modliť sa a bude ťa vyučovať Slovu! Ak si zadĺžený, ukáže
ti, ako byť slobodný od dlhov a žiť v nadbytku. Ak nemáš prácu, pomôže ti získať ju alebo ti ukáže, ako
ju vytvoriť. Dodá ti energiu a dá ti schopnosť byť úspešným; Jeho schopnosť sa stane tvojou schopnosťou
a Jeho sila sa stane tvojou silou.
Spoznaj Ho ako svojho pomocníka a vedz, že ťa prišiel urobiť v živote úspešným. Žiadne zlo ťa
nemôže potopiť alebo udusiť, pretože povedal, že bude s tebou v ťažkostiach, aby ťa zachránil (Žalm
91:15). Je tvojou pomocou v čase súženia (Žalm 46:1). Nezáleží na sile ani počte tvojich nepriateľov; ak
máš Ducha Svätého, ty budeš ten, ktorý rozhoduje.
Daj Duchu Svätému vo svojom živote prednosť a budeš udivený nad veľkosťou Božej slávy,
ktorá bude v tebe zjavená. Staneš sa mužom alebo ženou výnimočnosti, dôstojnosti a uznania; a Jeho
schopnosť, sila a múdrosť bude zjavná v tvojom živote.
Vyznanie
Požehnaný Duch Svätý, Ty si môj pomocník, sprievodca a Ten, ktorý ma posilňuje! Tvoja schopnosť, moc
a múdrosť vo mne dnes pracujú a chodím v Tvojej sláve, manifestujúc dokonalosť, víťazstvo, prosperitu a úspech,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3-5; Efezským 3:20
1-ročný plán: Zjavenie 6; Ezechiel 41-42
2-ročný plán: Zjavenie 13:1-10; Micheáš 5-6
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Pastor Anita
Vyhlasuj svoje víťazstvo
My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten

istý obraz zo slávy do slávy (2. Korintským 3:18).
Keď sa zdá, že všetka nádej je stratená a zdá sa, že múry sú uzatvorené, nezúfaj; pozri sa na
Slovo. Pozerať sa na Slovo neznamená, že si začneš listovať svojou Bibliou; znamená to študovať,
premýšľať, konať a spoľahnúť sa na to posolstvo, ktoré je tam pre teba. Cez premýšľanie dávaš možnosť
Slovu, aby preniklo do tvojho ducha, duše a tela.
Keď čelíš výzvam, smelo prehlasuj svoje víťazstvo nad situáciou. Božie Slovo hovorené vo viere
bude vždy víťaziť. Takže prejavuj svoju vieru a prehlasuj svoje víťazstvo tvárou v tvár nepriazni osudu.
Toto bolo to, čo urobil Dávid, keď čelil Goliášovi. Odvážne prehlásil svoje víťazstvo nad obrom ešte pred
tým, ako išiel proti nemu: „Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám
mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli“
(1.Samuelova 17:46). Aké inšpirujúce!
Dávidova dôvera nebola v jeho fyzickej schopnosti, pohyblivosti alebo sile, ale v „mene Pána
zástupov“ (1. Samuelova 17:45). Chváľ sa Pánom tým, že budeš vyhlasovať svoje víťazstvo ešte pred
bitkou. Pamätaj si, že si viac ako víťaz. Väčší je ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete. Môžeš robiť
všetko v Kristovi, ktorý ťa posilňuje a spôsobuje, aby si vždy slávne triumfoval.
Si víťaz v Ježišovi Kristovi. Neexistujú sily, ktoré by ťa mohli poraziť. Niet divu, že apoštol Pavol
v liste Rimanom 8:35-37 povedal: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie
alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč?...Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás
zamiloval.“
Vyznanie
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju silu a schopnosť, ktorá vo mne pracuje. Ďakujem Ti, že ma robíš víťazom
v Ježišovi Kristovi. Bez ohľadu na protivenstvá, ktoré môžu prísť, moje víťazstvo je zaistené, pretože Ty si mojou
dostatočnosťou, v Ježišovom mene. Amen
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:4-5; 2. Korintským 2:14
1-ročný plán: Zjavenie 7; Ezechiel 43-44
2-ročný plán: Zjavenie 13:11-18; Micheáš 7
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Pastor Chris
Chváľ Ho!
Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka! Nech obetujú obeti chvály a

rozprávajú jeho skutky s plesaním (Žalm 107:21-22).
Ak zhodnocuješ rok, nepremýšľaj nad neúspechmi a sklamaniami dní, ktoré sú preč. Je to čas,
aby si spočítal svoje požehnania a s radosťou chválil Pána. Raduj sa z toho, čo Pán pre teba tento rok
urobil, oslavuj Jeho dobrotu a úžasné skutky v svojom živote. Daj mu obeť pravého uctievania; vyznávaj
Jeho meno. Usmerňoval ťa a viedol počas roka v zdraví, bezpečí, víťazstve a prosperite. Preto Ho
nadšene chváľ.
Možno si v priebehu roka zažil určité problémy a výzvy, ktoré ťa takmer urobili v živote
beznádejným. Možno sa ti nezdá, že by si mal prekypovať chválou Pánovi kvôli strádaniu, ktoré si zažil
v uplynulom roku. Moja rada pre teba je: chváľ Ho v každom prípade. Habakuk 3:17-19 hovorí: „Hoci
figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a
dobytka nieto v stajniach. Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy...“
Všimni si hĺbku prorokovej odovzdanosti v druhej časti vyššie uvedeného textu. Všetko môže
zlyhať; všetko môže byť zničené; a predsa hovorí: „ Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej
spásy.“ Toto je druh viery – reakcie, ktorú by si mal mať, keď sa zdá, že veci nejdú tak, ako by mali;
nezúfaj. Namiesto toho znovu dôveruj Pánovi tým, že ho budeš chváliť za to, že všetko robí dobré.
Pripomeňme si svedectvo Pavla a Sílasa. Radšej, než by sa krčili v strachu a beznádeji lamentujúc
nad svojimi ťažkosťami, rozhodli sa, že budú radostne chváliť Boha (prečítaj si ich inšpirujúci príbeh
v Skutkoch 16:23-36). Je načase, aby si chválil Boha tak, ako nikdy predtým. Nemusíš to cítiť, ale
v každom prípade Ho chváľ, pretože v tom spočíva víťazstvo!
Modlitba
Nebeský Otče, dnes sa Ti klaniam v úcte, pokore a radosti! Nech moja chvála vystúpi k Tebe ako kadidlo,
keď vyhlasujem Tvoju veľkú a úžasnú prácu v mojom živote. Tvoja chvála, Ó Pane, je neustále v mojich ústach,
pretože si živý Boh a požehnal a ozdobil si môj život Tvojou slávou, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 13:15;

