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Pastor Chris
Jeho živé Slovo
Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení (Jakub 1:18).
V Starom zákone bolo deťom Izraela povedané, že majú byť poslušní Slovu (5.Mojžišova

11:26-28). Avšak v Novom zákone nám nie je hovorené, že máme byť poslušní Slovu, ale máme Slovo
konať. Dôvodom toho, prečo môžeme konať Slovo je to, že sme sa zo Slova narodili. Je obrovský
rozdiel medzi konaním Slova a poslúchaním prikázaní. Konanie Slova v Novom zákone neznamená
poslúchanie prikázaní; znamená to žitie Slova, je to vyjadrovanie alebo konanie toho, čo hovorí Slovo.
V 2. Korintským 3:2-3 apoštol Pavol povedal: „... veď je zjavné, že ste listom Kristovým...“ Viete,
čo to znamená? Znamená to, že sme „živými listami.“ Kto je Ježiš? On je Živé Slovo: „A to Slovo sa stalo
telom, prebývalo medzi nami (a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca) bolo plné
milosti a pravdy (Ján 1: 14). Apoštol Pavol tu dáva Slovu status osobnosti! Navyše Biblia nám hovorí, že
sme sa znovu narodili skrze Slovo Boha: „Veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení, nie
z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena“ (1. Peter 1:23).
Pes prirodzene rodí psie mláďatá. Ľudská bytosť porodí ďalšieho človeka. Tým istým
spôsobom dáva Slovo Božie život Slovu. Takže vidíš, si potomok Slova, si vyjadrením Jeho života. Ty
si Jeho živé posolstvo svetu; Jeho živé Slovo svetu. Aká požehnaná predstava!
V Jánovi 12:24 Pán Ježiš povedal: „Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme neodumrie, ostane samo,
ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Hovoril tu o sebe. On bol Slovo Božie, ktoré sa stalo telom a Boh
dovolil, aby zomrel a vrátil sa späť s úrodou toho, čo bolo zasiate – Slovo. Ty si potomok Slova; si
Slovo, ktoré sa dnes stalo telom. Si vyjadrením Jeho vôle na zemi. Toto je skutočný kresťanský život;
je to denný prejav Slova.
Modlitba
Narodil som sa zo Slova; preto môj život je život Slova! Som manifestáciou a prejavom Božieho života.
Idem dnes vpred vedomý si svojej identity, ako potomka Slova, s neporušiteľným Božím životom v mojom duchu,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 10:34 -36; 1. Ján 3:2
1-ročný plán: Lukáš 9:1-17; Jozua 10-12
2-ročný plán: Rimanom 2:16-29; Žalm 65-67
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Pastor Chris
Ježiš bol urobený hriechom za nás!
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom (urobení)

spravodlivosťou pred Bohom“ ( 2. Korintským 5:21).
Počas obdobia Levítského kňazstva raz za rok najvyšší kňaz symbolicky položil hriechy
Izraelcov na obetného kozla, ktorý bol potom vyhnaný na púšť (3.Mojžišova 16). To je to, čo pre nás
urobil Ježiš. Stal sa nositeľom našich hriechov; naše hriechy boli vložené na Neho. On niesol trest za
všetky naše neprávosti ( Izaiáš 53:6) a my sme sa stali právne slobodnými.
Avšak toto je len jedna strana mince. To, že sa Ježiš stal nositeľom našich hriechov, nebolo
dostatočné na to, aby zachránil človeka večne. Jeho smrť na kríži úplne zaplatila za ľudské hriechy, ale
človeku stále ostala hriešna prirodzenosť, ktorú dostal od satana Adamovým previnením. Ježiš sa
stotožnil s nami až do jadra našej prirodzenosti a Boh vložil našu hriešnu prirodzenosť do Jeho ducha.
Takže keď Biblia hovorí, že Ten, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom za nás, je to odlišné od
nesenia našich hriechov! On sa stal stelesnením hriechu. Stal sa nami a my sme boli „vliaty“ do Neho.
Keď bolo nárokom spravodlivosti vyhovené, Ježiš bol vzkriesený zo smrti a ospravedlnený;
a tak sme boli ospravedlnení s Ním. Rimanom 5:1 hovorí: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s
Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ To znamená že ktokoľvek, kto verí v Ježiša a prijíma Jeho obeť, je
uznaný za spravodlivého a je učinený spravodlivým.
Teraz teda máme inú prirodzenosť – Božiu vlastnú prirodzenosť spravodlivosť – v našom
duchu! Hriech je teraz pre nás neprirodzený. Kráčame v spravodlivosti, lebo sme spravodlivosťou
Božou v Kristovi Ježišovi. Čo je spravodlivosť? Je to Božia „správnosť“ v ľudskom duchu, ktorá mu
dáva schopnosť vyjadriť Božiu vôľu a charakter cez jeho ducha. Znamená to, že vnútorná kvalita
ľudského ducha je v úplnej zhode s Božou prirodzenosťou, je totožná – takto nám to zjavuje Slovo. Je
to schopnosť stáť v prítomnosti Boha bez viny, menejcennosti alebo odsúdenia. A tak máš oprávnenie
stáť pred Otcom a hriech viac nad tebou nevládne (Rimanom 6:14).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si mi udelil Tvoju spravodlivosť ako dar, čo mi dáva oprávnenie stáť pred
Tebou. Ospravedlnený vierou a uvedený do života pokoja s Tebou, skrze Pána Ježiša Krista, oslavujem milosť,
v ktorej teraz stojím a radujem sa v nádeji Božej slávy, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 5:17;

