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Pastor Chris
Si Jeho obrazom (ikonou)
V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my

v tomto svete (1.Ján 4:17).
Pán Ježiš Kristus je opísaný ako obraz neviditeľného Boha (Kolosenským 1:15). Grécke slovo pre
„obraz“ je „eikon“, z ktorého je odvodené slovo „ikona“. Takže Ježiš Kristus je ikonou Boha. Tým istým
spôsobom aj ty, ako nové stvorenie v Kristovi, si Jeho veľvyslancom; zástupcom a reprezentantom Krista.
To znamená, že si Jeho ikona.
Ježiš povedal v Jánovi 14:9: „...kto mňa videl, videl Otca.“ Potom list Kolosenským 2:9 nám hovorí,
že: „...v Ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne“. Bol svetu obrazom Boha. V Ňom bol stelesnený Boh.
Tá istá sláva nám bola udelená v Kristovi. Biblia hovorí: „...aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“
Sme Jeho presným obrazom; nestaneme sa takými ako On, už teraz sme takí, aký je On. Odzrkadľujeme
Ho tak, ako „je“, nie tak, ako „bol“. Ten, ktorého sme obrazom a ktorého podobu zdieľame, je vzkriesený
a oslávený Kristus.
Nesieme obraz Druhého a Posledného Adama – Ježiša Krista, Pána z neba (1.Korintským 15:47).
Sme odbleskom Jeho slávy; presným obrazom Jeho osoby. Sme účastníkmi Jeho života a sme bytosti
takého istého druhu, ako je On. Ako je On (Ježiš) Božím obrazom, tak sme aj my obrazom vzkrieseného,
víťazného Krista.
Rozmýšľaj o tom; podobne ako keď pracuješ s počítačom a klikneš na ikonu, tak čokoľvek tá
ikona predstavuje, to sa ukáže (prejaví, manifestuje). Podobne aj ty, ako ikona Krista, zjavuješ osobu
nášho Pána Ježiša! Už len dotknutím teba sa prejavuje všetko požehnanie v Kristovi. Si balíkom
požehnaní pre svet.
Vyznanie
Pane, som tak vďačný, že som obrazom Krista. Svet mi patrí! Anjeli pracujú v môj prospech a žijem
v zdraví, víťazstve a prosperite. Dnes vo mne mocne pracuje Slovo a všetko, čo vidím, je Božia sláva! Aleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:20
1-ročný plán: Marek 9:14-32; 4.Mojžišova 7-8
2-ročný plán: Skutky 16:21-40;17:1-5; Jób 37-38
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Pastor Chris
Prvok priazne
A Hospodin ťa dá za hlavu, a nie za chvost, a vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu ...

(5.Mojžišova 28:13).
Kolosenským 1:12 hovorí: „Radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele
svätých vo svetle.“ Božia priazeň na tvojom živote ťa oprávnila na to, aby si mal účasť na dedičstve svätých
vo svetle. Si oprávnený a schopný byť hlavou a nie chvostom. Bol si Bohom vyvolený, aby so bol veľký ,
úspešný a bol navrchu. Žalm 5:12 odhaľuje Božiu dobrotivú (milosrdnú) náklonnosť k tebe; hovorí: „Ty,
Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom.“
Boh chce, aby si si bol vedomý tohto faktoru priazne! Chce, aby si vedel, že v tebe ako v
Abrahámovom semene pracuje Božia priazeň 24 hodín denne! Táto priazeň ťa dáva dopredu
a umiestňuje ťa na pozíciu slávneho života, podobne ako to bolo s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Izák
sial v čase hladomoru a zožal v tom istom roku stonásobnú žatvu (1.Mojžišova 26:12-13) – kvôli Božej
priazni na jeho živote.
Čítaj o jeho otcovi Abrahámovi; Biblia nám hovorí, že potom, čo pomohol poraziť nepriateľov
Sodomy, odmietol prijať akúkoľvek odmenu od kráľa Sodomy. V 1.Mojžišovej 14:23 Abrahám povedal:
„... nevezmem ani nitky, ani sandálového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil
Abráma.“ Abrahám porozumel, že nič z toho, čo by mu mohol dať kráľ Sodomy, sa nemôže porovnať
s výhodou, ktorú mu už Boh dal; mal vzácne spoločenstvo s Bohom.
Pamätaj si, že si Abrahámove semeno; preto navzdory ekonomickým zmenám, úpadkom
a recesiám to, že si dieťa milosti, ťa nesie vpred. Nikdy nemôžeš byť v nevýhode. Biblia hovorí: „Keď sú
ľudia zrazení dolu, potom povieš: bude povýšenie...“ (Jób 22:29 angl. preklad). Máš výhodu milosti. Je to moc
povýšenia, ktorá spôsobuje, že tvoj život stúpa zo slávy do slávy.
Vyznanie
Som Bohom veľmi privilegovaný a Jeho milosťou som umiestnený do života pokoja a úplnej prosperity! Boh
ma požehnal a obklopil ma svojou priazňou ako štítom!
Rozšírené štúdium: Žalm 102:13; Jeremiáš 17:7-8
1-ročný plán: Marek 9:33-50; 4.Mojžišova 9-10
2-ročný plán: Skutky 17:6-20; Jób 39-40
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Pastor Anita
Boh sa stará o tvoju prosperitu
Ďalej zvestuj: Takto vraví Hospodin mocností: Moje mestá sa ešte budú rozširovať cez prosperitu;

Hospodin ešte poteší Sion a znova si vyvolí Jeruzalem (Zachariáš 1:17 angl. preklad).
Apoštol Ján nám v 3.Jána 1:2 hovorí, že je to Božia vôľa pre Jeho deti, aby prosperovali. Hovorí
tam: „Milovaný, nadovšetko si prajem, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša“ (angl.
preklad). Niet divu, veď Pán Ježiš prišiel kázať dobrú správu chudobným (Lukáš 4:18). Vedel, že ak
prijmú evanjelium, to ich prenesie z chudoby do super hojnosti.
Keď sme vo vzťahu s Bohom, Jeho zámerom je vždy priviesť nás na Jeho úroveň. Keď Boh
stretne chudobného človeka, vždy je Jeho zámerom urobiť ho bohatým a robí to takto z generácie na
generáciu. Špecializuje sa na to, aby zmenil žobrákov na princov: „On dvíha bedára z prachu a chudobného
zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatami...“(1.Samuelova 2:8). To je úžasné!
Okrem toho Biblia hovorí v Izaiášovi 48:17: „Takto hovorí Hospodin, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraelov: Ja
Hospodin, tvoj Boh, ťa učím prospievať a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť.“ Boh hovorí v tomto verši, že On je
najlepší na to, aby ťa učil o prosperite. Ide ešte ďalej, keď hovorí: „Oj, ak by si bol pozoroval na moje
prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora!“(Izaiáš 48:18).
Slovo „pokoj“ pochádza z hebrejského slova „shalom“, čo znamená „pokoj blahobytu a duševná
pohoda ( znamená to byť v stave perfektného zdravia). Pán tu hovorí, že ak Ho budeš počúvať a necháš
sa Ním vyučovať, tvoja prosperita bude ako rieka, takže nebudeš nikdy vyprahnutý! Potom povieš ako
žalmista: „Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatku“ (Žalm 23:1).
Prečo sa Boh tak zaujíma o tvoju prosperitu? Odpoveď je v našom úvodnom verši, kde Pán
hovorí: „...Moje mestá sa ešte budú rozširovať cez prosperitu...“ Preto nám sprístupnil moc na to, aby sme
získali bohatstvo, aby prostredníctvom nás, ako Jeho reprezentantov na zemi, mohol zasiahnuť celý svet
s evanjeliom.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom na mojom chodníku. Preto je
moja cesta ako žiariace svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do perfektného dňa. Ďakujem Ti za to, že ma
vyučuješ princípom prosperity a robíš ma prosperujúcim cez poznanie Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:8; 2.Korintským 8:9
1-ročný plán: Marek 10:1-31; 4.Mojžišova 11-13
2-ročný plán: Skutky 17:21-34; Jób 41-42
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Pastor Chris
Buď „odborníkom na Slovo“!
„Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť

všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech“ (Jozue 1:8).
Dávno som sa rozhodol, že sa budem špecializovať na Božie Slovo a povzbudzujem ťa, aby si
urobil to isté. Nezáleží na tom, v akej inej oblasti si odborníkom; postaraj sa o to, aby si bol „špecialistom
na Slovo“. Spoznávaj Pána dôsledným a usilovným štúdiom Písma. Nech Jeho Slovo v tebe bohato
prebýva vo všetkej múdrosti (Kolosenským 3:16). Uč sa verše spamäti a neustále ich hovor. Keď je tvoj
život takto usmerňovaný Slovom, Boh hovorí: „lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“
Nit divu, že je nám doporučené v 2.Timoteovi 2:15, aby sme študovali Slovo: „Usiluj sa osvedčiť
pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“ Toto hovorí o tom, aby si
bol špecialistom na Slovo; máš byť tým, ktorý študuje, aby poznal a správne používal Slovo.
Božie Slovo (Biblia) je najdôležitejšia kniha vo svete, pretože obsahuje zjavenia o povahe, pláne
a charaktere Boha. Je to Božia príručka na to, ako žiť úspešný a slávny život a to si zasluhuje starostlivú
a nedeliteľnú pozornosť. Tvoj čas štúdia Biblie by sa nemal deliť so žiadnymi inými aktivitami, pretože je
veľmi dôležitý. Keď študuješ Bibliu, premýšľaj pri tom a Duch Svätý osvetlí tvojho ducha úžasnými
zjaveniami.
Všimni si, že v 2.Timoteovi 2:15 radí Pavol Timoteovi, aby „študoval“ a nie len „čítal“.
Študovanie Biblie by malo byť usilovné snaženie pod ochranou Ducha Svätého. Najdôležitejšie je, aby si
nad Slovom meditoval, keď ho študuješ, nech presiakne tvojho ducha; vyznávaj ho znova a znova, až
kým nezíska prevahu v tvojej mysli. Božie Slovo v tvojom duchu a v tvojich ústach ťa urobí tým, o čom
hovorí. Toto potrebuješ, aby si naplnil všetko, čo Boh chce pre teba a aby si zakúšal božskú premenu tak,
že sa staneš pre svet zázrakom.
Modlitba
Drahý Duch Svätý, ďakujem Ti, že môjmu duchu odhaľuješ Božie Slovo, aby ma inšpirovalo, posilňovalo
a programovalo pre slávny život v Kristovi. Dnes zažívam požehnanie a nárast, keď konám podľa Slova a
napredujem vo všetkom, čo robím, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10-11; 2.Timoteovi 3:15-16
1-ročný plán: Marek 10:32-52; 4.Mojžišova 14-15
2-ročný plán: Skutky 18:1-14; Žalm 1-3
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Pastor Chris
Kráľovstvo v našich srdciach
„Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to