Žalmy 34:1-4

1-ročný plán: Zjavenie 8; Ezechiel 45-46
2-ročný plán: Zjavenie 14:1-10; Náhum 1-3
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Pastor Chris
„Nepripodobňuj sa tomuto svetu“
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12:2).
Ty ako Božie dieťa nie si z tohto sveta, hoci si vo svete. Bol si vybratý zo sveta (Ján 15:19). Preto
odmietni to, aby si bol ovplyvňovaný systémom tohto sveta, ktorý je riadený satanom.
Keď Boh stvoril svet, tak bol dokonalý a krásny (1.Mojžišova 1:31. Po Adamovom páde v záhrade
Eden sa stal pánom tohto sveta satan (Ján 12:31, Efezským 2:2). Ale hojnosť a bohatstvo už viac nie sú
jeho; stratil ich vtedy, keď ho Ježiš porazil a odzbrojil a jeho aj jeho démonov verejne vystavil na posmech
(Kolosenským 2:15). Avšak satan vytvoril systém, ktorým funguje svet a deje sa tak kvôli nevedomosti
a nevere (2.Korintským 4:3-4). To je dôvod, prečo je svet v takom zmätku.
Nemôžeš mať úspech v systéme tohto sveta; musíš použiť princípy Božieho kráľovstva, aby si
víťazil, pretože systém tohto sveta smeruje k zlyhaniu. Princípy úspechu v tomto svete sú sebecké
a bezbožné. Architektom a bohom tohto sveta je satan a on sám, ako aj jeho systém, je porazený.
Božie Slovo obsahuje najistejšie princípy pre trvalý úspech. Preto musíš dychtivo a vytrvalo
študovať Slovo a aplikovať jeho princípy vo svojom živote. Božie Slovo osvieti tvojho ducha, aby vedel,
ako fungovať v tomto svete a byť úspešný.
Vyznanie
Moja cesta v živote je ako jasné svetlo, ktoré svieti stále viac a viac až do dokonalého dňa, pretože žijem
v Slove, Slovom a cez Slovo, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:19; 1.Korintským 2:6-7
1-ročný plán: Zjavenie 9; Ezechiel 47-48
2-ročný plán: Zjavenie 14:11-20; Habakuk 1-2
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Pastor Anita
Nasmeruj svoje srdce, aby plodilo a bolo úrodné
„Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva

semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne
prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam (Izaiáš 55:10-11).
Je dôležité pozorovať, ako Slovo Božie funguje a aké výsledky prináša. V dnešnom texte je Slovo
Božie prirovnávané k „dažďu“ a „snehu“. Takže Slovo Božie je to, čo spôsobuje, že zem „plodí a je úrodná“.
Je to Slovo, ktoré pôsobí, že zem je plodná.
V podobenstve o rozsievačovi, ktoré Pán Ježiš vysvetlil učeníkom, porovnáva pôdu alebo zem k
srdcu človeka: „Rozsievač rozsieva slovo. Kraj cesty (zasiate zrno) sú tí, ku ktorým, keď počúvajú, hneď prichádza
satan a berie slovo do nich zasiate“ (Marek 4:13-20). Inými slovami je to ľudský duch, ktorý je v tomto verši
označený ako pôda. A preto je to duch človeka, ktorý plodí a je úrodný, keď je v kontakte s Božím
Slovom, takže dáva semeno rozsievačovi a chlieb jediacemu.
Ak si sa znova narodil, tak tvoje srdce je úrodnou pôdou pre Slovo. A tak každé semeno zo Slova
Božieho zasiate v tvojom srdci má priniesť úrodu. Neočakávaj, že z niekade príde semeno a chlieb; príde
iba z tvojho ducha! V tebe je tá schopnosť splodiť semeno na siatie a chlieb na jedenie. V tvojom duchu je
víťazstvo nad výzvami, riešenie problémov a uzdravenie všetkých druhov chorôb a nemocí! Všetko, čo
potrebuješ, je v tvojom vnútri!
Boh ťa nestvoril tak, aby si bol od niečoho alebo niekoho závislý; stvoril ťa, aby si bol sebestačný.
Nepotrebuješ žiadnu cudziu pomoc alebo podporu, aby si mohol na tejto zemi úspešne žiť. Všetko, čo
potrebuješ urobiť na to, aby si si spokojne užíval tento život dostatku, do ktorého ťa Boh voviedol, je
strážiť svoje srdce a chodiť vierou v Božie Slovo.
V Prísloví 4:23 sa hovorí: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“ Všetko,
čo kedy budeš vlastniť a z čoho sa budeš radovať v tomto živote, bude pochádzať z tvojho srdca, z tvojho
ducha. Všetko, čím si dnes, je výsledkom toho, čo si vložil do svojho srdca. Stráž si srdce, pretože to je
miesto, odkiaľ plynie tvoj život; z neho pramení život.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za príchod Tvojho Slova, ktoré mi dáva svetlo a porozumenie. Takto som dokonale
vybavený pre život nekončiaceho úspechu prostredníctvom moci Svätého Ducha, ktorý vo mne pracuje, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:23, 2.Petrov1:3
1-ročný plán: Zjavenie 10; Daniel 1-2
2-ročný plán: Zjavenie 15:1-8; Habakuk 3

19

Pastor Chris
Prosperita znamená viac...
„...ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci“(2.