Efežanom 4:24

1-ročný plán: Lukáš 9:18-36; Jozua 13-15
2-ročný plán: Rimanom 3:1-15; Žalm 68-69
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Pastor Anita
Spravodlivosť je teraz tvoja!
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).
2. Korintským 5:21 hovorí, že: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli
v Ňom (urobení) spravodlivosťou pred Bohom.“ To znamená, že si bol učinený Božou spravodlivosťou
v Kristovi; a to je terajšia realita. Spravodlivosť nie je niečo, na čo sa tešíš, že dosiahneš v budúcnosti,
je tvoja už teraz.
Pán Ježiš vyniesol hriechy celého sveta na kríž a Jeho vzkriesením Boh prehlásil každého
„nevinným.“ Preto nikto už nemusí ísť do pekla kvôli hriechu. Jediný dôvod, prečo ľudia pôjdu do
pekla, je ich odmietnutie prijať to, čo Ježiš urobil. Je to kvôli ich odmietaniu spravodlivosti, ktorú
priniesol svetu. Preto nám v 2. Korintským 5:19 apoštol Pavol hovorí, že: „...že totiž Boh bol v Kristovi,
zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.“
Boh už viac nepočíta ľuďom ich hriechy. Človek sa môže cítiť vinný kvôli hriechom, ale
pravdou je, že Boh si nerobí zoznam našich hriechov. Niektorým kresťanom sa páči váľať sa vo vine,
pretože im to prináša falošný pocit zbožnosti, ale to nie je správne. Ak Boh nepočíta hriechy sveta,
prečo by mal počítať tie tvoje?
Zvrchovaný vládca ťa ospravedlnil kvôli Ježišovej obeti a dal ti Jeho prirodzenosť
spravodlivosti. Táto prirodzenosť ťa robí spravodlivým. Teraz, keď si sa znovuzrodil, spravodlivosť je
súčasťou tvojej bytosti. Nemusíš viac bojovať o to, aby si bol spravodlivým! Tvojmu duchu bola
udelená Božia prirodzenosť konať správne.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma učinil spravodlivosťou v Kristovi Ježišovi! Vládnem teraz v živote
ako kráľ, prinášam ovocie spravodlivosti a žijem v Tvojej moci a sláve, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 5:17; Rimanom 3:24-26
1-ročný plán: Lukáš 9:37-62; Jozua 16-19
2-ročný plán: Rimanom 3:16-31; Žalm 70-72
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Pastor Chris
„...sláva, ktorá bude nasledovať“
„Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. Pátrali totiž, na

ktorý a na aký čas Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich“ (1.Peter
1:10-11).
Dávni proroci pozerajúci do oblasti ducha dychtivo pátrali, aby poznali čas a okolnosti,
o ktorých im Duch Kristov hovoril, keď svedčil o utrpeniach Krista a sláve, ktorá mala nasledovať. Čo
znamená že hneď po Kristových utrpeniach nasledoval život slávy. Ježiš už trpel kvôli nám a Jeho
zástupné utrpenie nás uviedlo do života slávy. Netrpel zbytočne.
Izaiáš 53:5 hovorí, že Ježiš bol ranený pre naše prestúpenia a umučený pre naše neprávosti,
trest za náš pokoj bol vložený na Neho a Jeho ranami sme boli uzdravení. Trpel, aby si ty nemusel
trpieť. Ktokoľvek, kto dnes trpí napriek tomu, čo za nás Ježiš vykonal, platí cenu za nevedomosť.
V Hozeášovi 4:6 Boh hovorí: „Môj ľud je ničený pre nedostatok poznania...“(angl. preklad). Takže ten, kto
trpí rakovinou, musí jedine poznať a konať podľa poznania toho, že Ježiš už niesol túto vysiľujúcu
chorobu za neho. Veriť znamená konať.
To pripomína to, čo sa stalo apoštolovi Pavlovi v Lystre v Skutkoch 14:7-11. Keď tadiaľ Pavol
prechádzal, sedel tam chromý muž, ktorý počúval evanjelium. Pavol sa naňho zahľadel, všimol si, že
ten muž má vieru na to, aby bol uzdravený a povedal mu silným hlasom: „Postav sa na rovné nohy!
A vyskočil a chodil“ (Skutky 14:10). Pavol sa nemodlil; pochopil, že po utrpeniach Kristových nasleduje
život slávy a výsledkom toho bolo, že slúžil chromému mužovi evanjeliom. Ten, keď prijal pravdu,
bol okamžite uzdravený.
Čo to pre nás dnes znamená? Znamená to, že ktokoľvek, kto dodnes nechodil, môže teraz
chodiť. Ktokoľvek, kto bol slepý, môže teraz vidieť. Život a svetlo sa zjavilo v Kristovi
prostredníctvom evanjelia, a preto už viac žiadna smrť, žiadna temnota, žiadna porážka a žiadny
strach! Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť, chorobu a zlyhanie a priviedol nás do života slávy, úcty,
dôstojnosti a výnimočnosti. Sláva Jeho menu na veky!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, povolal si ma do života slávy, moci, úcty, dôstojnosti a výnimočnosti a urobil si
ma vyjadrením Tvojej slávy. Keď nepretržite hľadím na tvoju slávu v Slove, som premieňaný a umiestnený do
pozície neobyčajného života nadvlády, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 60:1; Rimanom 8:30; 2.Peter 1:3
1-ročný plán: Lukáš 10:1-24; Jozua 20-22
2-ročný plán: Rimanom 4:1-12; Žalm 73-74
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Pastor Chris
Zachránený na to, aby si zachraňoval druhých
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac

ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen]
(Matúš 28:19-20).
Keď ťa Boh spasil, urobil ťa svojím partnerom na zachraňovanie iných. Stal si sa Jeho
spolupracovníkom pri zasahovaní druhých Jeho posolstvom spasenia. Nie si na zemi len na to, aby si
vyvažoval ekosystém. Boh má pre tvoj život zámer. Zachránil ťa a nechal ťa tu na zemi, aby si bol Jeho
svedkom. V Izaiášovi 43:10 povedal: „Vy ste moji svedkovia - znie výrok Hospodinov - a moji sluhovia,
ktorých som vyvolil,...“
Si vyvolený a ustanovený Bohom, ako Jeho služobník evanjelia: „On nás uspôsobil, aby sme boli
služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha (2.Korintským 3:6). Od teba ako služobníka zmierenia
a správcu tajomstiev Božích sa vyžaduje, aby si bol verný Pánovi v zdieľaní a vyučovaní iných
o tajomstvách Kráľovstva Božieho (1.Korintským 4:1-2).
V 2.Timoteovi 2:2 Pavol povedal: „A čo si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zveruj to
spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných.“ Toto je princíp; ty si učeník, tak môžeš robiť
učeníkom iných. Vyučuj iných tie isté pravdy evanjelia, ktoré si sa naučil tak, aby oni mohli následne
vyučovať ďalších.
Nie je to úžasné, že Pán podal toto slávne evanjelium svojim učeníkom, ktorí verne
odovzdávali to isté posolstvo, až pokiaľ sa nedostalo v tieto dni k nám? Teraz, keď sme na scéne my,
nesmieme si to nechať pre seba; musíme každému povedať o evanjeliu Ježiša Krista. Máš budovať
vieru niekoho ďalšieho a posilňovať niekoho iného s tým istým posolstvom nádeje, života a pravdy
tak, že keď bude silný vo viere, bude robiť to isté pre iných.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma považuješ za verného a hodného, aby som bol Tvojím partnerom
v službe zmierenia. Ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá vo mne pracuje, aby som učil iných a slúžil Tvojou
pravdou tak, aby oni mohli robiť to isté v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; Efezským 4:12
1-ročný plán: Lukáš 10; Jozua 23-24
2-ročný plán: Rimanom 4:13-25; Žalm 75-77
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Pastor Anita
Nesmrteľnosť je odhalená
A teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom

vyviedol na svetlo život a nesmrteľnosť (2.Timoteovi 1:10 angl. preklad).
1.Ján 2:25 hovorí: „A to je zasľúbenie, ktoré nám On sám zasľúbil: večný život.“ Apoštol Pavol nám
v úvodnom verši zjavuje, že toto zasľúbenie večného života sa teraz naplnilo tým, že sa zjavil Ježiš
Kristus, ktorý: „...zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a nesmrteľnosť, neporušiteľnosť.“ Smrť
bola Ježišom Kristom zahladená, anulovaná. To znamená, že smrť je teraz „nelegálna“; nemá viac
moc, aby pôsobila. A to je dôvod, prečo by si mal odmietnuť, aby ťa ovplyvňovala – v tvojom tele,
podnikaní, financiách, v duchu alebo v tvojej mysli.
Nielenže Ježiš zahladil smrť, ale tiež vyniesol na svetlo život a nesmrteľnosť. Slovo
„nesmrteľnosť“ znamená odolnosť, imunitu voči smrti, porušeniu alebo úpadku. V deň, keď si dal
svoje srdce Kristovi, aby si sa znovuzrodil, stal si sa imúnnym voči smrti; bol si „odrezaný“ od
zahynutia: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho“ (Ján 3:16). Keď v tvojom duchu pevne zasvieti realita tohto verša, nič nebude
pre teba nemožné!
Výraz „večný život“ je často nesprávne pochopený v zmysle dĺžky trvania života; ale to
znamená oveľa viac, než len to! Mať veľmi dlhý život s chorobami, chudobou a smrťou nie je
požehnanie. Avšak večný život predstavuje nepremožiteľný Boží život v ľudskom duchu. Je to život,
ktorý ťa robí viac ako víťazom. Boh zasľúbil tento život pred tým, než vznikol svet a prostredníctvom
Ježiša Krista splnil svoje zasľúbenie! Teraz v 1.liste Jána 5:12 nám hovorí: „ Kto má Syna, má život; kto
nemá Syna Božieho, nemá život.“
V tebe ako kresťanovi je teraz Boží život a tento život nepodlieha smrti, chorobe alebo nemoci.
Je to tvoja zodpovednosť nechať tento život vládnuť v tvojom tele a nad všetkými okolnosťami tvojho
života.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za víťazný život, ktorý si mi dal v Kristovi Ježišovi. Vyhlasujem, že preto, že
vo mne pracuje večný život, som odolný voči smrti a ničivému systému tohto sveta, v mocnom mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 11:26; Židom 2:14-15
1-ročný plán: Lukáš 11:1-13; Sudcov 1-2
2-ročný plán: Rimanom 5:1-15; Žalm 78-79
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Pastor Chris
Pripravený byť svedkom pre Krista!
„A on odišiel a začal rozhlasovať po Desaťmestí, čo veľké mu urobil Ježiš; a všetci sa divili“(Marek

5:20).
Pán Ježiš je chlieb z neba a voda života (Ján 6:33; Ján 4:14). Keď Ho stretneš, tvoj hlad bude
uspokojený a tvoj smäd uhasený. Ak človek niečo hľadal; možno hľadal pokoj, uzdravenie,
bezpečnosť alebo prácu, tak v deň, keď stretne Krista, prijme odpovede a jeho problémy budú
vyriešené. Keď sa to stane, tak takýto človek sa hneď stane pripraveným, byť svedkom pre Krista.
To je to, čo sa stalo väčšine z nás. Obrátili sme sa s láskou k Pánovi, aby sme zobrali
evanjelium do všetkých končín zeme. Obrátili sme sa na základe Jeho príkladu; v Lukášovi 19:10
povedal: „...Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.“ Teraz sme my na tej istej misii, lebo
povedal: „...ako Otec poslal mňa, tak ja posielam vás“(Ján 20:21).
Bol si vyslaný, aby si svedčil o vzkriesenom Kristovi, a preto by si mal mať vždy svoje nohy
pripravené v pohotovosti hovoriť evanjelium. Keď si prijal Krista, tak si zistil, že nič ťa skutočne
a pravdivo neuspokojí, alebo ti nedá väčšiu radosť než to, keď svedčíš o Ňom iným. To je to, čo sa
stalo žene v Samárii. Potom, čo hovorila s Ježišom pri studni, bežala do mesta a rozhlasovala: „Poďte
sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila; toto je určite Kristus!“(Ján 4:29 angl. preklad).
Stala sa svedkom.
Nataniel takisto stretol Pána a povedal: „Toto je určite kráľ Izraela!“ Andrej bežal k svojmu
bratovi, Šimonovi Petrovi a povedal: „Našiel som Krista!“ Tým, že stretli Krista, všetci našli odpovede
na svoje otázky a riešenia svojich problémov a okamžite začali rozširovať evanjelium.
Ak už si horlivo zapojený do hlásania evanjelia ľuďom okolo teba, pokračuj a rob to s ešte
väčšou horlivosťou. Mnohí okolo teba sú ešte stále „smädní“ a zúfalo v núdzi; potrebujú, aby im
niekto povedal, že je len jedna odpoveď na ich problémy a tou je Ježiš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil byť schopným služobníkom Nového Zákona, aby
som posolstvom života požehnal svet! Som ochotný, horlivý a nadšený hlásať dnes evanjelium s prejavmi Ducha
a moci vediac, že všetci tí, ktorých si určil na spasenie cezo mňa, budú počuť evanjelium a s radosťou ho prijmú,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:6; 2.Timoteovi 4:2
1-ročný plán: Lukáš 11:14-36; Sudcov 3-4
2-ročný plán: Rimanom 5:16-21;6:1-4; Žalm 80-82