ľudia pozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“ (Lukáš
17:20-21).
Keď Pán Ježiš vyučoval učeníkov o tom, ako sa modliť, dal im určitú formu. Povedal: „Vy sa teda
takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje!...“(Matúš 6:9-10). Učil
ich, ako sa modliť v očakávaní prichádzajúceho kráľovstva Božieho, pretože v tom čase ešte nebol
ukrižovaný a svet bol ovládaný iným kráľovstvom, ktoré bolo kráľovstvom temnoty.
Avšak po Jeho smrti, pochovaní a vzkriesení, keď stretol svojich učeníkov, Jeho správa sa
zmenila. Povedal: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy...“
(Matúš 28:18-19). Všetka autorita vo vesmíre je udelená Ježišovi; a On dal túto autoritu nám ako
reprezentantom Jeho kráľovstva. Ty zjavuješ Jeho kráľovstvo svetu, pretože kráľovstvo je v tebe. Nie je
už viac potrebné modliť sa, aby kráľovstvo prišlo, pretože táto modlitba bola zodpovedaná v nás –
v novom stvorení.
Ak si znovuzrodený, stal si sa nositeľom Božieho kráľovstva. Keď prídeš na akékoľvek miesto,
kráľovstvo Božie tam príde tiež, pretože ty si Jeho živým chrámom (1.Korintským 3:16). Ježiš povedal
v Jánovi 14:23: „...Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu
a budeme prebývať u neho.“ To znamená, že v tých z nás, ktorí milujeme Pána, postavil v našich srdciach
svoje sídlo. Aká slávna pravda!
Povstaň do tohto svojho povolania - nositeľa kráľovstva; nedovoľ diablovi, aby vládol veciam
okolo teba. Tebe bola daná najvyššia autorita vo vesmíre: meno Ježiš, aby si ho používal pri vládnutí nad
diablom a negatívnymi okolnosťami. Môžeš dať zákaz chorobe, vojne, smrti, chudobe a všetkým
aktivitám kráľovstva temnoty a nariadiť pokoj, spravodlivosť lásku, radosť, zdravie a prosperitu
v tvojom svete.
Vyznanie
Nesiem božskú prítomnosť a vplyv Boha všade, kam idem, rozháňam sily temnoty a zavádzam princípy
Božieho kráľovstva v mojom svete. Dnes napĺňam Božiu vôľu a vládnem môjmu svetu na Jeho slávu, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:11
1-ročný plán: Marek 11:1-26; 4.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Skutky 18:15-28; Žalmy 4-6
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Pastor Anita
Je v tebe živý
„Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými?...“ (1.Korintským 6:15).
Apoštol Pavol v úvodnom verši vyhlasuje: „vaše telá sú údmi Kristovými.“ Hovorí tu o našich

individuálnych telách; sme spojení s Pánom duchovne a fyzicky! Nie je to len náš duch, ktorý je pripojený
k telu Kristovmu; naše fyzické telá sú tak isto časťou Jeho tela.
Efezským 5:30 hovorí: „..sme údmi Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí.“ To znamená, že Kristov život
sa prejavuje cez naše telá. Kristus doslova v tebe žije! Prebýva v tvojom duchu a prejavuje sa cez tvoje
telo. Je v tebe živý. Preto by choroba, nemoc a slabosť nemali do teba vstúpiť, nieto ešte aby bujneli
v tvojom tele. Ty si Kristov príbytok a Biblia hovorí, že ak je Kristus v tebe, žiadna nemoc nemôže ničiť
tvoje telo, pretože Duch, ktorý v tebe žije, oživuje tvoje fyzické telo (Rimanom 8:10).
Dôvodom toho, že tak mnoho ľudí trpí veľkými zdravotnými ťažkosťami vo svojom tele, je
nedostatok poznania. Výsledkom toho, čo Kristus dosiahol pre nás cez svoju smrť, pochovanie a slávne
vzkriesenie by malo byť to, že žiadne Božie dieťa by nemalo byť choré alebo utláčané diablom.
Si chrámom Ducha Svätého. Kristus vládne a pôsobí v tvojom fyzickom tele. Mal by si mať toto
vedomie. Tvoje telo je údom Kristovým; preto sa Kristov život prejavuje v tebe a cez teba. Kristus je tvoj
život (Kolosenským 3:4) a žije v tebe. Rozmýšľaj o tejto pravde.
Vyznanie
Kristus žije vo mne! Môj život je prejavovaním božskosti, pretože som účastníkom Božej prirodzenosti.
Moje telo je chrámom Ducha Svätého a dnes zjavujem Kristovu slávu, krásu, výnimočnosť a dokonalosť, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:3-4; Kolosenským 1:27; Rimanom 8:10
1-ročný plán: Marek 11:27-12:17; 4.Mojžišova 18-19
2-ročný plán: Skutky 19:1-15; Žalmy 7-8
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Pastor Chris
Nekonečné možnosti
Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a

to tak od počiatku až po koniec (Kazateľ 3:11).
Hebrejčina používa v úvodnom verši slovo „olam“, čo znamená „večnosť“. Boh hovorí
s človekom a dáva mu pokyny, aby vládol svojmu svetu, pretože vložil do ľudského ducha večnosť.
Neexistuje žiadny limit pre rozmer, obzor a kapacitu, kam by ľudský duch nemohol zájsť. Boh vložil do
sŕdc ľudí večnosť, takže môžu mať výnimočný rozsah vízie, očakávania a chápania.
V Starom Zákone povedal Pán Jozuovi: „Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som
povedal Mojžišovi“ (Jozue 1:3). Avšak v Novom Zákone nepotrebuješ „vkročiť“ na územie, aby si ho
zaujal. To miesto môžeš zaujať z tvojho ducha odtiaľ, kde si, a to prostredníctvom slov.
Všetko požehnanie, ktoré potrebuješ v živote, sa nachádza v tvojom vnútri. Zmena, po ktorej
túžiš, musí začať z tvojho vnútra. Musíš sa stať majiteľom niečoho najprv zvnútra. Čokoľvek, čoho si sa
nechopil v duchu, unikne v hmotnom svete. Takže čo chceš dnes? Je to práca? Alebo potrebuješ peniaze
na nejaké podnikanie? Viď to najprv vo vnútri. Ak nemáš peniaze alebo prácu vnútri v sebe, potom to
nikdy neuvidíš navonok.
Božie Slovo ti prináša obraz tvojich túžob; obraz možností. Keď vidíš tieto obrazy, je dôležité, aby
si zobral a držal to, čo vidíš. Viera je podstatou vecí, na ktoré sa nadejeme; a tá nádej je obrazom tvojej
túžby. Keď prijmeš, vyznáš a potvrdíš realitu toho, čo si videl, uskutoční sa to.
Neexistuje žiadne obmedzenie pre to, čoho sa môžeš zvnútra zmocniť. V 1.Mojžišovej 13:15
povedal Pán Abramovi (ktorý sa neskôr stal Abrahámom): „...Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a
tvojmu potomstvu naveky.“ Vierou Abrahám zaujal celý svet zo svojho ducha. Boh pripravil pre teba veľké
požehnanie v tomto živote, ale aby si sa z neho tešil a užíval si ho, musíš ho vidieť svojím duchom
a zaujať ho.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vyučuješ, aby som poznal a pochopil veľkosť Tvojej moci, ktorá pracuje vo
mne! Ďakujem Ti za všetky požehnania, ktoré sú moje v Kristovi Ježišovi; rozpoznávam ich a beriem ich vierou,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:18; 2. Korintským 3:18
1-ročný plán: Marek 12:18-44; 4.Mojžišova 20-21
2-ročný plán: Skutky 19:16-30; Žalmy 9-10
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Pastor Chris
Zobral naše miesto
My všetci sme zblúdili ako ovce; každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu, a Hospodin uvalil na

neho neprávosť všetkých nás (Izaiáš 53:6).
Biblia hovorí, že ten (Ježiš), ktorý nepoznal hriechu, stal sa hriechom za nás, aby sme sa my mohli
stať spravodlivosťou Božou v Ňom (2.Korintským 5:21). Spasenie, ktoré pre nás Ježiš vydobyl, je
založené na princípe úplnej náhrady. Ježiš prevzal naše miesto hriechu a dal nám svoju spravodlivosť.
Analógia nášho spasenia v Kristovi sa dá vykresliť ako človek, ktorý bol odsúdený na smrť za
svoje zlé skutky a porušovanie zákona a čaká na to, aby ho za trest utopili. Ale jeden z jeho príbuzných
prišiel a povedal: „Ja to zoberiem za neho; utopte mňa namiesto neho.“ Nepovedal: „Utopte ho a ja mu
hodím lano alebo pošlem potápača, aby ho zachránil.“ Nie! Zobral miesto odsúdeného človeka. Toto je
spasenie, ktoré máme v Kristovi. Spasil nás tak, že dal seba namiesto nás, aby sme mohli byť slobodní.
Ježiš nás nezachránil len od hriechu; dal nám tiež svoj život. Uvedomenie si dôležitosti Kristovej
obete kvôli nám spôsobí, že si budeš ceniť Jeho zástupnú smrť a privlastníš si vo svojom živote
výdobytky spasenia. Biblia hovorí: „Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že
On je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený“ (Izaiáš 53:4). To znamená, že zobral tvoje potrestanie. Trest za náš
pokoj, teda trest, ktorý nám priniesol život a pokoj, dopadol na Neho.
Dnes, kvôli Ježišovej obeti v tvoj prospech, hriech a jeho účinok a následky by nad tebou nemali
vládnuť. Teraz si slobodný, aby si mohol slúžiť Pánovi a žiť slávne pre Neho.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si poslal Ježiša, aby zomrel namiesto mňa, a týmto spôsobom zaplatil
pokutu za moje hriechy. Radujem sa, lebo viem, že Jeho obeť bola definitívnou obeťou, vďaka ktorej môžem stáť
ospravedlnený v Tvojej prítomnosti. Ďakujem Ti, že si ma uviedol do nového života spravodlivosti, kde vládnem
a panujem navždy s Kristom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 53:10-11; Rimanom 5:8
1-ročný plán: Marek 13; 4.Mojžišova 22-23
2-ročný plán: Skutky 19:31-41; Žalmy 11-13
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Pastor Anita
Úžitok zo spasenia
„Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za