Korintským 6:10).
Prosperita neznamená množenie tvojich financií alebo materiálnych vecí; prosperita je schopnosť.
Dôvodom toho, prečo mnoho ľudí prirovnáva prosperitu k materiálnym veciam je to, že hmotné majetky
sú často najbežnejším znakom prosperity. Môžeš byť vo väzení a aj napriek tomu byť prosperujúcim
človekom. Môžeš pre niekoho pracovať a byť príčinou toho, prečo tvoj zamestnávateľ prosperuje,
dokonca môžeš byť viac prosperujúci, ako tvoji zamestnávatelia.
Jákob spôsobil, že Lában prosperoval, pokiaľ u neho pracoval. Lában túto skutočnosť potvrdil,
keď vyhlásil: „...veštbou som sa dopátral, že Hospodin ma požehnáva pre teba (1.Mojžišova 30:27). Rovnako
Jozef tiež spôsobil, že Putifar prosperoval: „Odvtedy však, ako ho ustanovil za dozorcu nad svojím domom a
nad všetkým, čo mal, Hospodin kvôli Jozefovi požehnal dom Egypťanov a Hospodinovo požehnanie spočívalo na
všetkom, čo mal v dome i na poli“ (1.Mojžišova 39:5). Takže prosperita neznamená len znásobovanie nášho
hmotného majetku, ale schopnosť osláviť Boha vo všetkom, v každej situácii a pomôcť druhým naplniť
Boží účel v ich životoch.
Táto schopnosť, ktorá pracovala v živote Jákoba a Jozefa bola tým, čo bolo podstatné. Takže aj
keď oni skromne zastávali pozície sluhov, aj tak spôsobili, že ich páni bohatli. Z toho vyplýva to, že ak
ich páni bohatli v oblasti materiálneho majetku kvôli nim, tak potom určite mali v sebe niečo, čo mohlo
urobiť bohatým hocikoho – schopnosť Božiu. Táto schopnosť pracujúca v nich je prosperita a je
nepochybne väčšia, ako materiálne veci.
Apoštol Pavol sa zmieňuje o tejto nadprirodzenej schopnosti urobiť druhých bohatými, keď
hovorí: „ako chudobní, predsa robiac mnohých bohatými a ako nemajúci nič, a predsa vlastniaci všetko.“ Táto
schopnosť urobiť druhých bohatými je duch nadvlády, ktorý pracuje v živote človeka. Ak tento duch
pracuje v tebe, nie je žiadne bohatstvo vo svete, ktoré by mohlo byť porovnané s tým, čo máš, pretože
svet a všetko jeho bohatstvo je pod tvojimi nohami! Nečuduj sa, veď 1.Jánov 4:4 hovorí: „Vy, deti, ste z
Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ To znamená, že si väčší
ako svet, preto ži tak, aby si sa páčil Bohu a naplnil Jeho dokonalú vôľu pre tvoj život. To je to, čo
v skutočnosti znamená prosperita.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za nadprirodzenú schopnosť Tvojho Ducha, ktorý vo mne pracuje. Vyznávam, že
skrze moc Tvojho Svätého Ducha som nielen požehnaný, ale som aj požehnaním pre svet okolo mňa.
Rozšírené štúdium: 5. Mojžišova 8:18; Efezským 3:20
1-ročný plán: Zjavenie 11; Daniel 3-4
2-ročný plán: Zjavenie 16:1-10; Sofoniáš 1-2
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Pastor Chris
Pokračuj v prímluve
„Ale odstúp odo mňa to, aby som hrešil proti Hospodinovi tým, že by som sa prestal modliť za vás; budem

vás vyučovať dobrej a priamej ceste“ (1. Samuelova 12:23).
Môžeš sa trénovať v tom, aby si sa stal efektívnejším prímluvcom, a to tak, že pôjdeš a budeš
tráviť čas na modlitbách. Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 18:1, že človek by sa mal vždy modliť a neustávať.
Jedno z pravidiel prímluvy je to, aby si bol vytrvalý a pokračoval v modlitbách tak dlho, až kým neuvidíš
vytúžený výsledok. V Jakubovi 5:16 Biblia opisuje tento druh modlitby ako: „naliehavá, úprimná,
nepretržitá....“ Mnohí neuspejú vo svojom očakávaní na zázrak, lebo sa vzdajú priskoro. Vzdajú sa práve
vtedy, keď by mali pokračovať v modlitbách za to, po čom túžia.
Napríklad keď sa pokúšaš zvíťaziť cez modlitbu prímluvy za niekoho, aby bol v súlade s Božou
vôľou, nesmieš sa zastaviť, kým sa to nezmení. To, čo skutočne robíš, je koncentrovanie vplyvu Božej
moci smerom k niekomu pre jeho, alebo jej dobro; a potrebuješ k tomu vytrvalosť v modlitbe. Musíš byť
nielen vytrvalý, ale musíš tiež pokračovať v modlitbe tak dlho, až kým neuvidíš potrebnú zmenu.
Možno si sa modlil ohľadom milovanej osoby a zdalo sa, že čím viac sa modlíš, tak situácia sa
zhoršuje. Toto je v skutočnosti dôkaz toho, že máš vplyv a robíš obrovský pokrok v duchovnej oblasti.
Tak teraz neprestávaj! Dokiaľ nedosiahneš víťazstvo vo svojom duchu a nebudeš si istý, že máš to, za čo
prosíš, pokračuj v modlitbe.
Prímluvné modlitby vyžadujú, aby si bol vzhľadom k Pánovi neodbytný, a to až tak, že budeš
veľmi naliehavý a neústupný vo svojich prosbách a žiadostiach. Ježiš uviedol príklad takéhoto správania
v Lukášovi 11:8. Ak sú nejaké záležitosti, za ktoré práve prosíš, alebo za ktoré sa chceš prihovárať
v modlitbe, modli sa a neprestávaj, až kým tvoje srdce nezačne prekypovať myšlienkami o pozitívnom
výsledku toho, za čo si sa modlil. Vtedy poznáš, že tvoja služba prímluvcu bola efektívna.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, modlím sa dnes za všetkých kresťanov na celom svete, ktorí prechádzajú rôznymi
testami a skúškami, aby to videli ako príležitosť pre slávu! Prosím, aby práve teraz zakúsili rýchly zásah Tvojho
Ducha a službu anjelov a dostali zázrak, ktorý očakávajú, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1-5; Kološanom 4:12; Galaťanom 4:19
1-ročný plán: Zjavenie 12; Daniel 5-6
2-ročný plán: Zjavenie 16:11-21; Sofoniáš 3
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Pastor Anita
Nebeský človek
„Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je Pán z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní

pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí“ (1.Korintským 15:47-48).
Hore uvedený verš odkazuje na dva druhy človeka: pozemského a nebeského. Ten prvý bol
stvorený na obraz prvého Adama, ktorý je predkom ľudskej rasy. Na druhej strane nebeský človek je
stvorený na obraz druhého Adama – Pána Ježiša Krista. 1.Korintským 15:48 hovorí: „Aký je ten pozemský,
takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí.“
Poďme preskúmať Ježišove slová adresované Nikodémovi v Jánovi 3:3 (rozšírený angl. preklad):
„Ubezpečujem ťa, slávnostne ti hovorím, že pokiaľ človek nie je znovuzrodený (nanovo, zhora) nemôže uvidieť
(poznať, byť oboznámený a zažiť) kráľovstvo Božie.“ Všimni si podčiarknuté slovo (zhora). To nám ukazuje,
že ten, kto je znovuzrodený, je narodený zhora, je tým nebeským človekom, o ktorom hovoríme. A práve
toto je na kresťanstve tá veľká vec. Kresťanstvo nie je náboženstvo; ide o prejavenie lásky božstva
v ľudskej prirodzenosti podľa zákonov viery.
Tvoje chápanie tejto pravdy akoby zrýchlilo tvoje kroky, keď smelo prehlasuješ, že si podobný
Ježišovi, lebo si narodený podľa Jeho obrazu. Ježiš je prototypom novej rasy nebeských ľudí. Židom 12:22
hovorí: „Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k
slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach...“ Vo Filipanoch 3:20 apoštol
Pavol opäť zdôrazňuje túto skutočnosť: „...naše občianstvo je v nebesiach...“
Dnes máš istotu, že nebo je tvojím domovom; je to miesto tvojho pôvodu. Nebo je skutočné
miesto so skutočným poriadkom a programom. Keď máš takéto vedomie, pochopíš, že nie si vo svete na
to, aby si vyvážil ekosystém, ale na to, aby si naplnil božské určenie. Kráľovstvo nebeské v tomto svete
má svoj program a ty si jeho nevyhnutnou súčasťou.
Vyznanie
Som legálnym predstaviteľom nebeského kráľovstva, povolaný a oddelený od sveta. Som z hora, a preto nie
som vystavený rušivým elementom a porušujúcim vplyvom tohto sveta. Patrím do Božieho kráľovstva, kde sa
radujem z plného požehnania a mojich privilégií kráľovského dedičstva.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:20; Žalmy 87:5
1 – ročný plán: Zjavenie 13:1-10; Daniel 7-8;
2 – ročný plán: Zjavenie 17:1-10; Hageus 1
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Pastor Chris
Evanjelium lásky
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal

večný život“ (Ján 3:16).
Evanjelium Ježiša Krista, ktoré nám bolo zverené, je posolstvom lásky. Ako Božie dieťa by si sa
mal postarať o to, aby si zdieľal toto posolstvo Jeho veľkej lásky s tými, ktorí Ho nepoznajú. Aké len
úžasné Vianoce by to boli pre teba a pre niekoho, komu prinesieš svetlo evanjelia a privedieš ho ku
Kristovi cez toto sviatočné obdobie!
Ak evanjelium niečo pre teba znamená, tak sa musíš s ním smelo a dôsledne podeliť aj
s ostatnými. Apoštol Pavol mal večnú túžbu po Pánovi a táto túžba sa premenila na vášeň pre evanjelium
za duše ľudí. Aj napriek veľkému prenasledovaniu, ktorému bol Pavol vystavený, prehlásil: „Som dlžník
Grékom aj barbarom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium ..“
(Rimanom 1:14-15).
Rozpoznaj, že si tiež dlžník voči svetu; ľuďom v tvojom okolí si dlžný posolstvo veľkej Božej
lásky pre ľudstvo. Môžeš byť jediný, kto má príležitosť dotknúť sa evanjeliom ich životov . Ak si baník,
zober evanjelium do sveta baníkov. Ak si pilot, vezmi evanjelium do sveta medzi pilotov. Čokoľvek robíš
a kdekoľvek si, hlásaj evanjelium. Buď pripravený hovoriť vhod i nevhod.
Boh povedal: „...všetky duše sú moje ..“ (Ezechiel 18:4), avšak je to tvoja zodpovednosť priviesť ich
k Nemu. Povedz im, ako ich Boh veľmi miluje a o tom, ako poslal Ježiša, aby zomrel za nich (Ján 3:6).
Všetko, čo musia teraz urobiť, je vyznať Ježiša ako svojho Pána (Rimanom 10:9) a budú zachránení a
automaticky vyslobodení z moci temnoty a prenesení do Kráľovstva Božieho milovaného Syna
(Kolosenským 1:2).
Postaraj sa, aby sa tieto Vianoce stali pre niekoho pamätnou udalosťou tým, že mu pomôžeš
prijať Kristov život. Dovoľ, nech nastane v nebi radosť ešte dnes, keď privedieš niekoho von z tmy do
Božieho prekrásneho svetla.
Vyznanie
Odmietam byť ticho o evanjeliu, lebo je to Božia moc na spásu. Táto moc je uvoľnená na to, aby obrátila
ľudí z temnoty do svetla; z moci satana k Bohu, keď dnes prehlasujem evanjelium, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 1:16; 2.Korintským 5:14-15; Skutky 26:16-18
1 – ročný plán: Zjavenie 13:11 – 14:20; Daniel 9 – 10;
2 – ročný plán: Zjavenie 17:11-18; Hageus 2
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Pastor Chris
Niet väčšej lásky
Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov (Ján 15:13).
Z množstva veľkých činov, ktoré Pán Ježiš vykonal počas svojho pôsobenia na zemi, je niečo