8

Pastor Chris
Nasleduj Boží plán pre svoj život
„Lebo sme Božia (vlastná) ručná práca (Jeho majstrovské dielo), vytvorení v Kristovi Ježišovi,

(narodení znova), aby sme mohli robiť tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás (aby
sme išli po ceste, ktorú vopred pripravil ), aby sme po nich chodili (žijúc dobrý život, ktorý vopred naplánoval a
pripravil pre nás, aby sme ho žili) (Efezským 2:10 rozšírený angl. preklad).
Boh predurčil tvoj život na slávu. Podľa svojej vôle ho vopred ustanovil na špeciálne určenie.
Patrí sa, aby si sa ako Božie dieťa v tomto božskom pláne našiel.
Nie každý sa nevyhnutne stane tým, čo pre neho Boh naplánoval. Skutočnosť, že si sa
znovuzrodil neznamená, že uskutočníš všetky dobré skutky, ktoré Boh pre teba naplánoval, pretože
máš slobodnú vôľu. Máš slobodu robiť svoje vlastné rozhodnutia; to znamená, či budeš nasledovať
Boží plán pre svoj život, alebo si zvolíš svoju vlastnú cestu. Ale nie je múdre zvoliť si svoju vlastnú
cestu, lebo Biblia hovorí: „Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti“(Príslovia
16:25).
Nájdi svoje miesto v Božom pláne a rozhodni sa, že naplníš Jeho plán pre svoj život. Je to tvoja
zodpovednosť zaistiť, aby si chodil po ceste, ktorú Boh pre teba pripravil. V Kolosenským 4:17
zistíme, že apoštol Pavol dáva dôležité varovanie istému mužovi, ktorý sa volal Archippus, aby dbal
na službu, ktorú prijal od Pána, tak aby ju mohol naplniť. Nepovedal, aby ju mohol Boh naplniť za
neho.
Preto aby si žil v Božom pláne pre seba a naplnil Jeho zámer pre tvoj život, musíš mať dobré
poznanie a porozumenie Božieho Slova. Keď Ježiš napomenul saduceov, povedal: „..blúdite, lebo
nepoznáte Písma...“ (Matúš 22:29). Nepovedal: „...blúdite, lebo to je pre človeka prirodzené.“ Božie
Slovo je Jeho múdrosťou a svetlom (Príslovie 1:20;23; Žalm 119:130). Keď o tom študuješ a medituješ,
prijmeš náhľad, návod a budeš vedený robiť správne rozhodnutia a voľby, ktoré sú v súlade s Božím
plánom pre tvoj život.
Okrem toho sa pri nasledovaní Božieho plánu musíš naučiť, ako sa cez neustále spoločenstvo
poddávať Duchu Svätému. On je Ten, ktorý ti odkrýva zázraky a božské tajomstvá a pomáha ti nájsť
sa v Božom sne.
Vyznanie
Chodím podľa Božieho určenia pre môj život; naplňujem Jeho sen a prinášam slávu Jeho menu. Rastiem
v poznaní Božieho Slova a moje rozhodnutia a skutky sú ovplyvnené Jeho múdrosťou. Moje chodenie s Duchom
Svätým je veľmi produktívne a Duch mi veľmi pomáha, keď napĺňam Boží plán pre môj život.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:6-7; Jeremiáš 7:23
1-ročný plán: Lukáš 11:37-54; Sudcov 5-6
2-ročný plán: Rimanom 6:5-23; Žalm 83-85
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Pastor Anita
Ďakovanie otvára dvere pre ďalšie požehnanie
Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na tvár

Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati?
Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila
(Lukáš 17:15-19).
Oplatí sa rozumieť signálom Ducha Svätého! V istý deň stretol Pán Ježiš desiatich
malomocných, ktorí na Neho naliehali, aby sa nad nimi zľutoval. Ako odpoveď im Ježiš povedal:
„...Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení“(Lukáš 17:14). Všimni si, že Ježiš nepovedal
malomocným: „Ste uzdravení.“ Dal im len pokyn a oni šli v poslušnosti Jeho Slovu. Tak ako išli, boli
uzdravení!
Jeden z malomocných, keď si uvedomil, že bol uzdravený, sa vrátil, aby vzdal Bohu slávu
a Pán mu povedal: „Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba
tento cudzinec! I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila“ (v anglickom preklade “urobila
úplným, kompletným“). Keď dávaš Bohu vďaku, dostaneš viac, ako len uzdravenie; prijmeš
kompletnosť, úplnosť.
Niektorí ľudia si nevšímajú nadprirodzené veci, ktoré pre nich Boh robí, a preto Mu nedajú
vďaku. Pamätaj si: nemusí to byť okázalé na to, aby to bolo nadprirodzené. Tvoja schopnosť vidieť
Jeho požehnania vo svojom živote a následkom toho Mu ďakovať ťa prenesie zo stavu „byť
uzdravený“ do stavu „byť kompletný, zachránený“. Ako ukazuje náš text, Samaritán, ktorý sa vrátil
poďakovať prijal oveľa viac, ako len uzdravenie; stal sa kompletný, ucelený, zdravý. Všetko, čo stratil
kvôli malomocenstvu, bolo obnovené.
Toto je obzvlášť dôležité, lebo malomocenstvo ničí končatiny postihnutého a zanecháva jazvy.
Skutočnosť, že je niekto uzdravený z malomocenstva neznamená, že musí mať obnovené postihnuté
časti tela. Ale Samaritán sa dostal ďalej, keď sa vrátil a poďakoval Pánovi. Ďakovanie Bohu ti otvorí
dvere pre viac zázrakov a požehnania v tvojom živote.
Modlitba
Drahý Otec, moje srdce je plné vďaky za Tvoje požehnania z Tvojho Slova a za vplyv Tvojho Ducha
v mojom živote. Ďakujem Ti za Tvoju milosť a milosrdenstvo a úžasné privilégium volať sa Tvojím menom.
Dnes Ťa chválim a slávim, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 69:30; Jonáš 2:9
1-ročný plán: Lukáš 12:1-21; Sudcov 7-8
2-ročný plán: Rimanom 7:1-14; Žalm 86-88
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Pastor Chris
Kresťan nepotrebuje vyslobodenie...
„I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!...“ (Matúš 6:13).
Slovo „zlého“ použité v úvodnom verši je grécke slovo „poneros“, čo znamená „ten zlý“.