spravodlivého, pretože za dobrého by sa niekto snáď aj odvážil zomrieť. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti
nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás (Rimanom 5:6-8).
Rimanom 8:1 hovorí: „A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi...“ Prečo
nie je pre teba odsúdenie? Je to preto, lebo Ježiš trpel namiesto teba. Ten, ktorý nepoznal hriechu, bol
urobený hriechom za teba, aby si sa mohol stať spravodlivosťou Božou v Ňom (2.Korintským 5:21). Ježiš
vylial za teba svoju krv; On bol jediný bezhriešny, ktorý bol kvalifikovaný na to, aby nás zachránil svojou
krvou. Vierou v Jeho vzkriesenie a tým, že si Ho vyznal ako svojho Pána, si prijal večný život a teraz si
ospravedlnený. Kráčaj v tejto novote života a užívaj si výhody spasenia. Pretože to už urobil, všetko čo
musíš teraz urobiť ty, je užívať si výhody spasenia. Takto pracuje milosť Božia.
Milosť zahŕňa všetko, čo Boh pre nás urobil prostredníctvom Ježiša, dokonca aj keď si to
nezaslúžime. Biblia nám ukazuje, že navzdory všetkým naším hriechom nás Boh stále miluje a zmieril
nás so sebou skrze Ježiša Krista. V Ňom nám Boh dal spasenie, prosperitu, zdravie a uzdravenie,
duchovnú celistvosť a priazeň.
Keď Ježiš visel na kríži, Boh videl teba, ako visíš na kríži. Zomrel si v Ňom a triumfálne si s Ním
vstal z hrobu. Kolosenským 2:13 hovorí: „Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela,
oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky.“ Máš legálne právo vlastniť všetko, čo prináša
spasenie v Ježišovi, pretože za všetko bolo zaplatené vzácnou krvou Ježiša Krista.
Drž sa toho a so vzpriamenými ramenami pozdvihni svoj zrak. Nepotrebuješ prísť k Bohu
žobrajúc. Stoj pred Ním smelo a s dôverou, že Pán Ježiš zaplatil za teba najvyššiu cenu, aby si žil slávny
život. Choď vpred a užívaj si výhody svojho spasenia.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za slávny život, ktorý mám v Kristovi; život víťazstva a mimoriadnej milosti.
Kráčam v moci, božskom zdraví, sláve a dokonalosti. Mám zdravú myseľ, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:16; Kolosenským 1:21-22
1-ročný plán: Marek 14:1-26; 4.Mojžišova 24-26
2-ročný plán: Skutky 20:1-15; Žalmy 14-16
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Pastor Chris
On nikdy nepovie: „Nie!“
„Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze

nás“ (2.Korintským 1:20).
Jakub 5:16 hovorí: „...Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ Rozšírený preklad Biblie
hovorí: „...urobí dostupnou úžasnú silu, dynamickú vo svojom pôsobení“; a my sme tí Jeho spravodliví. Toto je
dôvod toho, že keď sa modlíš, nebesia počujú, pretože spravodlivosť ti dáva právo na vypočutie Otcom.
Niektorí ľudia majú názor, že keď sa modlíme, Boh niekedy povie „nie“ a potom niekedy povie
„áno“. Podľa nich: „Ak sa za niečo modlíš a Boh s tebou nesúhlasí, povie „nie“ a ak súhlasí, povie „áno“.
Ale toto je náboženská idea, ktorá sa zrodila z nevedomosti Písma. Ak riadne študuješ Bibliu, tak zistíš,
že Boh nikdy nehovorí „nie“. Náš úvodný verš podčiarkuje túto pravdu. Hovorí sa tu: „Veď koľkokoľvek je
zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen...“ To znamená „áno“ a „áno“.
Ale ako je to, keď sa modlíš mimo Božej vôle? To je celkom iná vec, pretože keď sa modlíš mimo
Jeho vôle, nepočuje ťa. A tak nedostaneš, lebo zle prosíš (Jakub 4:3). On ťa ani nepočuje, nieto ešte aby ti
dal odpoveď. Preto ti nemusí povedať „nie“, lebo ťa ani nepočuje.
1.Ján 5:14-15 hovorí: „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle,
počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho
prosili.“ Modliť sa podľa Jeho vôle znamená modliť sa podľa Jeho Slova, pretože Božie Slovo vyjadruje
Jeho vôľu. Kedykoľvek sa modlíme v súlade s Jeho Slovom, počuje nás; a keď vieme, že nás počuje,
máme istotu, že naše prosby sú splnené.
Ó, aký život máme v Kristovi Ježišovi! Bol si prenesený do života nepretržitého víťazstva, kde ti
bolo určené, aby si dostal odpovede na svoje modlitby (Ján 15:16). Jeho božská moc ti už dala všetko, čo
potrebuješ k životu a pobožnosti (2.Peter 1:3).
Vyznanie
Ďakujem Ti, požehnaný nebeský Otec, za víťazný a slávny život, ktorý mi bol daný v Kristovi. Moje
porozumenie je dnes osvetlené zjaveniami z Tvojho Slova, preto žijem vedomý si skutočnosti, že ma počuješ a vždy,
keď sa modlím, tak mi odpovieš,! Aké je to úžasné požehnanie!
Rozšírené štúdium: Efezským 3:20; Filipským 4:19
1-ročný plán: Marek 14:27-52; 4.Mojžišova 27-28
2-ročný plán: Skutky 20:16-30; Žalmy 17-18
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Pastor Chris
Milosť: vonkajší prejav vnútorného vplyvu
... preto vyslali Barnabáša až do Antiochie. Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal

všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi (Skutky 11:22-23).
Mnohí jednoducho definujú milosť ako nezaslúženú priazeň. Avšak slovo „milosť“ je viac
zahŕňajúce. Milosť je zvyčajne udelená; je to venovanie alebo odovzdanie, ktoré keď je dané alebo
udelené, produkuje v tebe špeciálne schopnosti, ktoré sa odrážajú navonok. Takže priazeň je jedna
z vonkajších prejavov milosti.
To neznamená, že každý ťa bude mať rád; niektorí ťa dokonca budú prenasledovať, ale každá
dobroprajná osoba bude priťahovaná k tebe. Môžeš byť neskúseným nováčikom v nejakom prostredí, ale
aj tak ľudia budú chcieť byť s tebou. Okrem toho milosť prináša do tvojho života radosť. Mnoho ľudí
nerozumie moci radosti, a tak ju odmietajú prejavovať. Ale keď v tebe pracuje milosť, tá sa prejavuje
nevysloviteľnou radosťou plnou slávy! Ostatní tomu nebudú rozumieť: ako to, že si vždy radostný
a neprestajne zažívaš pokrok; je to kvôli tomu, čo je v tebe – radosť Pánova produkovaná milosťou.
Milosť tiež prináša do tvojho života štedrosť; otvára ti dvojsmerný kanál: kanál prijímania
a dávania! Dávanie je „milosť“ (2.Korintským 8:7). Keď v tebe pracuje milosť, staneš sa pohotovým
darcom; a dávanie nie je bez prijímania. Keď ťa milosť inšpiruje dávať, tak inšpiruje druhých, aby dali
tebe.
Milosť prináša do tvojho života potešenie. Boh sa stará, aby si bol šťastný a žil uspokojivý život.
Chce, aby si mal potešenie zo všetkého, čo robíš a milosť ti toto potešenie dáva; pomáha ti, aby si sa tešil
v Božích veciach. Napokon milosť prináša do tvojho života dary. Milosť Božia v tebe vkladá do tvojho
ducha zvláštne schopnosti, aby si urobil veci, ktoré iní nie sú schopní urobiť. Môže to byť dar písania
alebo spievania alebo schopnosť vyriešiť veci. Pozri sa do seba a budeš prekvapený, aké dary
a schopnosti milosti sú v tebe uložené.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si udelil do môjho vnútra božský vplyv, ktorý produkuje vo mne to, že
som prijatý ľuďmi, mám výhodu a priazeň. Prijímam to v hojnosti a tak vládnem v živote ako kráľ, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 5:17; Lukáš 1:30
1-ročný plán: Marek 14:53-72; 4.Mojžišova 29-31
2-ročný plán: Skutky 20:31-38;21:1-7; Žalmy 19-21
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Pastor Anita
Neobmedzený prístup k Božiemu trónu
„Keď teda máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej - ktorý to vchod nám vysvätil ako

cestu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo“ (Židom 10:19-20).
V dobe Starého Zákona nemohol do „svätyne svätých“ vstúpiť nikto okrem veľkňaza. Mohol tak
urobiť len raz do roka, a to len s krvou zmierenia. Ale dnes ty aj ja žijeme vo „svätyni svätých“, pretože
žijeme v Božej prítomnosti. Nepotrebuješ sa spoliehať výhradne na modlitby druhých za teba, alebo na
to, aby nejaký iný človek išiel do Božej prítomnosti za teba. Môžeš dávať svoje žiadosti priamo Otcovi.
V liste Židom 4:16 sa hovorí: „Pristupujme teda so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali
milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.“
V momente, keď si prijal Ježiša Krista do svojho srdca, bol ti poskytnutý neobmedzený prístup
do „svätyne svätých“, do skutočnej Božej prítomnosti. Máš právo byť vypočutý Otcom, môžeš Mu
hovoriť a mať s Ním priame spoločenstvo.
V liste Židom 10:22 sa hovorí: „Pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú
srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou.“ To znamená, že sa nemusíš viac báť alebo cítiť
ešte odsúdenie. Tvoj nebeský Otec ťa miluje a má potešenie z tvojich modlitieb (Príslovia 15:8). Jeho oči
sú na spravodlivých a Jeho uši sú otvorené na ich modlitby (1.Peter 3:12).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku a veľkú milosť, ktorú si zjavil v Kristovi Ježišovi. Pretože som
ospravedlnený vierou, mám pokoj s Bohom skrze môjho Pána Ježiša Krista, vďaka ktorému mám tiež vierou prístup
do tejto milosti, v ktorej stojím a radujem sa v sláve Božej, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:26-27; Rimanom 5:1-2
1-ročný plán: Marek 15:1-20; 4.Mojžišova 32-33
2-ročný plán: Skutky 21:8-22; Žalmy 22-23
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Pastor Chris
Víťazstvo v tvojej mysli
„Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby (pevnosti); boríme mudrlantstvo a

každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu“
(2.Korintským 10:4-5).
Sú dva druhy pevností: vonkajšie a vnútorné pevnosti. Vonkajšie pevnosti sú satanské alebo
ľudské, postavené na to, aby nám zabránili uskutočniť alebo dosiahnuť Boží plán. Dnešnou témou sú
vnútorné pevnosti. Apoštol Pavol hovorí v úvodnom verši o vzájomnom pôsobení myšlienok a predstáv,
ktoré charakterizujú konflikty, ktoré sa dejú v našich mysliach. Slovo „pevnosti“, tak ako je tu použité,
predstavuje myšlienkové vzory, ktoré ovládali ľudské mysle dlhšie obdobie. Tieto myšlienkové vzory
môžu byť výsledkom minulosti, výchovy, prostredia alebo skúseností, alebo výsledkom nesprávnych
náboženských teórií a postulátov, ktoré trvali dlhší čas.
Pevnosti sú tiež výsledkom tvojich zvykov; sú výsledkom tvojho charakteru alebo mentality, akú
si mal pred tým, než si sa znovuzrodil! Keď takýto stav mysle teraz zabraňuje novým Božím
myšlienkam, aby prišli do tvojej mysle, stáva sa pevnosťou. Napríklad existujú ľudia, ktorí veria, že
nikdy nebudú uzdravení, pretože trpeli príliš dlho nejakou chorobou; to je pevnosť v ich mysliach, ktorá
musí byť strhnutá.
Strach je takisto pevnosť; strach z temnoty a tmavých miest a strach z budúcnosti. Niektorí sa
boja dokonca investovať do podnikania; nemajú odvahu a dôveru kvôli nepríjemným skúsenostiam,
ktoré mali v minulosti; toto sú pevnosti. Ako strhneš tieto pevnosti? Je to tak, že myseľ naplníš Božím
Slovom a tak zajmeš každú negatívnu myšlienku do poslušnosti Krista.
Niekedy strhávame pevnosti, ale namiesto toho, aby sme dali tieto negatívne myšlienky do
zajatia, necháme ich len tak. A potom čoskoro sa naša myseľ stane náchylná na tie isté pustošiace
myšlienky. Musíš zastaviť takéto myšlienky od toho, aby panovali v tvojej mysli. Ako? Modlením sa.
Kedykoľvek, keď diabol útočí na tvoju myseľ myšlienkami, ktoré sú v protiklade s Božím Slovom, musíš
sa modliť, zvlášť v iných jazykoch. Keď sa modlíš, študuješ a medituješ o Božom Slove, budú tvojou
mysľou pretekať myšlienky víťazstva, prosperity, úspechu a zdravia.
Vyznanie
Mám myseľ Kristovu a moja myseľ sa denne obnovuje Božím Slovom. Som naplnený Božími myšlienkami
a všade, kam idem, zjavujem víťazný život v Kristovi.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:16; Rimanom 12:2
1-ročný plán: Marek 15:21-47; 4.Mojžišova 34-36
2-ročný plán: Skutky 21:23-40; Žalmy 24-25

14

Pastor Chris
Život smerom hore a dopredu
„Potom Izák v tej krajine sial; v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž

vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol“ (1.Mojžišova 26:12-13).
Biblia hovorí, že Izák sa vzmohol a vzmáhal sa stále viac a viac, až kým sa nestal veľkým. Aký
úžasný život! Vedel si, že keď si Abrahámove semeno, tak toto je život, do ktorého si bol povolaný? Si
určený na to, aby si robil pokrok a bol úspešný v každej oblasti svojho života, bez ohľadu a nezávisle od
okolností, ktoré sú okolo teba.
Všimnime si ešte raz skúsenosti Izáka. V krajine Gerare bol hladomor a Izákovi priatelia a susedia
odišli preč do Egypta, kde bola hojnosť obilia a vína. Dávalo to zmysel ísť tam, pretože Egyptská
ekonomika bola v tom čase vo svete najlepšia. Avšak keď sa Izák chystal do Egypta, Boh k nemu
prehovoril a dal mu pokyn, aby zostal v Gerare, kde bol hladomor a aby v tejto zemi zasial. Izák
poslúchol a jeho poslušnosť sa vyplatila, keďže sa stával zo dňa na deň bohatším, až kým nemal hlavný
vplyv v zemi. Nahromadil tak veľa bohatstva, že mu Filištínci závideli (1.Mojžišova 26:13-14).
Tajomstvo života pokroku a nekončiacej prosperity je v tom, že dbáš na radu a vedenie, ktoré ti
dáva Duch Boží. Kdekoľvek ti povie, aby si išiel, tam by si mal ísť a čokoľvek ti povie, aby si urobil, mal
by si urobiť. Izák sa stal veľkým, šiel dopredu a rástol, až kým sa nestal veľmi veľkým preto, lebo
nasledoval božské inštrukcie. Nezáležalo na tom, že v krajine bol hladomor, jeho výsledky boli odlišné.
Bol si povolaný do života, ktorý ide hore a dopredu. Existujú takí, ktorí hovoria, že život je raz
hore, raz dole, ale ty by si nemal mať v živote takéto skúsenosti. Si na ceste, ktorá ide len jedným
smerom: hore a dopredu! Nie je žiadna iná možnosť. Teraz je určený čas pre tvoj pokrok. Nezáleží na
tom, ako vyzerajú veci okolo teba. Ak necháš, aby ťa Duch viedol v záležitostiach tvojho života ako Izáka,
tvoj život bude príbehom nekončiaceho pokroku! Budeš sa vzmáhať, pôjdeš dopredu a budeš rásť, až
kým sa nestaneš veľmi veľkým!
Modlitba
Mocou Ducha Svätého robím pokrok a idem v živote dopredu. Toto je určený čas na to, aby som sa v živote
dostal ďalej; som privilegovaný a darí sa mi vo všetkých veciach, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:

Žalm 1:1-3; Izaiáš 54:2-3

1-ročný plán: Marek 16; 5.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Skutky 22:1-15; Žalmy 26-28
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Pastor Anita
Usiluj o zväčšovanie Božieho kráľovstva
Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a to všetko vám bude pridané (Matúš 6:33).
Nič by nemalo byť pre teba ako Božie dieťa dôležitejšie, ako byť zapojený do získavania duší

a rozširovania Božieho kráľovstva. Matúš 6:33 nám prikazuje, aby sme najprv hľadali kráľovstvo Božie
a jeho rozširovanie a všetko ostatné nám bude pridané. Teraz je čas odovzdať sa tomu, aby si získaval
duše viac, ako inokedy pred tým. Čas je krátky a Pán s tebou počíta. Toto je deň spasenia; toto je obdobie
poslednej žatvy.
Ako Boží ľud by sme si mali uvedomiť, že nám bola zverená zodpovednosť hovoriť ľuďom
evanjelium o Kristovej spáse (2. Korintským 5:18). My musíme robiť prácu Toho, ktorý nás poslal, dokiaľ
je deň. Skutočný úspech prichádza, keď pochopíš Božiu víziu a zladíš sa s ňou. Božia vízia je to, že
poznanie Jeho Slova naplní zem tak, ako vody pokrývajú more a Boh sa v tomto spolieha na nás. Urobil
nás služobníkmi a svedkami evanjelia.
Bez ohľadu na to, aké je tvoje povolanie, tvojou prvoradou úlohou musí byť získavanie duší do
Božieho kráľovstva. Jeden spôsob, ako sa efektívne zladiť s Božou víziou pri zasahovaní sveta evanjeliom
je prostredníctvom finančného záväzku. Musíš byť rozhodne zapojený do sponzorovania evanjelia po
celom svete prostredníctvom dávania. Toto je dôvod pre finančnú prosperitu Božích detí (2. Korintským
9:8).
Boh očakáva, že budeš bohatý nie len preto, aby si mal dostatok pre seba a svoju rodinu, ale
taktiež preto, aby si mohol dávať na podporu evanjelia. Preto pri plánovaní tvojich financií
a prostriedkov mysli na rozširovanie Kráľovstva. Je to nebeská múdrosť, keď nasmeruješ svoje zdroje k
tomu, aby evanjelium Ježiša Krista siahalo až do posledných končín zeme. Ak zostávaš verný tejto
milosti, Pán bude neustále zväčšovať tvoju schopnosť, aby si mohol dávať ešte viac a mimoriadne
znásobí tvoje financie.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že znásobuješ moje zdroje, aby som mohol dávať viac. Ako finančník evanjelia,
moja schopnosť dávať na podporu evanjelia sa zvyšuje, pretože si spôsobil, aby ma zahrnula všetka milosť tak, že
môžem byť sebestačný, vlastniť dostatok, takže nepotrebujem žiadnu pomoc ani podporu a som vybavený prebytkom
na rozširovanie Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 9:8
1-ročný plán: Lukáš 1:1-25; 5.Mojžišova
2-ročný plán: Skutky 22:16-30; Žalmy 29-30
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Pastor Chris
Požehnanie pre rast a rozširovanie
„Rozširuj miesto pre svoj stan, rozprestri koberce svojho stanu, nešetri, predlžuj svoje laná a upevňuj svoje

stanové kolíky! Lebo sa roztiahneš napravo i naľavo...“ (Izaiáš 54:2-3)
Byť znovuzrodený znamená, že je v tebe pomazanie pre rast a rozširovanie (rozpínanie). Toto
pomazanie si dostal, keď prišiel Duch Svätý, aby v tebe žil. To pomazanie spôsobuje, že všetko, čo robíš,
rastie a rozširuje sa. A tak tento rok, keďže je pre teba rokom priazne, budeš zažívať rast a rozpínanie vo
všetkých oblastiach svojho života mimoriadnym spôsobom. Pomazanie môže spôsobiť to, že všetko, čo
robíš, sa bude množiť a rozširovať ďaleko nad to, čo si môžeš žiadať, myslieť si, alebo predstaviť si. Boh
chce, aby si rozpoznal toto pomazanie a nechal ho v sebe a skrze seba pôsobiť. V liste Filemonovi 1:6 sa
hovorí: „aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás v Kristovi Ježišovi.“
Pomazanie a milosť na rast a rozširovanie už je v tvojom živote, a preto budeš môcť zažívať rast
a rozpínanie v svojom živote, službe, podnikaní a financiách viac, ako kedykoľvek predtým.
Začni si robiť plány pre väčšiu a vyššiu úroveň, v ktorej chceš pôsobiť, lebo toto je tvoje obdobie
pre rozširovanie. Je to tvoj určený čas pre rast, vzostup a rozpínanie. Máš v sebe semeno, zárodok
veľkosti; je to tvoje dedičské právo ako semena Abrahámovho.
Keď sa pozrieš do písma a študuješ život Abraháma, Izáka a Jákoba, tak zistíš, že bez ohľadu na
to, ako začali, skončili rozpínajúci sa do takej miery, že sa stali dominantnými silami všade, kamkoľvek
išli. Ak to platilo pre nich, tak potom tvoj životný príbeh by mal byť ešte slávnejší, pretože si semeno
Abrahámovo skrze Krista (Galatským 3:29). Prirodzený priebeh tvojho života by mal byť život rastu a
rozširovania; všetko, čo robíš, by malo mimoriadne rásť a prosperovať.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za požehnanie práce mojich rúk a za to, že spôsobuješ, že všetko, čo robím sa
nesmierne množí a prosperuje. Uznávam Tvoje pomazanie a využívam dnes túto milosť na rozširovanie a rast
v mojom živote, práci, podnikaní a financiách, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 26:12-14
1-ročný plán: Lukáš 1:26-56; 5.Mojžišova 5-7
2-ročný plán: Skutky 23:1-15; Žalmy 31-32
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Pastor Chris
Tvoje nadprirodzené JA
Lebo v Ňom (Kristovi Ježišovi) prebýva všetka plnosť božstva telesne a ste v Ňom naplnení (kompletní),

ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti (Kolosenským 2:9-10).
Náš úvodný verš výstižne popisuje osobu Ježiša; On je „naplnený“ Bohom; naplno v Ňom
prebýva plnosť alebo úplnosť božstva. Niet divu, že v Jánovi 5:26 (rozšírený angl. preklad) Ježiš o sebe
povedal: „Lebo ako má Otec život sám v sebe a ten život má existenciu sám zo seba, tak dal aj Synovi, aby mal život
sám v sebe a tento život mal existenciu sám zo seba a nezávisel od ničoho zvonku.“ Keď študuješ život a službu
Pána Ježiša, tak zistíš, že je to nekonečný prúd nadprirodzena. Nakŕmil päť tisíc ľudí s obedom malého
chlapca, kriesil mŕtvych, chodil po vode a vykonal okrem toho mnoho zázrakov. Písmo hovorí, že ak by
boli zaznamenané všetky zázraky, ktoré vykonal, celý svet by nemohol obsiahnuť knihy, ktoré by sa dali
napísať (Ján 21:25).
Tento nadprirodzený život nebol výlučne pre Ježiša; aj nám dal rovnakú kvalitu života. Jeden
z dôvodov, prečo poslal Ducha Svätého bol, aby pokračoval v Otcovom diele skrze nás. V Jánovi 20:21
povedal: „Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás...“ To znamená, že tvoj život by mal byť nekonečným
prúdom Jeho slávy. Mal by si očakávať a podieľať sa na nadprirodzene, pretože Duch Svätý žije v tebe.
On je mocou božstva a napĺňa nás mocou od Boha ku konaniu zázrakov.
2.Petra1:4

nás

opisuje

ako

účastníkov

božskej

prirodzenosti.

To

znamená,

že

sme

spolupracovníci, bytosti „Božieho druhu“. Boh nás priviedol k jednote s Ním a do Jeho druhu bytia. Preto
nielenže si oprávnený, aby si zažíval nadprirodzeno, si tiež účastníkom Božích skúseností. Si roznášač
zázrakov, pretože sám tvorca zázrakov žije v tebe!
Biblia hovorí, že aký je Ježiš, tak sme my v tomto svete (1. Jána 4:17).
Modlitba
Môj život je nepretržitý prúd zázrakov, pretože vo mne prebýva Duch Svätý! On ma urobil
nepremožiteľným a priniesol do môjho života dokonalosť. Ďakujem Ti, požehnaný Otče, za úžasné privilégium
a požehnanie z toho, že vo mne žije Duch Svätý, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Petra 1:4; Skutky 1:8
1-ročný plán: Lukáš 1:57-80; 5.Mojžišova 8-10
2-ročný plán: Skutky 23:16-30; Žalmy 33-34
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Pastor Anita
Tvoje neodhadnuteľné bohatstvo v Kristovi
„Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú“ (Žalm 24:1).
Hojnosť a bohatstvo tohto sveta patrí Bohu a zovšeobecnene patrí tebe, pretože všetko, čo patrí

Jemu, patrí tebe, lebo si Jeho dedičom: „A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa
zasľúbenia“ (Galatským 3:29).
V Izaiášovi 45:3 Pán povedal: „Vydám ti poklady z temnosti i poskrývané zásoby...“ Toto bolo
zasľúbenie deťom Izraelovým v Starom Zákone; ale novému stvoreniu v Kristovi sa to stalo
skutočnosťou. V Kristovi máš prístup k nesmiernym pokladom a neodhadnuteľnému bohatstvu zeme. Je
to tvoje dedičstvo: „V Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná
všetko podľa rozhodnutia svojej vôle“ (Efezským 1:11).
V 1.Korintským 3:21 sa hovorí: „..všetko je vaše.“ Toto by ti malo dať novú mentalitu; mentalitu
hojnosti, kde pôsobíš tak, že nemáš pocit nedostatku. Pán Ježiš pôsobil s takýmto druhom vedomia.
Nemal pocit nedostatku. Predstavte si, čo povedal Petrovi, keď k Nemu prišiel vyberač daní a žiadal Ho,
aby zaplatil dane. Povedal Petrovi: „...choď, hoď do mora udicu, vezmi rybu, ktorá sa prvá chytí, otvor jej ústa,
nájdeš v nej peniaz , vezmi ho a daj im za mňa i za seba“ (Matúš 17:27). To je ale spôsob platiť svoje účty!
Dávno predtým, ako si prišiel na scénu, Boh uložil v tomto svete pre teba veľké zásoby bohatstva.
Efezským 3:8 to opisuje ako nepochopiteľné bohatstvo – nevyčerpateľný majetok. To, čo by si mal robiť,
je objaviť to, čo ti patrí v Kristovi. Objav svoje neodhadnuteľné bohatstvo v Kristovi a začni sa z neho
tešiť.
Kolosenským 2:3 nám hovorí, že všetky poklady múdrosti a poznania sú skryté v Kristovi. Preto
prostredníctvom neustáleho a usilovného štúdia Slova a spoločenstva s Duchom prijmeš náhľad do
reality a budeš osvieteným, aby si poznal a pochopil svoje dedičstvo v Kristovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi udelil odvahu a dôveru prostredníctvom viery, aby som sa zmocnil
svojho dedičstva. Nemám pocit nedostatku, pretože som si vedomý, že si ma priviedol do života nadbytku, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 50:10-12; Haggeus 2:8; Rimanom 8:16-17
1-ročný plán: Lukáš 2:1-20; 5.Mojžišova 11-12
2-ročný plán: Skutky 23:31-35;24:1-10; Žalmy 35-36
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Pastor Chris
Spravodlivosť Božia v tebe
Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť

Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu (Rimanom 3:21-22).
Spravodlivosť je Božia prirodzenosť a je to prirodzenosť, ktorá bola vložená do tvojho ducha,
keď si sa znovuzrodil. Je to Božia spravodlivosť, ktorá ti dáva schopnosť konať správne a stáť v Božej
prítomnosti bez odsúdenia, viny alebo menejcennosti. Je to to, čo bolo vytvorené v tvojom živote a čo ťa
priviedlo do jednoty s božskosťou a prebudilo v tebe vedomie Božieho otcovstva.
Keďže máš v sebe život a prirodzenosť Božiu, tak to spôsobí, že je pre teba úplne prirodzeným
robiť Božie veci. Nemusíš sa usilovať o to, aby si konal správne. V skutočnosti musíš byť pokúšaný, aby
si robil zle, pretože si bol umiestnený tak, aby si robil len dokonalú Božiu vôľu. Toto je účel, pre ktorý
zomrel Kristus. Biblia hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom
spravodlivosťou pred Bohom (2.Korintským 5:21).
Spravodlivosť sa stala tvojou prirodzenosťou; bol si urobený Božou spravodlivosťou v Kristovi.
Aké úžasné to je! To znamená, že ty si ukážkou alebo podstatou Božej spravodlivosti. Znamená to, že si
sa stal Božou dokonalosťou. Prosím Boha, aby si bol schopný porozumieť tejto pravde a uchopiť ju.
Keď si spravodlivosťou Božou, to ťa robí pánom nad satanom, démonmi pekla a okolnosťami
života. Rimanom 5:17 hovorí: „...tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú kraľovať v živote
skrze toho jedného, Ježiša Krista.“ Boh ťa nežiada, aby si sa kvalifikoval na spravodlivého. Skôr chce, aby
vedel, že ti dal spravodlivosť ako dar. Preto môžeš smelo mať s Ním vzťah bez strachu, viny alebo pocitu
menejcennosti.
Takže keď môžeš stáť v prítomnosti Boha na základe tvojej spravodlivosti v Kristovi Ježišovi, to
znamená, že môžeš stáť tiež v autorite proti satanovi a jeho zástupom a uplatňovať autoritu nad a proti
všetkým negatívnym záležitostiam života. Nech je Bohu chvála!
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si vložil Tvoju spravodlivosť do môjho ducha ako dar. Uplatňujem dnes
autoritu nad okolnosťami, pretože vládnem milosťou cez spravodlivosť. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 6:12-14; Rimanom 8:10
1-ročný plán: Lukáš 2:21-52; 5.Mojžišova 13-15
2-ročný plán: Skutky 24:11-27; Žalmy 37-38

20

Pastor Chris
Povedz tým, ktorí to nepočuli, že Kristus prišiel
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 16:15).
Tvoj život ako kresťana má byť svedectvom o Kristovom spasení; znamená to niesť svedectvo

o realite kráľovstva a slúžiť evanjeliom tým, ktorí sú vo sfére tvojho kontaktu. V Markovi 16:15 nás Pán
Ježiš pred svojím slávnym vystúpením do neba poveruje, aby sme išli do celého sveta a kázali evanjelium
každému stvoreniu, že Kristus prišiel a priniesol spasenie celému svetu.
Evanjelium nám bolo zverené do dôvery a mnoho ľudí ho možno nikdy nepočulo okrem toho, že
im to povieš ty. Je to tvoja zodpovednosť spôsobiť, aby iní vedeli, čo Ježiš prišiel urobiť. Narodil sa, aby
zomrel za hriechy ľudí a bol vzkriesený k životu pre ich ospravedlnenie. Prišiel, aby urobil ľudí Božími
synmi. Každý človek v tomto svete dnes musí počuť, že Kristus Ježiš prišiel, aby ľudia mohli prijať Boží
život (Ján 10:10) a my sme poslovia tejto slávnej zvesti.
Toto je dôvod, prečo cestujeme po celom svete a kážeme evanjelium. Nie je to preto, aby ľudia
boli nadšení nejakým krásnym náboženstvom, nie! V skutočnosti kresťanstvo nie je náboženstvo; je to
o Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho živom posolstve; že prišiel na svet, aby za nás zomrel a že Ho Boh
vzkriesil z mŕtvych. Potom vystúpil do neba a dnes žije v nás.
Skutky 1:11 nám hovoria, že jedného dňa sa vráti späť, a to veľmi skoro. Ježiš nám dal inštrukcie
o veciach, ktoré sa stanú pred tým, než znova príde a teraz sa dejú takým spôsobom, ako povedal. Čas
Pánovho návratu je za dverami, preto investuj svoj život do získavania duší viac, ako to bolo doteraz.
Posolstvo evanjelia je dnes jedinou nádejou pre svet. Má odpoveď na všetky ľudské ťažkosti. Je to tvoja
zodpovednosť ako služobníka zmierenia, aby si zobral posolstvo o Kristovom spasení strateným
a zomierajúcim vo svete.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil nositeľom dobrej správy o Kristovom spasení. Investujem
svoj čas, energiu a zdroje na to, aby som zasiahol evanjeliom stratených, vyviedol ich z temnoty do svetla a z moci
temnoty k Bohu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 15:7; Skutky 1:11; Matúš 9:37-38
1-ročný plán: Lukáš 3; 5.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Skutky 25:1-15; Žalmy 39-40
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Pastor Anita
Smelo hovor Slovo
Keďže však máme toho istého Ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril — aj my veríme,