neobyčajné, s čím vynikol a odlíšil sa od každého iného proroka, ktorý prišiel pred alebo po Ňom. Je to
ten fakt, že položil svoj život za nás; žiaden iný prorok alebo duchovný vodca nikdy nič také neurobil.
Ježiš nebol prvý, kto bol ukrižovaný, ale On bol prvý, kto bol ukrižovaný miesto ostatných. Zámerne
položil svoj život, zo svojho vlastného rozhodnutia. Mohol vyslobodiť samého seba z rúk ľudí, čo ho
ukrižovali, ale On si vybral ísť na kríž a zomrieť za hriešnikov.
Všetko, čo Ježiš urobil, bolo preto, lebo miloval ľudí. Dôvod, prečo sa narodil, žil, zomrel a znovu
vstal k životu bol ten, aby sme my „ mohli mať a tešili sa zo života v plnosti“ (Ján 10:10 angl. rozšírený
preklad). Podávajúc svedectvo pred Pilátom v Jánovi 18:37 Ježiš povedal: „Ja som sa nato narodil a nato som
prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas.“ Prišiel, aby vydal
svedectvo pravde. Čo je to táto pravda? V Jánovi 3:16 je napísané: „Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život.“
Ako oslavuješ Vianoce, zamysli sa nad tým, čo prišiel Ježiš urobiť v tvoj prospech. Medituj nad
Jeho veľkolepou láskou a životom víťazstva, ktorý ti dal.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že ma miluješ nekonečnou láskou a tiež ďakujem za vyslanie Ježiša, aby
zaplatil cenu pre moju spásu. Som Ti úplne oddaný a modlím sa, aby sa Tvoja vôľa a zámery uskutočnili v mojom
živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:14-16; Ján 10:10-11
1 – ročný plán: Zjavenie 15; Daniel 11 – 12;
2 – ročný plán: Zjavenie 18:1 – 12; Zachariáš 1 – 2;
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Pastor Anita
Boh nie je ťažký na pochopenie
A nikto už nebude poúčať svojho blížneho ani brat svojho brata slovami: Poznaj Pána! , lebo ma budú

poznať všetci, od najmenšieho po najväčšieho (Židom 8 :11).
Jeden atribút nášho nebeského Otca, ktorý mnoho ľudí má tendenciu prehliadnuť, je Jeho
jednoduchosť. On je všemocný, úžasný, nádherný, no napriek tomu veľmi jednoduchý. Nábožní ľudia sa
Ho pokúšajú vykresliť ako nedosiahnuteľného alebo ťažko pochopiteľného. V Starej Zmluve ľudia Boha
udržiavali medzi zapálenými sviečkami za závesom svätyne. Náboženské kresťanstvo Ho vykresľuje ako
nevľúdneho, tvrdého bojovníka, ako neprístupného „spaľujúceho ohňa.“ Avšak to nie je druh Boha,
akým On je. On je milujúci, pôvabný, milostivý a súcitný.
Biblia nám hovorí, ako v určitý deň traja anjeli vo forme človeka prišli do cesty Abrahámovi, aby
získali jeho pozornosť. Abrahám potom zavolal na troch mužov, z ktorých nakoniec boli dvaja anjeli
a tretí bol sám Hospodin. Abrahám povedal: „Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka.
Dám priniesť trochu vody, umyjete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilníte sa a
pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali: Urob, ako vravíš“ (Genezis 18:3-5).
Genezis 18:8 nám hovorí ako Abrahám následne: „Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a
predložil im to. Kým jedli, on stál pri nich pod stromom.“ Pouvažuj bližšie nad dôsledkom tohto stretnutia.
Všemohúci Boh si sadne spolu s dvoma anjelmi a Abrahámom (Jeho vlastnými stvoreniami) pod strom
a spoločne jedia. Boh nebies konzumoval jedlo človeka. Potom, ako sa najedli, Hospodin povedal
Abrahámovi: „O rok o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna ... „ (Genezis 18:10).
Toto jasne ukazuje, aký je Boh v skutočnosti; je tak jednoduchý vo vzťahu k človeku a túži mať s ním
spoločenstvo.
Dovoľ, aby toto vedomie Otcovej jednoduchosti sprevádzalo tvoj osobný vzťah s Ním. On ťa
miluje a teší sa zo spoločenstva s tebou. Využi výhodu Jeho jednoduchosti a úprimnosti vo svojom
modlitebnom živote na vybudovania bohatého spoločenstva s Ním.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, je také občerstvujúce učiť sa dnes z Tvojho Slova. Ďakujem Ti za odstránenie
akéhokoľvek mýtu zložitosti, ktorým náboženstvo opriadlo Tvoju osobnosť. Ty si môj Boha a Otec; chválim Ťa dnes
za to, kým si, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:16
1 – ročný plán: Zjavenie 16; Hageus;
2 – ročný plán: Zjavenie 18:13 – 24; Zachariáš 3 – 4;
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Pastor Chris
Vianoce: Oslova Krista v tebe!
Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás —

nádej slávy (Kolosenským 1:27).
Kološanom 2:9 nám hovorí, že v Kristovi Ježišovi telesne prebýva všetka plnosť Božstva; to
zahrňuje Otca a Ducha Svätého. Toto je dôvod, prečo keď voláš meno Ježiš, Duch Svätý, ktorý je Božou
mocou a činiteľom Božích skutkov, ide do akcie. On odpovedá na meno Ježiš. Kolosenským 1:19 (AMP)
hovorí: „Lebo to teší (páči sa) Otcovi, že všetka božská plnosť (súčet celkovej božskej dokonalosti, moci a atribútov)
prebýva v Ňom natrvalo.“
Ježiš nikdy nepotreboval múdrosť, poznanie ani moc od inakiaľ, než zo seba. V Ňom „ ... sú
schované všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kolosenským 2:3). On nikdy nepotreboval viac Boha, pretože
plnosť Božstva bola v Jeho vnútri. Toto je kvalita osobnosti Ježiša Krista; On je „nabitý“ Bohom! Niet
divu, keď prehlásil o sebe samom: „A ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám
v sebe“ (Ján 5:25). On je úplne všetkým, čím je Boh.
V rovnakom zmysle ak si prijal Krista do svojho života, potom máš všetko! Kristus v tebe je
všetko, čo potrebuješ! Už viac nepotrebuješ zdroj múdrosti, vedomosti alebo moci z vonka; pozri sa
dovnútra! Biblia v Kolosenským 2:10 hovorí o tom, ako si kompletný v Kristovi, to znamená, že si v Ňom
zdokonalený, lebo On úplne zastupuje (kompletne reprezentuje) obraz Božstva. Nie je dnes nič, čoho by
si mal nedostatok alebo by ti chýbalo v živote, lebo neexistuje nič, čo by si nedostal v Kristovi Ježišovi.
Takýto je skutočný význam Vianoc; je to oslava Kristovho života v tebe. Vianoce znamenajú
oveľa viac, ako iba narodenie nemluvňaťa Ježiša v jasliach; je to oslava Krista a všetkého, čím sme a čo
v Ňom máme. Slovo vyhlasuje, že aký je On (Ježiš), takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). V Kristovi
máme VŠETKO potrebné pre život a bohabojnosť (2.Peter 1:3). Dovoľ tejto myšlienke ostať v tebe počas
toho, ako oslavuješ dnešný deň.
Vyznanie
Kristus, stelesnenie všetkého poznania, múdrosti a moci je nažive a vyvýšený vo mne, pracuje vo mne a
dotýka sa cezo mňa mnohých životov. Zjavujem Jeho múdrosť, schopnosť a moc a dnes som plný Jeho sily! Nech je
požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Skutky 10:38; Kolosenským 1:27ô
1 – ročný plán: Zjavenie 17; Zachariáš 1 – 3;
2 – ročný plán: Zjavenie 19:1 – 10; Zachariáš 5 – 6;
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Pastor Chris
Narodený žiť ako On
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy

navzájom milovali (Ján 13:34).
Keď sa pozrieme späť v Starej Zmluve, vidíme, ako dal Boh Izraelcom niekoľko prikázaní
a zákonov, ku ktorým vydal inštrukcie, aby ich rešpektovali ako podmienku pre užívanie si milostí
zmluvy, ktorú mal s Abrahámom. Avšak v Novej Zmluve Pán Ježiš Kristus pred svojim ukrižovaním
povedal v Jánovi 13:34: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby
ste sa aj vy navzájom milovali.“ Priniesol nový zákon, ktorý účinne zrušil predchádzajúce prikázania
Starého Zákona (Efezským 2:15). Tento nový zákon hovorí, aby sme milovali jeden druhého tak, ako On
miloval nás.
Po tom, ako Pán vydal horeuvedené prikázanie, nasledovala Jeho smrť na kríži za nás a Boh ho
vzkriesil z mŕtvych. Povstal z mŕtvych s novým životom a Boh mu povedal: „ ... Ty si môj syn, ja som ťa
dnes splodil“ (Židom 5:5). On je preto hlavou nového stvorenia; my sme narodení z Neho, aby sme
milovali tak ako On. Efezským 5:1-2 nám hovorí, aby sme boli imitátormi Boha a hovorí ďalej: „Kráčajte
v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.“
Napodobňujte nášho nebeského Otca kráčaním v láske, pretože Jeho láska je v nás. Rimanom 5:5
hovorí: „ A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme
dostali.“ Boh vložil Jeho lásku do tvojho srdca, aby si mohol milovať rovnakým spôsobom ako On a tak
naplnil nové prikázanie o milovaní jeden druhého.
Dôvod číslo jeden pre hriech (ktorý Biblia opisuje v 1.Jánovi 3:4 ako prestúpenie zákona) je
sebeckosť; chamtivosť – presný opak lásky. Keď miluješ, tak dávaš: „ ... ale Boh tak veľmi miloval svet, že dal
...“ (Ján 3:16). Láska dáva a rozmýšľa o ostatných; avšak sebeckosť je sústredená iba na seba. Preto Biblia
hovorí: „Ten, ktorý nemiluje nepozná Boha, lebo Boh je láska“ (1.Ján 4:8). Byť znovuzrodený znamená byť
narodený z lásky. Patrí ti prirodzenosť lásky a preto je normálne, keď máš rád ostatných spôsobom,
akým ťa miluje Boh.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, ďakujem za Tvoje požehnané Slovo a jeho moc v mojom živote. Vkladám Tvoje Slovo
do môjho srdca, aby som ho činil, aby som bol všetkým tým, čím chceš, aby som bol a urobil všetko to, čo chceš, aby
som urobil pre slávu a chválu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 5:12; Rimanom 13:10
1 – ročný plán: Zjavenie 18; Zachariáš 4 – 6;
2 – ročný plán: Zjavenie 19:11 – 21; Zachariáš 7 – 8;
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Pastor Anita
Ponorený do Krista
„Lebo všetci ste Božími synmi vierou v Kristovi Ježišovi. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista

ste si obliekli“ (Galatským 3:26 – 27).
Slovo „pokrstiť“ pochádza z gréckeho slova „baptizo“, čo znamená namočiť alebo kompletne
ponoriť (do). Každý, kto je znovuzrodený, bol namočený alebo úplne ponorený do Krista. Apoštol Pavol
zjavuje v 1.Korintským 12:13: „Veď my všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo, či Židia alebo
Gréci, či otroci alebo slobodní; a všetci sme boli napojení jedným Duchom.“ Všimni si, ako tam hovorí: „Veď my
všetci sme boli pokrstení jedným Duchom ...“. Znamená to, že Duch Svätý je Tým, ktorý nás pokrstil do
Krista.
Toto sa odlišuje od krstu vodou, ktorý bol iba symbolom toho skutočného, čo sa odohralo
v duchu človeka. Krst kresťana do Krista nie je teória ani rečnícka figúra, ale konkrétna (hmatateľná)
skutočnosť. Rimanom 6:3 – 4 hovorí: „ Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme
pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca
vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my vstúpili na cestu nového života.“
Rimanom 10:9 hovorí: „Pretože ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako Pána a vo svojom srdci uveríš, že
Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ V momente, keď si otvorene prehlásil Ježiš Krista za svojho Pána
a uveril, že On zomrel za teba a Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, Duch Svätý niečo urobil v tvojom živote.
Prebudil ťa k Božiemu otcovstvu a urobil ťa zajedno spolu s Ním. Duch Svätý ťa pokrstil do Krista
a život Krista bol vložený do tvojho ducha. Toto je večný život. Teda tvoj duch bol pretvorený.
Zväzok medzi tebou – novým stvorením – a Kristom je viac, ako iba fyzická jednota. Je to
spoločenstvo tvojho ducha s Pánom. Tvoj duch sa stal jedným (tým istým) s Kristom. Kresťanstvo je život
Krista v človekovi a život človeka v Kristovi.
Vyznanie
Drahý Otče, ďakujem Ti, lebo Ty žiješ vo mne a ja žijem v Tebe. V Tebe, žijem, hýbem sa a mám svoje
bytie. Môj život je preto nadprirodzený a plný nekončiaceho víťazstva, keďže som kompletne ponorený do Krista.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:27; 1.Korintským 12:13
1 – ročný plán: Zjavenie 19:1 – 10; Zachariáš 7 – 8;
2 – ročný plán: Zjavenie 20:1 – 15; Zachariáš 9 – 10;
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Pastor Chris
Odmietni byť limitovaný!
Ježiš mu odpovedal: Ak môžeš? ! Pre toho, kto verí, je všetko možné ( Marek 9:23).
Veľa rokov dozadu malária a tuberkulóza boli medicínsky prehlásené za nevyliečiteľné až