Niektoré preklady (Anglický rozšírený preklad a Nová medzinárodná verzia) doslova uvádzajú
„osloboď nás od toho zlého“. Takže keď Pán Ježiš dáva v Matúšovi 6:13 svojim učeníkom vzor modlitby,
hovorí o tom, kto je zodpovedný za zlé, nie nevyhnutne o skutku zla. A my vieme, kto je ten zlý –
diabol.
Preto ak sa niekto modlí: „Ó, Pane osloboď nás od zlého“, znamenalo by to, že stále
podliehame diablovi a to je nezlučiteľné s pravdou Božieho Slova v Novom Zákone. Ako kresťania už
nepotrebujeme vyslobodenie od satana, pretože sme už boli vyslobodení: „...a radostne ďakujúc Otcovi,
ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva
svojho milovaného Syna“ (Kološanom 1:12-13). Nové stvorenie je preto satanovi nadradené.
Ježiš učil tento vzor modlitby svojich učeníkov preto, lebo v tom čase mal diabol stále nad
nimi moc a Boh bol ich pomocníkom. Preto sa museli k Nemu modliť, aby ich oslobodil od toho zlého.
Ale dnes Ježiš hovorí tým, ktorí veria: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene
budú vyháňať démonov,...“ (Marek 16:15). Aby si bol schopný vyháňať démonov, tak určite musíš mať
nad nimi autoritu.
Po vzkriesení Pána Ježiš Krista už nie je v Biblii miesto, ktoré by poukazovalo na to, že by sme
sa mali modliť ohľadom diabla alebo prosiť Boha, aby nám proti nemu pomohol. Satan a jeho démoni
sú pod našimi nohami; nevyrovnajú sa autorite, ktorú máš v Kristovi. Nie sú viac rozhodujúci. Všetko,
čo musíš urobiť, je vzoprieť sa diablovi a on zdesený od teba utečie (Jakub 4:7).
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za autoritu, ktorú si mi dal nad satanom, aby som ho vyháňal a uplatňoval
autoritu nad všetkými silami nepriateľa. Ďakujem Ti za život víťazstva, ktorý si mi dal v Kristovi a za Tvoju
slávu, ktorá sa dnes vo mne prejavuje, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kološanom 1:13; Lukáš 10:18-19
1-ročný plán: Lukáš 12:22-48; Sudcov 9
2-ročný plán: Rimanom 7:15-25; Žalm 89-90
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Pastor Chris
„Pokoj...pokoj““
Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v dokonalom pokoji, lebo sa nadeje na teba

(Izaiáš 26:3 angl. preklad).
V úvodnom verši nám Boží Duch dáva vedieť, čo sa stane v živote toho, koho myseľ je
umiestnená v Pánovi a zameraná na Pána: zostane v „dokonalom pokoji.“ Ale, čo to znamená
„perfektný, dokonalý pokoj“? Pôvodná hebrejská interpretácia v skutočnosti nehovorí: „zachováš ho v
perfektnom pokoji“; hovorí: „...zachováš ho, budeš ho držať v „shalom...shalom“, čo doslova znamená
„pokoj, pokoj.“
„Shalom“ znamená pokoj prosperity, pokoj s prosperitou alebo pokoj v prosperite. Nehovorí
to len o pokoji v zmysle byť ticho alebo byť pokojný. Znamená to odpočinok v mysli, hojnosť
a neohraničená prosperita! Znamená to odpočinok človeka, ktorý našiel svoje miesto v Bohu
a výsledkom toho je, že všetka jeho drina a zápasy skončili! Jeho ťažkosti boli prekonané. Získal
nadvládu nad svojimi okolnosťami; ujal sa vedenia, tým že vstúpil do Božieho odpočinku.
Ježiš povedal v Matúšovi 11:28: „Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám
odpočinutie...“ Tu nám Pán hovorí: „Prestaň zápasiť, neskúšaj to robiť svojou vlastnou silou! Poď ku
mne a Ja urobím tvoj život pokojný, príjemný a radostný!“ Toto je druh odpočinku, ktorý máme v
„shalom“. Je to život bez stresu. Medituj o našom úvodnom verši na tento deň a zameraj svoje srdce
a myseľ na Pána.
Jakub 1:25 hovorí: „Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý
poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“ A potom Jozua 1:8 hovorí: „Nech
sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je
v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech.“ Toto je tvoj návod a záruka víťazného
a výnimočného života úspechu, pokoja a prosperity.
Vyznanie
Moja myseľ je umiestnená v Tebe a zameraná na Teba, ó, Pane, pretože si moje potešenie. V Tebe som
našiel pokoj, záchranu, víťazstvo, nekončiacu radosť a večný život! Ďakujem Ti za požehnanie z Tvojho Slova
a vplyv Tvojej božskej prítomnosti v mojom živote!
Rozšírené štúdium: Židom 12:2; Jozue 1:8
1-ročný plán: Lukáš 12:49-59; Sudcov 10-11
2-ročný plán: Rimanom 8:1-17; Žalm 91-93
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Pastor Anita
On vysvetľuje tajomstvá
Ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy (Kološanom 1:27).
Časťou služby Ducha Svätého v našich životoch je odkrývať nám tajomstvá Božieho
kráľovstva. V Lukášovi 8:10 sa hovorí: „Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným
(hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli.“ Keď si sa znovuzrodil, stal si sa
Božím vyvoleným; špeciálne vybraným na to, aby si poznal tajomstvá Kráľovstva. Nemusíš chodiť
v temnote alebo nevedomosti ohľadom tvojho dedičstva, práv, výhod a privilégií v Kristovi Ježišovi.
Biblia hovorí: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z
milosti Božej dostali“ (1.Korintským 2:12). Duch Svätý je tvoje svetlo a vedie ťa Slovom po ceste, ktorou
by si mal ísť. Prišiel, aby ťa naučil všetky veci a odhalil ti tvoje dedičstvo. Ján 16:13 hovorí: „Keď však
príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo
počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.“
To znamená, že pre teba už nie je temnota; žiadne neistoty ohľadom budúcnosti. Život viac
nemusí byť tajomný. Žalmista hovorí: „Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti,
v Tvojej pravici je večná blaženosť“ (Žalm 16:11). Ty sám nemôžeš poznať cestu života, ktorá prinesie
úspech a víťazstvo, ale Duch Svätý to vie. Prišiel, aby ťa viedol po tejto ceste. Pozná, ako ťa previesť
životom a urobiť ťa úspešným.
Dovoľ Mu, aby ťa dnes viedol. On je Duch múdrosti a zjavenia, ktorý ťa uvedie do všetkých
tajomstiev úspechu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš náhľad do skutočnosti. Ďakujem Ti za Ducha múdrosti
a zjavenia, ktorý mi odkrýva tajomstvá Kráľovstva. Keď mám dnes s Tebou spoločenstvo, prijímam božské
myšlienky, nápady a ponaučenia a som premieňaný, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 4:1; 1.Korintským 2:9-10
1-ročný plán: Lukáš 13:1-21; Sudcov 12-13
2-ročný plán: Rimanom 8:18-39; Žalm 94-96
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Pastor Chris
Satan...úplne paralyzovaný!
Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič

na svete vám neuškodí (Lukáš 10:19).
Nie je žiadny dôvod na to, aby sa nejaký kresťan bál diabla, pretože ten je už porazený!
V Matúšovi 28:18 Ježiš povedal: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ Všimni si, že povedal:
„všetka moc“, nepovedal „nejaká moc“, čo znamená, že žiadnu moc nenechal satanovi. Satan bol
úplne paralyzovaný a bol Ježišom zanechaný bezmocný. Dôvodom toho, prečo niektorí ľudia stále
žijú v strachu zo satana a veria, že môže niečo proti nim urobiť, je ich neznalosť Písma. Nevedomky
pripisujú diablovi príliš veľa moci, zatiaľ čo on bol úplne paralyzovaný.
Ježiš ho olúpil a spolu s ním aj jeho démonov. Pripravil ich o všetko! Satan a jeho zástupy boli
Ježišom odzbrojené a zanechané bezmocné. V liste Kološanom 2:15 sa hovorí: „Na Ňom odzbrojil
kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ Ježiš urobil verejnú
prehliadku kniežatstiev a mocností. Čo to znamená? Znamená to, že viedol v sprievode satana a jeho
démonov tak, ako sa vedú vojnoví zajatci – ranených, zbitých a paralyzovaných.
Niet divu, že nám hovorí: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad
všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí.“ Jeho víťazstvo bolo pre teba. Dal nám víťazstvo,
ktorým premohol satana a poveril nás, aby sme v Jeho mene vyháňali démonov (Marek 16:17). Preto
nezáleží na tom, čo sa okolo teba deje: čo sa deje v tvojom živote, dome, rodine, práci, podnikaní alebo
tvojich financiách. Odmietni sa báť. Satan bol naozaj umiestnený pod tvoje nohy, tak ži nad ním.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za odvahu, smelosť, istotu a vieru, ktorú Tvoje Slovo dáva do môjho ducha,
keď o ňom meditujem. Aké je to vzrušujúce vedieť, že si dal všetky veci, vrátane satana a jeho zástupov pod moje
nohy! Kráčam dnes vo víťazstve a autorite, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 3:8; Jakub 4:7; Marek 16:17
1-ročný plán: Lukáš 13:22-35; Sudcov 14-16
2-ročný plán: Rimanom 9:1-16; Žalm 97-99
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Pastor Chris
Zajal zajatie...
„Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.“ (Efezským 4:8).
Mnohí dali v priebehu rokov nášmu úvodnému veršu rozličné výklady. Rôzne Biblické

preklady majú odlišné preklady kvôli jeho zložitému, komplexnému opisu. Napríklad v jednom
preklade čítame: „Preto hovorí: Keď vystúpil na výšiny, viedol zajatých v sprievode a ľuďom dal dary.“ Avšak
presný preklad by mal byť takýto: „Preto hovorí: Vystúpiac na výsosť zajal zajatie a dal ľuďom dary.“
Apoštol Pavol tu cituje verš zo Žalmu 68:19: „Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary
medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Boh býval medzi nimi.“ Všimnite si, že Pavol
povedal: „...zajal zajatie...“ a nie: „...zajal uchvatiteľov...“. Čo to znamená? Pojem „zajatie“ sa týka moci,
autority a aktivít uchvatiteľov, tých, ktorí berú do zajatia. Ich právo a moc držať ťa v zajatí bolo vzaté
do zajatia; bolo ukoristené Ježišom! Vzal ho satanovi a jeho zástupom, už ho viac nemajú; takto bolo
„zajatie“ vzaté do zajatia!
Právne by už dnes nik nemal byť držaný v zajatí satanom, chorobou alebo nemocou; všetko,
čo je nám treba urobiť, je vyhlásiť takýmto ľuďom slobodu. Preto Pavol mohol v Lystre povedať
mužovi s chromými nohami, ktorý od narodenia nikdy nechodil: „Postav sa!“ Pavol sa dokonca za
neho ani nemodlil. Pavlova smelosť viery pramenila z jeho poznania, že „zajatie“ bolo vzaté do
zajatia.
Z toho istého dôvodu mohol Peter povedať chromému žobrákovi v chrámovej bráne zvanej
Krásna: „Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“
(Skutky 3:6). Ani on sa nemodlil. Prečo? Pretože moc k držaniu ľudí v zajatí bola ukoristená Ježišom
Kristom!
Vyznanie
Pevne stojím v Kristovej slobode a radujem sa v Božej sláve a nikdy nie som zaťažený nijakým jarmom
zviazanosti. Som slobodný k tomu, aby som žil, slobodný vládnuť a slobodný slúžiť Pánovi v zdraví, radosti,
víťazstve a prosperite. Sláva Bohu.
Rozšírené štúdium: Sudcom 5:12; Zjavenie 1:18
1-ročný plán: Lukáš 14:1-24; Sudcov 17-18
2-ročný plán: Rimanom 9:17-33; Žalm 100-102
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Pastor Anita
Nový život v Kristovi
Preto ak je niekto (vštepený) do Krista (Mesiáša), je novým stvorením (celé úplne nové stvorenie); starý