preto aj hovoríme (2.Korintským 4:13).
Prehlasovanie toho, čomu už vo svojom srdci veríš, posilňuje tvojho ducha a spôsobuje, že sa
Slovo stane v tvojom živote aktívnym. Vyznanie viery nás mení, transformuje a spôsobuje v našich
životoch reálne prežívanie evanjelia. Mal by si smelo prehlasovať vo viere Slovo. V Slove je moc a život,
ktoré mu dávajú schopnosť zmeniť beznádejnú situáciu a okolnosti tak, aby sa podriadili Božím plánom
a zámerom, keď toto Slovo použiješ.
Keď Boh stvoril nebesia a zem, jednoducho iba vyriekol: „buď ...“( 1.Mojžišova 1:3; 6; 14) a všetko,
čo povedal, vzniklo! V liste Židom 13:5 – 6 sa hovorí: „lebo On povedal ... aby sme aj my mohli smelo povedať
...“ Naučil nás robiť smelo prehlásenia viery. Ježiš nás učil to isté, keď povedal v Markovi 11:23: „...čo
vyslovil, sa stane, splní sa mu to.“
Keď vo viere hovoríš Božie Slovo, Duch Boží ide do akcie a vdychuje do konkrétnej veci život.
Preto dnes smelo prehlasuj vo viere Slovo týkajúce sa tvojho zdravia, financií, zamestnania, vzdelania
a rodiny. Pamätaj si, že to, čo povieš, je to, čo aj dostaneš, preto smelo hovor Slovo a vytvor skutočnosti,
ktoré chceš vidieť vo svojom živote.
Modlitba
Drahý Otče, prehlasujem, že okolnosti sa menia pre moje dobro a som dnes nadmieru požehnaný, keď vo
viere hovorím Tvoje Slovo. Prostredníctvom Slova prijímam do svojho života požehnania Ducha a vyhlasujem, že
moja myseľ je obnovená a môj život je premenený skrytou silou Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 10:6 – 10; Marek 11:23
1 – ročný plán: Lukáš 4:1 – 13; 5.Mojžišova 18 – 21;
2 – ročný plán: Skutky 25:16 – 27; Žalmy 41 - 42
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Pastor Chris
Prijmi milosť a kraľuj
„Lebo ak priestupkom jedného zavládla smrť skrze tohto jedného, omnoho skôr tí, čo prijímajú hojnosť

milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista“ (Rimanom 5:17 angl. preklad).
Slovo „prijať“ má pôvod z gréckeho slova „lambano“, čo neznamená pasívne prijatie, ale
znamená to „zobrať“, alebo „uchmatnúť si“ niečo, čo je tvoje; zmocniť sa niečoho, alebo privlastniť si to.
Je to odlišné od čakania, že niečo k tebe príde; takže presnejšie povedané načiahni sa za tým, chyť to
a vezmi to za svoje. Hojnosť milosti na druhej strane znamená „pretekanie alebo nadbytok milosti“ (v
takom zmysle, že to ani nie si schopný prijať, lebo je toho veľmi veľa). Tento verš opisuje ničím
neohraničené a neobmedzené pretekanie milosti. Znamená to, že je na tebe, aby si si zobral toľko milosti,
koľko chceš.
To isté mal na mysli apoštol Pavol, keď povedal Timoteovi: „... buď silný v milosti, ktorá je
v Kristovi Ježišovi.“ To znamená, využi tú milosť. Neber si málo; „lambano“ (zober si) tak veľa milosti,
koľko potrebuješ. Prijmi toľko, koľko potrebuješ pre kraľovanie v živote. Čo to znamená kraľovať?
Znamená to uplatňovať kontrolu, vplyv a autoritu. Znamená to vládnuť a byť v pozícii toho, ktorý veci
riadi.
Dostal si hojnosť milosti na to, aby si v tomto živote vládol. Nie je správne rozmýšľať o tom, ako
budeš kraľovať v nebi, pretože tam sa nad ničím ani panovať nedá. Máš kraľovať ako kráľ v tomto svete;
máš pôsobiť na zemi s autoritou. Boh nešetril so svojou milosťou voči tebe, aby si mohol šliapať po
démonoch a chorobách, aby si panoval nad situáciami, peklom, smrťou, chudobou a nedostatkom.
Táto pretekajúca milosť pracuje iba pre tých, ktorí ju prijali. Otázka preto znie: koľko milosti si
prijal? Pamätaj si, iba ľudia, ktorí „ prijali – (lambano) hojnosť milosti“ – len tí budú v živote kraľovať. Teraz
je tvoj určený čas na kraľovanie; je to tvoje obdobie na to, aby si všade naokolo manifestoval Božiu slávu;
preto prijmi milosť na panovanie! Využi výhodu Božej milosti, lebo tá milosť je štedro vyliata na
všetkých ľudí (Titovi 2:11); je tvoja, tak si ju zober!
Čo je tá dobrá vec, po ktorej túžiš a potrebuješ pre ňu milosť? Je to uzdravenie, božská ochrana
alebo finančné posilnenie? Máš dostatok milosti dostupnej pre naplnenie Božieho zámeru vo svojom
živote. Zober si ju a urob ju svojou vlastnou.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem za Tvoju milosť, ktorú si na mňa štedro vylial. Ďakujem za dar spravodlivosti, ktorý
mi dáva smelosť v Tvojej prítomnosti a spôsobuje, že vládnem v živote ako kráľ, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Zjavenie 5:10; Rimanom 5:20 – 21
1 – ročný plán: Lukáš 4:14 – 44; 5.Mojžišova 22 – 24;
2 – ročný plán: Skutky 26:1 – 15; Žalmy 43 – 44
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Pastor Chris
„Božia super-inteligencia“
Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti (strachu), ale Ducha moci, lásky a zdravej mysle (2.Timoteovi 1:7).
Boh ti dal ducha moci, lásky a zdravej mysle. Znamená to, že máš dokonalú myseľ; si super

inteligentný. Tvoja myseľ je pomazaná Duchom Svätým a preto patríš do Božej „intelektuálnej elity“.
Výsledkom toho je, že keď hovoríš, z tvojich úst počuť Božiu múdrosť.
Málo ľudí ti povie, keď sa na teba pozrie, že si múdry, ak neurobíš čosi, čo je mimoriadne. Avšak
Boh už povedal, že máš zdravú myseľ. On ťa vidí takýmto spôsobom bez ohľadu na nedostatky, ktoré si
na sebe uvedomuješ. Podobne by si sa mal vidieť v rovnakom svetle aj ty a podľa toho o sebe hovoriť.
Povedz: „Som rozumný; lebo vo mne žije Duch Svätý; patrím do Božej inteligenčnej elity.“
Nečakaj na to, pokiaľ ti to niekto povie. Boh to už povedal a preto konaj podľa Jeho Slova. Ak
máš deti, buduj ich takýmto istým spôsobom myslenia; uč ich hovoriť vierou naplnené slová. Povedz im:
„Si najlepší (ia) v škole a najinteligentnejší (ia) v triede“, pomôž im myslieť a hovoriť takýmto spôsobom,
lebo sú z Boha.
Vyznanie
Som super inteligentný, vnímavý a múdry, lebo mám Kristovu myseľ! Chápem rýchlo a múdro jednám
v záležitostiach života, lebo Kristus je mojou múdrosťou!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:16; 2.Timoteovi 3:15
1 – ročný plán: Lukáš 5:1 – 16; 5.Mojžišova 25 – 27;
2 – ročný plán: Skutky 26:16 – 32; Žalmy 45 - 46
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Pastor Anita
Vysporiadaj sa s výzvami!
Boh nám nedal totiž ducha strachu, ale Ducha moci, lásky a zdravého rozumu (2.Timoteovi 1:7).
Úvodný verš nás jasne oboznamuje s tým, že nám, Jeho deťom, Boh dal Ducha moci. Znamená to,

že si prijal vnútornú schopnosť na vykonanie zmien. Preto buď vždy odvážny, vysporiadaj sa s výzvami
a odmietni sa pred nimi skloniť.
Uvažuj napríklad o situácii Izraelcov, keď sa nachádzali zovretí medzi Egyptskou armádou a
Červeným morom. Boh trval na tom, aby sa pohli dopredu, čo ukazuje na to, že pre kresťana neexistuje
taká vec, ako ustúpiť nepriateľovi, alebo sa nechať ním obkľúčiť! Mal by si sa tlačiť k cieľu: „Bežím k cieľu
za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi“ (Filipským 3:14). Bez ohľadu na výzvy, akým
čelíš, máš dovolené isť iba hore a dopredu.
Zamysli sa podobne nad zážitkami Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega v knihe Daniela 3:12 – 30.
Títo muži boli hodení do ohnivej pece, ale boli odvážni; dokázali sa vysporiadať so svojou situáciu a ich
viera zvíťazila. Takto vyzerá mentalita, akú musíš mať v každom čase aj ty. Si viac než víťaz; nič ťa
nemôže zložiť k zemi! Si dôkladne sformovaný a opevnený Duchom, a preto čomukoľvek si vystavený,
tak vyjdeš z tej situácie víťazne.
Písmo vyhlasuje: „Ak ideš cez oheň, neublíži ti! Ak ideš cez vodu nestrhne ťa“(Izaiáš 43:2). Preto
vykroč dopredu a zvíťaz, lebo nič ťa nemôže zastaviť. Vezmi si štít viery a vykroč vpred vo víťazstve.
Odmietni byť slabý vo viere; buduj svoju vieru Slovom tak, aby bola silná, lebo zlý deň príde (Efezským
6:13).
Odmietni uznať akékoľvek limity, lebo žiadne obmedzenia nie sú reálne. Dostal si „Ducha moci“,
čo znamená, že ti bola daná autorita, aby si vykonal Boží rozsudok v akejkoľvek situácii. Preto sa postav
k výzvam tvárou tvár a zvíťaz. Odmietni byť slaboch; uplatňuj svoju nadvládu, lebo všetko dokážeš cez
Krista, ktorý ťa posilňuje.
Vyznanie
Som pomazaný Duchom Svätým a mocou, aby som robil zázračné veci! Všetko môžem cez Krista, ktorý ma
posilňuje a cez mocné pôsobenie Jeho sily vo mne dnes víťazím nad každým nepriateľom, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Žalmy 18:2; Filipským 4:13; Rimanom 8:35 – 37;
1 – ročný plán: Lukáš 5:17 – 39; 5.Mojžišova 29 – 30;
2 – ročný plán: Skutky 27:1 – 15; Žalmy 47 – 48.
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Pastor Chris
Lekcia pre život
Lótova žena sa obzrela a premenila sa na soľný stĺp (1.Mojžišova 19:24 – 26).
V 1.Mojžišovej 26 čítame príbeh o záhube, ktorá postihla Lótovu ženu kvôli jej zlyhaniu, pretože