dovtedy, kým lekársky výskum nevynašiel proti nim liek. Súčasné H.I.V / AIDS je považované za
nevyliečiteľné, pretože lekárska veda ešte musí prísť s preukázaním liekom. To nám ukazuje, že visačka
nevyliečiteľných chorôb je ďalším pomenovaním pre obmedzenie ľudského poznania a chápania. Nikdy
od nikoho neprijmi označenie svojho stavu ako beznádejného alebo nevyliečiteľného. Odmietni mať svoj
život obmedzený porozumením ostatných.
Pre kresťana neexistuje taká vec ako beznádejná situácia, takisto nie je žiaden problém, ktorý by
bol neprekonateľný. Žiadna choroba nemôže byť nazvaná ako nevyliečiteľná; určite nie vtedy, keď máš
svoje tlačidlo viery zapnuté. Zamysli sa nad príbehom ženy s krvotokom. Trpela krvácaním dvanásť
rokov a povedali jej, že bude trpieť až do smrti. Jej stav bol klasifikovaný ako lekársky nevyliečiteľný.
Ako bohatá žena minula celé svoje živobytie platením lekárov až dovtedy, kým neschudobnela,
ale namiesto toho, aby sa jej stav zlepšoval, len sa to zhoršovalo. Takáto bola jej „beznádejná“ situácia, až
kým nepočula o Ježišovi; vzplanula v nej nádej a povedala: „... Ak sa dotknem čo len jeho rúcha, budem
uzdravená!“ (Marek 5:28).
Vykročila napred aj napriek problémom, aby sa dotkla Ježišovho rúcha a okamžite „...krvácanie sa
hneď zastavilo, takže na tele pocítila, že je vyliečená z nemoci“ (Marek 5:29). Pán si to všimol a chválil jej vieru
hovoriac: „Dcéra, tvoja viera ťa zachránila (uzdravila). Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia“ (Marek
5:34). Toto zaiste poukazuje na víťaznú moc viery. Nečudo, keď Ježiš povedal: „Všetko je možné tomu kto
verí.“
Ak sa nájdeš v strašnej situácii, ktorú ľudská múdrosť alebo vedecké poznanie nazvalo
beznádejnou alebo nevyliečiteľnou, odmietni byť odradený. Problémy môžu prísť, ty však musíš
odmietnuť ochabnúť v čase súženia (Príslovia 24:10). Nikdy nerozmýšľaj nad tým, že problém alebo daná
situácia sú príliš veľké, či dokonca neprekonateľné; nikdy neakceptuj akúkoľvek situáciu ako nemožnú.
Dokážeš zmeniť vždy čokoľvek tým, že uvedieš svoju vieru do činnosti.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, akú požehnanú nádej mám v Tebe! Som tak vďačný, že som účastníkom božského
života! Teraz je všetok strach preč a som plný viery, vládnem môjmu svetu a udržiavam svoje víťazstvo v Kristovi,
v mene Ježiš. Amen
Rozšírené štúdium: Marek 11:24; Ján 14:14
1 – ročný plán: Zjavenie 19:1 – 10; Zachariáš 7 – 8;
2 – ročný plán: Zjavenie 20:1 – 15; Zachariáš 9 – 10;
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Pastor Chris
Život Krista v tebe
A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho Synovi (1.Ján 5:11).
Nie je to sľub, ale vyhlásenie skutočnosti (faktu) – realita tejto chvíle, že Boh nám dal život a tento

život je v Jeho Synovi. 1.Ján 5:12 hovorí: „Kto má Syna, má život; kto nemá Božieho Syna, nemá život.“
Je niečo na živote Krista, ktorý máš v sebe; urobí ťa neporaziteľným a neprekonateľným.
V Jánovi 10:10 Pán Ježiš povedal dôvod, prečo nám prišiel dať svoj nadprirodzený Boží život. 1.Ján 3:8
nám ďalej hovorí, prečo nám tento život bol zjavený: „ ... Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky.“
Znamená to, že život Krista v teba zničí, paralyzuje a urobí neschopným dielo diabla v tvojom živote,
rodine, financiách a tvojom zamestnaní. Nemáš dôvod báť sa ničoho v živote.
Rimanom 8:10 hovorí: „Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve kvôli hriechu, ale Duch je život kvôli
spravodlivosti. Inými slovami ak máš v sebe život Krista, nezáleží na tom, čo sa nevydarilo alebo pokazilo
v tvojom fyzickom tele, ožije to kvôli spravodlivosti. Hoci je tvoje telo mŕtve, dolámané alebo zničené
kvôli hriechu, Duch mu dá život kvôli spravodlivosti. Dokonca aj keby tvoje telo bolo napadnuté HIV, nič
sa na tom nemení; samotný tento verš by ťa mal dať do poriadku a zmeniť tvoj osud.
Dôkladné štúdium listu Kolosenským 1:26 – 27 odhaľuje to, že život Krista v tebe bol Božím
snom celé veky. Hovorí sa tam: „Dokonca tajomstvo ukryté od vekov počas celých generácií; teraz však je zjavené
jeho svätým. Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás
— nádej slávy (angl. preklad). Kristus v tebe je nádej na víťazstvo nad všetkými životnými okolnosťami
a výzvami a negatívnym systémom tohto sveta.
Vyznanie
Mám v sebe život a prirodzenosť Boha; preto som premožiteľom a viac ako víťaz. Žijem triumfálny
a víťazný život v Kristovi vysoko nad kniežatstvami a silami temnoty a negatívnym systémom tohto sveta.
Rozšírené štúdium: Ján 3:16; 1.Ján 1:1 – 2;
1 – ročný plán: Zjavenie 20; Zachariáš 12 – 14;
2 – ročný plán: Zjavenie 21:13 – 27; Zachariáš 13 – 14;
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Pastor Anita
Štyri rozhodujúce aktivity ľudského ducha
Telesné cvičenie je totiž málo prospešné ale pobožnosť je užitočná vo všetkom, s prísľubom života, ktorý je