(pôvodný morálny a duchovný stav) sa pominul, je preč. Hľa, prišiel nový a čerstvý (2. Korintským 5:17 angl.
rozšírený preklad).
Nové stvorenie je bez minulosti. Je to úplne nový druh bytosti, ktorá nikdy predtým
neexistovala. Keď Písmo hovorí o tom, že: „Staré veci pominuli“, myslí sa tým starý život; stará
prirodzenosť už viac neexistuje.
Rimanom 6:4 nám hovorí, že: „...aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my
sme chodili v novote života.“ To, čo teraz máš, je úplne nový život. Podľa Písma, keď Ježiš zomrel,
zomrel si s Ním; keď bol pochovaný, bol si pochovaný spolu s Ním; teraz, keď je vzkriesený, povstal
si s Ním v novote života.
Toto je dôvod, prečo nás Slovo napomína: „...oblečte nového človeka stvoreného podľa Boha v
spravodlivosti a svätosti pravdy“(Efezským 4:24). Tvoja stará prirodzenosť bola ukrižovaná spolu
s Kristom. Choroba, nedostatok, neúspech a smrť nie sú súčasťou tvojho nového života v Kristovi.
Prestaň nariekať nad svojou minulosťou, pretože Boh o tom živote nemá záznam. Tvoj nový
život začal dňom, keď si prijal Krista a vyznal si Ho ako Pána svojho života. Do tvojho ľudského
ducha bol okamžite vložený večný život a stal si sa novým stvorením.
Vyznanie
Mám v sebe nadprirodzený Boží život. Vzkriesený život pracuje v mojom duchu, duši a tele! Chodím
v tejto novote života, mám oblečeného nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy!
Rozšírené štúdium: Jakub 1:18; Ján 1:12-13
1-ročný plán: Lukáš 14:25-15:10; Sudcov 19-21
2-ročný plán: Rimanom 10:1-15; Žalm 103-104
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Pastor Chris
Rozpoznaj Jeho milosť
Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho (Efežanom 4:7).
Aké je to úžasné! Každému z nás bola daná milosť podľa miery daru Kristovho. Všetci sme

dostali milosť na to, aby sme v živote vynikali. Grécke slovo pre milosť je „Charis“, ktoré je koreňom
anglického slova „charisma“. Slovo „Charis“ označuje božský vplyv na ľudského ducha, ktorý sa
odráža navonok v ľudskom živote a produkuje láskavosť, krásu, dobrú vôľu, ľúbeznosť a schopnosť.
Je to Božia sláva v tvojom duchu, ktorá sa odráža navonok.
Milosť spôsobuje, že v tvojom živote prekypuje priazeň a sláva. Napríklad keď bol Pán Ježiš
dieťaťom, Biblia o ňom hovorí: „Dieťa rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na
Ňom“ (Lukáš 2:40). Milosť spôsobovala, že napriek tomu, že bol ešte dieťa, mal priazeň u Boha a
človeka (Lukáš 2:52). V knihe Skutkov šiel Barnabáš navštíviť niektorých súrodencov a Biblia hovorí:
„...keď prišiel a uvidel tú milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých...“ (Skutky 11:23). Čo to bolo, čo
Barnabáš uvidel? Určite to nebolo svetlo žiariace z ich hláv; videl Božiu krásu; videl, že sa v životoch
týchto súrodencov dejú vynikajúce veci.
Božia milosť na tvojom živote je božská schopnosť v tebe, ktorá spôsobuje, že si úspešný
v každom úsilí a v tejto milosti rastieš: „...rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša
Krista...“ (2. Peter 3:18). Milosť je povyšujúca sila; je to vec, ktorá spôsobuje, že tvoj život prechádza
z jednej úrovne na ďalšiu a to je dôvod, prečo Biblia pripomína, aby sme rástli v milosti. Každému
Božiemu dieťaťu bola daná milosť v hojnosti (Rimanom 5:17), ale do akej miery ju budeš prejavovať,
to záleží na tebe. Čím viac si budeš plniť svoje srdce Božím Slovom a necháš pracovať vo svojom
živote Ducha Svätého, tým väčšia bude Božia milosť, ktorá sa bude prejavovať v tvojom živote.
Vyznanie
Rastiem v milosti a poznávaní môjho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Krása Boha v mojom duchu sa
zreteľne prejavuje navonok, takže ju všetci vidia. Dokonalosť, sláva, cnosť a úspech sú prvky môjho života,
pretože je nado mnou prehojná Božia milosť.
Rozšírené štúdium: 2. Peter 1:2; Ján 1:16
1-ročný plán: Lukáš 15:11-32; Rút 1-4
2-ročný plán: Rimanom 10:16-21; 11:1-9; Žalm 105-106
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Pastor Chris
Stvorený milovať
„A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska“ (1. Korintským 13:13).
Viera, nádej a láska sú tri princípy, ktoré sú pre nás odhalené v Slove; sú to pozitívne sily