nedbala na duchovné inštrukcie, ktoré dostala. Boh vyslal anjelov, aby varovali Lóta a jeho ženu pred
tým, ako bude mesto Sodoma zničené. Anjeli im povedali: „Zachráň sa, ide ti o život. Neobzeraj sa dozadu,
ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachráň sa na vrchoch, aby si nezahynul. (1.Mojžišova 19:17). Príkaz bol
naliehavý a jasný. Žiaľ, Lótova žena nepočúvla toto varovanie; obzrela sa dozadu a v dôsledku toho sa
premenila na soľný stĺp.
Prečo Boh zničil Sodomu? Biblia nám hovorí, že ľudia v Sodome: „...boli zlí a veľmi hrešili proti
Hospodinovi“ (1.Mojžišova 13:13). Výsledkom toho bolo, že Pán poslal z nebies oheň a ten Sodomu zničil.
Avšak kvôli Abrahámovi sa Boh rozpamätal na Lóta a poslal dvoch anjelov, aby jeho rodinu varovali
a zachránili tak pred tou hrôzou. Keď Lót s rodinou utekal zo Sodomy, anjeli im povedali, aby sa
neobzerali za seba; ale Lótova žena sa obzrela späť a neposlúchla tento príkaz na svoje vlastné riziko.
Táto dnešná lekcia pre nás kresťanov znamená, že vždy máme nasledovať Pánove inštrukcie
a nikdy nedopustiť, aby ťa čokoľvek odradilo od toho, čo Pán povedal, aby si urobil. Lótova žena sa
pozrela dozadu možno preto, lebo si spomenula na svoj majetok v Sodome, za ktorým jej bolo ľúto. Je to
ako keď Boh niekomu povedal, aby dal nejaký milodar alebo špeciálne semeno. Avšak potom, ako ho dá,
začne ľutovať a zatrpkne na to, že poslúchol Boží pokyn. Je to ako Lótova žena, ktorá sa pozrela späť.
Ako môžeš niečo Pánovi dať a želať si, aby si si to mohol vziať späť? Nikdy nestratíš, keď
z celého srdca nasleduješ Božie inštrukcie; nie si ani hlupák, keď konáš vo viere! Božie inštrukcie alebo
rozhodnutia sa nemusia vždy zdať ako „atraktívne“, a to je dôvod, prečo kvôli neviere niektorí ľudia
pochybujú o Jeho Slove. Napriek tomu to najlepšie, čo pre seba môžeš urobiť, je vytrvalo dbať na Jeho
Slovo a presne nasledovať inštrukcie Ducha, ktoré ti dal do života.
Modlitba
Drahý Otče, keď sa podriaďujem službe Tvojho Slova, rastiem v Tvojej milosti a múdrosti. Ďakujem za
Tvoju nadprirodzenú silu, ktorá vo mne pracuje a spôsobuje, že robím veci na Tvoje potešenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:23; Židom 2:1 -3;
1 – ročný plán: Lukáš 6:1 – 16; 5.Mojžišova 29 – 30;
2 – ročný plán: Skutky 27:16-30; Žalmy 49-50
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Pastor Chris
Nie je to problém viery
„Môj ľud je ničený,, hynie pre nedostatok poznania ...“ (Hozeáš 4:6 angl. preklad).
Každý kresťan je povolaný do života autority nad chorobou, nemocou, démonmi a smrťou. Táto

pravda je nám prezentovaná v Slove. Dôvodom toho, prečo sa zážitky niektorých veriacich nestotožňujú
s touto realitou, je ich nedostatok poznania.
Boh v Hozeášovi 4:6 nepovedal: „Moji ľudia hynú „pre ich nedostatok viery“, ale pre „nedostatok
poznania.“ Problém s vierou neexistuje, lebo viera nie je pre dieťa Božie tajomná. Niet kresťana, ktorý by
mal nedostatok viery: „podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh“ (Rimanom 12:3). Viera, ktorá bola
vložená do tvojho ducha, keď si sa znovuzrodil, je dostatočne mocná na to, aby urobila nemožné. To, čo
potrebuješ, je byť si vedomý toho, kto si v Kristovi a budovať svoju vieru cez Slovo.
Pán Ježiš povedal v Markovi 16:17 – 18: „Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom
mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo
smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.“
Všimni si, čo povedal o veriacich – budú brať do rúk hadov a ak vypijú niečo smrtonosné,
neuškodí im to. V tvojom tele by sa nemalo dariť žiadnemu druhu infekcie, pretože ty si iná rasa, iný
druh; si veľmi špeciálny a jedinečný (1.Peter 2:9). Nie si obyčajný; si nadradený diablovi, zlyhaniu,
chorobe, nemoci a slabostiam tela; si unikátny, jedinečný.
Jakub 1:18 nám hovorí: „Zo svojej vlastnej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli prvotinou Jeho
stvorenia.“ Ty si prvý, najlepší a najvyššie postavený zo všetkého, čo Boh stvoril; si Božou slávou a tvoj
život je svedectvom o Jeho milosti. Pestuj si takéto vedomie.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za život, ktorý si mi dal, lebo tento život je nadradený chorobe, nákaze a nemoci.
Kráčam v realite Tvoje pravdy o mne, vedomý si toho , že som posvätený a ochránený od všetkého zla, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 10:19; 1.Peter 2:9
1 – ročný plán: Lukáš 6:17 – 49; 5.Mojžišova 31- 32;
2 – ročný plán: Skutky 27:31 – 44; Žalmy 51 – 52.
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Pastor Anita
Neboj sa, len ver
„...Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odmeňuje tých, čo ho usilovne hľadajú“ (Židom

11:6).
Bohatý a vplyvný muž Jairos prišiel k Ježišovi s naliehavou žiadosťou. Povedal: „Pane, prosím,
pomôž mi. Moja dcéra umiera.“ Jeho dcéra bola veľmi chorá a ani lekári, ani nikto jej nebol schopný
pomôcť. Biblia nám hovorí o súcite Pána k tomuto mužovi. Okamžite sa postavil, všetko zanechal
a nasledoval Jaira, aby ho doviedol k umierajúcej dcére.
Ako prechádzali cez preplnené ulice, ktoré viedli do Jairovho domu, Biblia zaznamenáva istú
ženu, ktorá mala problém krvotoku dlhých dvanásť rokov. Keď počula o Ježišovi, pretlačila sa dopredu
cez zástup, pristúpila a dotkla sa Ježišovho rúcha.
Keď si Pán uvedomil, že z Neho vyšla moc, zastal a opýtal sa: „Kto sa ma dotkol?“ (Marek 5:30).
Marek 5:33 – 34 uvádza, že keď žena spoznala, že je uzdravená, s úctou a so slzami v očiach povedala
Ježišovi celú pravdu. A Pán jej na to odpovedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila; choď v pokoji a buď zbavená
svojho trápenia.“
Zatiaľ čo sa s ňou rozprával, Biblia hovorí o tom, že Jairus dostal správu, ktorej sa tak dlho
obával. Prišli niektorí z jeho služobníkov a povedali mu: „Je príliš neskoro, tvoja dcéra je mŕtva; nie je
dôvod obťažovať Učiteľa.“
Môžeš si predstaviť, aké myšlienky museli prechádzať cez Jairovu myseľ: „Prečo sa Ježiš
zastavil?“ „Keby nebol strávil tak veľa času zisťovaním toho, kto sa Ho dotkol ...“ Avšak Ježiš zachoval
svoj pokoj; obrátil sa k Jairovi a povedal: „Neboj sa; iba ver“ (Marek 5:36). To bolo všetko, čo Jarios
potreboval urobiť, aby dostal zázrak.
Moje dnešné posolstvo pre teba je rovnaké: „Neboj sa, iba ver!“ Inými slovami: nedovoľ, aby
bola tvoja myseľ otrasená správami, ktoré k tebe zďaleka prichádzajú; ver Božiemu Slovu.
Raz prišli k Ježišovi Židia a opýtali sa ho: „Učiteľu, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“
Ježiš odpovedal: „Iba verte“ (Ján 6:27 – 28). Dnešný úvodný verš hovorí: „...kto pristupuje k Bohu, musí veriť,
že Boh je a že odmeňuje tých, ktorí ho usilovne hľadajú.“ Boh je Bohom viery a odmeňuje vieru. Vyjde ti oproti
na každom kroku viery, ktorý urobíš. Otázka znie: „Veríš?“ Veriť znamená byť v stave očakávania
s istotou, že Božie Slovo nikdy nezlyhá; znamená to zobrať Boha za Jeho Slovo – to je všetko, čo chce, aby
si urobil!
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré do môjho ducha vkladá vieru, aby som vykonal nemožné. Dnes
kráčam vo víťazstve, priazni a autorite, lebo Božie Slovo, ktorému verím, nikdy nezlyháva, v mene Pána Ježiša.
Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským; Ján 11:40;
1 – ročný plán: Lukáš 7:1 – 35; 5.Mojžišova 33 – 34;
2 – ročný plán: Skutky 28:1 – 15; Žalmy 53 – 54.
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Pastor Chris
Viera sa zmocňuje duchovných skutočností
Viera je základom toho, v čo dúfame, a dôkazom toho, čo nevidíme,(Židom 11:1)
Kolosenským 1:13 nám hovorí, že ako veriaci sme boli vyslobodení z moci temnoty a prenesení