teraz a tiež toho, ktorý príde (1.Timoteovi 4:8 angl. preklad).
Sú štyri podstatné duchovné aktivity, ktoré ak sú pravidelne praktizované, zapríčinia to, že
z tvojho pretvoreného ľudského ducha vyjdú von dobré veci. Meditácia pomáha dostať Slovo Božie
hlbšie do tvojho ducha; zapríčiní, že Slovo „vyzrie“ v tvojom duchu a spôsobí, že Slovo bude mocne
v tebe rásť a prevládať.
Meditácia nad Slovom je istý recept pre úspešný život: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od
tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí
cesta a budeš si počínať rozumne – budeš mať dobrý úspech (Jozue 1:8). Keď medituješ nad Slovom, tvoje
profitovanie – tvoj úspech, prosperita a celková pohoda sa stanú zjavnými všetkým ľuďom (1.Timoteovi
4:15).
Ďalšou dôležitou duchovnou aktivitu, v ktorej musíš byť neustále angažovaný, je modlitba, ktorá
upraví tvojho ducha a zlepší kvalitu tvojej osobnosti. Cez modlitbu si schopný učiniť zmeny vo sfére
ducha a zapríčiniť, aby sa okolnosti zrovnali s dokonalou vôľou Boha pre tvoj život. Nečudujme sa, keď
Ježiš povedal v Lukášovi 18:1: „...ľudia sa majú stále modliť a neochabovať.“ Modlitby sa s naším pastorom
na Yookos(e) sa stali hodnotné pre kresťanov po celom svete, pretože to priviedlo na svet nové
porozumenie a novú kultúru do modlitby.
Ďalšia podstatná aktivita ľudského ducha je hovorenie v jazykoch. 1.Korintským 14:4 hovorí:
„Kto hovorí jazykmi, buduje (vzdeláva) seba,...“ Slovo „budovať“ takisto znamená zlepšiť, vzdelávať, posilniť
a nabiť. Hovorenie v jazykoch urobí toto isté pre tvojho ducha: zlepší, vybuduje, posilní a nabije ťa.
A napokon je to hovorenie Slova neustále: toto je ďalšia významná aktivita ľudského ducha, a je
rovnako dôležitá. Pán kládol na toto dôraz, keď napomenul Józuu, aby si vždy udržal Slovo vo svojich
ústach (na svojom jazyku) (Jozue 1:8). Nemusíš čakať, pokiaľ udrie kalamita na to, aby si začal hovoriť
Slovo. Nájdi si čas každý deň pre „moment hovorenia“, hovor Božie Slovo ohľadne tvojho úspechu,
víťazstva, prosperity a zdravia! Biblia hovorí: „...dobrý človek vynáša dobré veci z dobrého pokladu srdca, ...“
(Matúš 12:35). Vynes dobré veci , ktoré sú v tvojom vnútri cez tieto aktivity tvojho ľudského ducha!
Modlitba
Môj život je na slávu Boha! Prebývam v skrýši Najvyššieho a zotrvávam v tieni Všemohúceho, v zdraví,
bezpečí, prosperite a radosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Peter 1:8
1 – ročný plán: Zjavenie 21; Malachiáš 1 – 2;
2 – ročný plán: Zjavenie 22:1 – 10; Malachiáš 1 – 2;
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Pastor Chris
Služba Pánovi – podstata chvály
„ V antiochijskej cirkvi boli proroci a učitelia .... Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý:

....“ (Skutky 13:1-2 angl. preklad).
Slúženie Pánovi je veľmi dôležitý aspekt našej kresťanskej služby; je to podstata uctievania.
Pokiaľ nezačneš slúžiť Pánovi, nikdy nebudeš poznať hĺbku Ducha okrem tej obyčajnej. Slúžiť Pánovi je
niečo, čo robíš vedome a nie pasívne. Prvé, čo máš robiť, keď slúžiš Pánovi, je zameranie tvojej
pozornosti na Neho v uctievaní. Po druhé, nauč sa hovoriť slová chvály k Pánovi priamo zo svojho
ducha; slová, ktoré oslavujú, vyvyšujú Jeho majestátnosť. Taká chvála by mala mať obsah.
Napríklad, keď hovoríš len toto: „Pane, chválim ťa!“, tak to nie je dostatočné. Musíš mu povedať,
za čo Ho chváliš. Povedz mu, aký je úžasný, milujúci a láskavý; tvoja chvála by mala mať nejaký obsah.
Takže v slúžení Pánovi zameraj svoju pozornosť na Neho a chváľ Ho zo svojho ducha slovami uctievania
a vďakyvzdania. Pán ti odpovie, keď mu slúžiš takýmto spôsobom.
Židom 13:15 nám ukazuje, ako v slúžení Pánovi máme vzdávať poctu alebo hovoriť slová, ktoré
uznávajú a oslavujú Jeho meno: „Skrze Neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier,
ktoré vyznávajú Jeho meno.“ Keď robíš vyznania v Jeho mene, Ježiš, ktorý je tvojím Veľkňazom, ich
prednesie pred Otca, ktorý prijíma tvoje slová chvály a uctievania ako sladko voňajúcu obetu.
Je toho tak veľa, za čo máš ďakovať Pánovi, preto hneď teraz pozdvihni svoje ruky v uctievaní
a láske k Nemu. Žehnaj Ho za to, kým je. Vášnivo zo svojho srdca Ho uctievaj v očakávaní väčšej slávy
a víťazstva, ktoré má pre teba pripravené v nadchádzajúcom roku.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem za Tvoju milosť, dobrotu a lásku. Ďakujem za Tvoju mocnú ruku nad mojim životom
a schopnosť Ducha Svätého, aby som vynikal a prosperoval vo všetkom. Do svojho ducha prijímam múdrosť, radu
a vedenie, ktoré dnes potrebujem pre triumfálny život a k tomu, aby som vládol nad životnými okolnosťami, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:5; Ezechiel 45:5; Zjavenie 8:4
1 – ročný plán: Zjavenie 22; Malachiáš 3 – 4;
2 – ročný plán: Zjavenie 22:11 – 22; Malachiáš 3 – 4;