do Kráľovstva Božieho milovaného Syna. Preto by sme sa mali naučiť efektívne pôsobiť v tomto
duchovnom kráľovstve. Efezským 1:3 nám hovorí, že v tomto Kráľovstve nás Boh požehnal všetkým
duchovným požehnaním. To zahŕňa všetko, čo sa týka života a zbožnosti (2.Peter 1:3); všetky tieto
požehnania existujú v duchovnej sfére.
Na základe toho tvoje uzdravenie, prosperita, úspech a víťazstvo sú už v duchovnej sfére
skutočnosťami. Avšak ako sa zmocníš týchto duchovných skutočností a urobíš ich skutočnými vo svojom
živote v prirodzenom svete? Tu vstupuje tvoja viera. Čo je viera? Viera je odpoveď, reakcia ľudského
ducha na Božie Slovo. Pripomeňme si, čo povedal Ježiš ohľadom Ducha Svätého. Duch Svätý ťa bude
uvádzať do všetkej pravdy. Inými slovami: bude ťa uvádzať do všetkej reality; lebo On je Duchom
reality, skutočnosti.
Znamená to, že Duch Svätý nám robí Božie Slovo skutočným. Takže činy, ktoré vykonáš, tvoja
reakcia na skutočnosti, ktoré vidíš v Božom Slove je to, čo sa nazýva viera. Viera znamená konať podľa
skutočností, ktoré nám cez Slovo oznámil Duch Svätý. Znamená to chopiť sa skutočností duchovného
kráľovstva, do ktorého patríš a previesť ich do fyzického sveta. Inými slovami: keď hovoríš o svojom
zdraví, uzdravení, prosperite a slávnom živote v Kristovi, neznamená to, že sa teraz snažíš, aby sa niečo
z toho stalo; práve naopak, kráčaš v skutočnostiach, ktoré už existujú v duchovnej sfére, do ktorej patríš.
Modlitba
Nebeský Otče, ďakujem za moc Tvojho Slova a službu Ducha Svätého v mojom živote. Ďakujem Ti, že
osvecuješ môjho ducha, aby som poznal a vzal si všetko, čo je pre mňa dostupné v Kristovi. Kráčam v realite môjho
dedičstva v Kristovi, vedomý si toho, že som zvíťazil nad svetom a jeho systémom, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:1; Židom 2:4
1 – ročný plán: Lukáš 7:36 – 50; Jozue 1 – 2;
2 – ročný plán: Skutky 28:16 – 31; Žalmy 55 – 56.
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Pastor Chris
„Kristus“: miesto v Bohu
Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli, hľa nastali nové.

(2.Korintským 5:17).
Byť kresťanom znamená, že si vstúpil do Krista. Kristus je osoba; označuje Ježiša – Ježiša Krista.
Avšak Kristus je takisto miesto v Bohu. Úvodný verš hovorí: „Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením.“
Keď si sa znovuzrodil, vošiel si na miesto nazvané „Kristus“. Preto keď povieš: „som v Kristovi“,
znamená to, že žiješ v Kristovi; Kristus je tvoja domáca adresa.
V mieste nazvanom Kristus, kde teraz žiješ, neexistuje žiadna temnota (1.Ján 1:15); znamená to,
že hriech, choroba, nemoc, zlyhanie, chudoba, prehra, slabosť či smrť nemôžu mať nad tebou prevahu.
Namiesto toho máš v Kristovi slávny život zdravia, radosti, pokoja, úspechu, sily, prosperity, krásy
a dokonalosti. V Kristovi ti bola daná duchovná autorita a moc, aby si kraľoval tu na zemi nad satanom
a jeho zástupmi temnoty.
Efezským 2:6 hovorí, že sme spoločne posadení v nebesiach „v Kristovi“: „...vysoko nad každé
kniežatstvo, moc, silu a panstvo a nad každé meno, ktoré je menované nielen v tomto svete, ale aj v tom, čo príde“
(Efezským 1:21 angl. preklad).
V Jánovi 14:2 – 3 Ježiš povedal: „Idem vám pripraviť miesto a keď odídem a pripravím vám miesto, zasa
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ Keď Ježiš povedal: „Idem pre vás pripraviť
miesto“, nehovoril vtedy o nebi; nepotreboval pre nás prichystať nebo, lebo nebo bolo už dávno hotové.
Miesto, ktoré pre nás odišiel pripraviť je nazvané Kristus. Je to naše miesto po pravici Otca, kde teraz
sedíme – s Ním – v nebeských oblastiach, vysoko nad porážkou, zlyhaním a všetkými negatívnymi
skutkami temnoty. Je to miesto slávy a autority.
To miesto je takisto nazvané Sion; mesto živého Boha: „No vy ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu
živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu, k zboru prvorodených
...“ Aké je meno prvorodeného? Kristus. Prišli sme na miesto nazvané Kristus a teraz sme tam.
Prirodzený človek nemôže vidieť toto miesto, ale my tam žijeme.
Biblia nám hovorí o tom, že keď bol Ježiš vzkriesený z mŕtvych, posadil sa „po pravici Boha“
(Židom 10:12, 1.Peter 3:22, Kolosenským 3:1); neznamená to fyzicky „napravo od Boha.“ „Božia pravica“
predstavuje miesto autority a sily; a my sme tam usadení spolu s Ním, na mieste autority a nadvlády.
Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za spoločné vzkriesenie s Kristom. Teraz som s Ním usadený v nebesiach, kde
uplatňujem autoritu nad svetom a jeho systémom. Dnes ako nebeský človek v Kristovi pôsobím z triumfálnej oblasti
nadprirodzena, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:30; Skutky 17:28
1 – ročný plán: Lukáš 8:1 – 21; Jozue 3 – 4;
2 – ročný plán: Rimanom 1:1 – 15; Žalmy 57 – 58
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Pastor Anita
Hovor k hore!
Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: „Zdvihni sa a zrúť sa do mora!“ a nezapochyboval

by v srdci, ale veril by, že to čo povedal, sa aj stane, splní sa mu to (bude mať to, čo povie) (Marek 11:23 angl.
preklad).
Pán Ježiš nám v uvedenom verši dáva recept na to, ako urobiť zmenu akejkoľvek situácie.
Povedal, že ak ktokoľvek povie vrchu: „Zdvihni sa a hoď sa do mora!“ a nebude pochybovať vo svojom
srdci, ale uverí, že to, čo povedal sa aj stane, bude mať to, čo vyriekne. Inými slovami: to, čo potrebuješ
urobiť pre zmenu zdanlivo beznádejnej situácie je vyhlasovať vierou naplnené slová; hovor k vrchu.
Smutné je, že niektorí ľudia namiesto hovorenia k hore si radšej zvolia hovoriť o tej hore, a to nič
nezmení.
Pokiaľ diskutuješ o svojej ťažkej situácii namiesto toho, aby si vydal povel na zmenu,
nedosiahneš výsledok, o ktorom Pán Ježiš hovoril; hora sa nepohne. Možno ide o nádor v tvojom tele a ty
sa každému naokolo sťažuješ a ľudia s tebou súcitia; tak je čas skončiť s hovorením o probléme, namiesto
toho hovor priamo k nemu! Je čas povedať: „Nádor zomri a vypadni z môjho tela v Ježišovom mene“,
a začať sa radovať nad výsledkom. Možno zažívaš finančné ťažkosti a každý v tvojom susedstve vie
o tom, ako si stratil zamestnanie. Je čas hovoriť k tej situácii a uskutočniť zmenu!
Skoncuj s rozprávaním ľuďom o tom, cez čo prechádzaš. Daj stop sťažovaniu sa Bohu o svojich
ťažkostiach; prikáž zmenu v mene Ježiš! Hovor k čomukoľvek, čo sa v tejto chvíli pred tebou javí ako
vrch, alebo vypínajúca sa hora; či je to v tvojom tele, financiách, rodine alebo podnikaní. Prehlasuj Božie
Slovo vo viere a určite nastane zmena. Viera neznamená, že povieš a potom pozoruješ, či sa niečo stane;
viera považuje vrch za odídený potom, čo bolo k nemu hovorené!
Vyznanie
V mojich ústach je Slovo viery. Nariaďujem zmenu v životných situáciách a okolnostiach tak, aby sa
podriadili Božiemu zámeru pre môj život! Vo mne je sila na to, aby som zmenil veci, a preto keď slovami vyjadrujem
svoju vieru, hory sa dávajú do pohybu, údolia sú naplnené a každá kľukatá cesta je narovnaná, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 22:28; Kazateľ 8:4
1 – ročný plán: Lukáš 8:22 – 39; Jozue 5 – 6;
2 – ročný plán: Rimanom 1:16 – 32; Žalmy 59 – 60.
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Pastor Chris
Si tu kvôli nejakému účelu
Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojim služobníkom a svedkom

toho, čo si videl, i toho čo ti ukážem, (Skutky 26:16).
Pre teba, ako kresťana, je dôležité, aby si vedel, že Boh predurčil tvoj život na slávu; určil ti podľa
svojej vôle špeciálnu úlohu. Narodil si sa kvôli nejakému plánu; Boh ťa dal na zem z určitého dôvodu;
pre tvoj život existuje presný zámer.
Možno sa chceš opýtať: „Čo je mojím účelom tu na zemi? Prečo som tu?“ Nájsť odpovede na tieto
otázky znamená porozumieť najprv tomu, čo znamená slovo „účel, význam“. Účel je myšlienka alebo
zámer držaný v mysli ako cieľ, ku ktorému je zamerané tvoje úsilie. Je to presný a jednoznačný úmysel,
zámer alebo dôvod, pre ktorý niečo existuje, alebo je urobené.
Ježiš bol na zemi pre špeciálny účel a nepochyboval o tom, čo bol ten účel. V Jánovi 10:10 stanovil
svoj cieľ: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere (v
plnosti).“ Vedel, že neprišiel na svet na to, aby sa tu poobzeral a zomrel; Jeho celý život bol o naplnení
tohto účelu – zachrániť všetkých ľudí a dať im život.
V Jánovi 20:21 Pán povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás.“ Toto je teraz tvoj
účel; bol si vyslaný na to, aby si zasiahol všetkých ľudí evanjeliom života. V deň, keď si dal svoje srdce
Kristovi, On ti dal Jeho druh myslenia a urobil ťa záchrancom, tak ako je záchranca On sám: „Potom
záchrancovia vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ézavov“ (Obadiáš 1:21). Preto dovoľ, aby celý tvoj život
bol snahou o naplnenie tohto cieľa; buď zapálený za to, aby bolo v srdciach ľudí nastolené Božie
kráľovstvo a aby sa táto zvesť rozširovala do všetkých kútov sveta. Takým spôsobom tvoj život naberie
úplne nový zmysel.
Vyznanie
Som kresťanským misionárom; som Bohom vyslaný na misiu, aby som všetkých ľudí oslovil evanjeliom
Ježiša Krista a dal im život. Odmietam byť zaťažený starosťami tohto života, ale namiesto toho sa úplne vydávam
môjmu božskému určeniu.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 3:8; Izaiáš 42:5 – 7;
1 – ročný plán: Lukáš 8:40 – 56; Jozue 7 – 9;
2 – ročný plán: Rimanom 2:1-15; Žalmy 61-64
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