obnoveného ľudského ducha a podľa Písma je z týchto troch najväčšia láska. Dôvodom toho, prečo
nádej nesklame je to, že Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého: „A nádej
nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Rimanom
5:5). Okrem toho keď kráčaš v láske, tak táto láska ochraňuje vieru v tvojom srdci, lebo viera pôsobí
cez lásku (Galatským 5:6). Už teraz vieš, prečo je láska taká dôležitá?
S Bohom máme vzťah cez lásku, bez lásky tvoja viera nemôže fungovať. Láska je spojivom
dokonalosti (Kolosenským 3:14). Jeden z anglických prekladov Biblie v liste Kolosenským 3:14 hovorí:
„Láska je dôležitejšia, ako čokoľvek iné. To je to, čo úplne všetko spája dohromady“. Chodenie v láske nie je
pre kresťana voľbou; je to náš život. Bol si stvorený k láske. Boh je láska a Biblia hovorí, že náš duch
bol obnovený podľa obrazu Toho, ktorý nás stvoril; sme vyjadrením a stelesnením Jeho lásky.
Ježiš v Jánovi 13:34 povedal: „Nové prikázanie vám dávam - aby ste sa milovali navzájom; tak ako
som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom.“ Avšak keď si sa znovu narodil a prijal Ducha
Svätého, tak už láska nie je viac pre teba prikázaním, aby si ho poslúchal; stala sa tvojím prirodzeným
spôsobom života. V súlade s 1. listom Jána 3:14 je láska dôkazom toho, že si prešiel zo smrti do života!
Je to vnútorná istota, keď svedčí duch spolu s tvojím duchom, že si Božie dieťa (Rimanom 8:18).
Nielenže ti Boh dal svoju lásku, dal ti tiež schopnosť milovať ako On. Nech je Jeho láska v tebe
viditeľná a počuteľná z tvojich slov; dovoľ, nech dnes iní skrze teba zažívajú Božiu lásku.
Modlitba
Drahý Otče, aký si ku mne milostivý a láskavý! Obkľúčil si ma s Tvojou láskou, dobrotou a milosťou.
Ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá bola v mojom srdci vyliata skrze Ducha Svätého. Túto lásku dnes prejavujem
každému, kto je okolo mňa cez moje slová a skutky. Ďakujem Ti za požehnanie Tvojej prítomnosti v mojom
živote, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:7-11; Ján 13:35
1-ročný plán: Lukáš 16; 1.Samuelova 1-2
2-ročný plán: Rimanom 11:10-24; Žalm 107-108
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Pastor Anita
Naše spoločenstvo s Pánom
Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše

spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Ján 1:3).
1.Korintským 1:9 hovorí: „Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista,
nášho Pána.“ Toto je najvyššie povolanie: byť privedený do spoločenstva s Pánom. Bolo by to pre nás
úžasné byť čo i len Jeho služobníkmi alebo Jeho privilegovaným stvorením, ale On si nás vybral
a priniesol do jednoty s Ním. Aká je to pocta!
Byť povolaný do spoločenstva Ježiša Krista znamená byť privedený do Jeho úrovne, preto
sme teraz s spoločenstve s Ním a zúčastňujeme sa na Jeho záujmoch. Výsledkom tvojho spoločenstva
s Pánom je požehnanie a výhody. Jednou z nich je, že Pán sa stotožňuje s tebou, kdekoľvek sa
nachádzaš v tomto veľkom svete, vždy a je s tebou a v tebe. Stará sa o teba a si vždy v Jeho mysli. Toto
by ťa malo napĺňať pocitom istoty a autority, ísť všade a byť pre Neho úspešným.
Rozmýšľaj o tom. Si v spoločenstve so Stvoriteľom vesmíru a to odstraňuje limity toho, čo
môžeš dosiahnuť a ako ďaleko môžeš ísť na ceste úspechu. Znamená to, že ti patrí svet, pretože si
v jednote s Tým, ktorý všetko vlastní. Židom 1:2 nám hovorí o tom, ako Boh ustanovil Ježiša za dediča
všetkého a ty si spoludedič s Ním (Rimanom 8:17). To znamená, že si bol tiež ustanovený za dediča
všetkého.
A tak svet patrí tebe, pretože si v spoločenstve s Vládcom vesmíru. Si s Ním jedno, lebo si
prijal Jeho život! Máš teraz Jeho charakter a účasť na Jeho božskosti; Jeho spravodlivosť bola vložená
do teba. Toto nám prinieslo naše spoločenstvo s Ním - to, že sme v Kristovi. Spôsobilo to, že sme
účastníkmi Jeho spravodlivosti, zdieľame Jeho život a sme oprávnení byť odrazom Jeho slávy.
Modlitba
Som úplne v Kristovi Ježišovi, skrze ktorého mi dal Boh múdrosť, posvätenie, spravodlivosť a úplnosť.
V Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie; On je podstatou mojej existencie a môj život bude navždy na chválu
a úctu Jeho svätého mena. Haleluja.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:3-3; Židom 1:1-4
1-ročný plán: Lukáš 17:1-19; 1.Samuelova 3-7
2-ročný plán: Rimanom 11:25-36; 12:1-4; Žalm 109-110
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Pastor Chris
Predlož svoje pádne dôvody
„Predložte svoj spor, vraví Hospodin, predneste svoje dôvody, vraví kráľ Jákobov“ (Izaiáš 41:21).
Aké je to potešiteľné a inšpirujúce vedieť, že môžeš svoj prípad (spor) dokazovať pred Pánom

v modlitbe! Naozaj môžeš zmeniť svoju komôrku na súdnu sieň a predložiť svoje pádne dôvody na
to, aby si sa dožadoval zmeny, alebo trval na tom, aby veci dopadli pre teba alebo tvojich blízkych
určitým spôsobom. Tento spôsob modlenia sa je vážny, dôležitý a intenzívny – je to modlitba, pri
ktorej zavrieš dvere a povieš: „Musím mať ten zázrak dnes!“
Možno sa spýtaš: „A čo ak po chvíli modlenia stále nie som vnútorne uistený, že sa to stalo?“
Tak to je to, čo sa volá „obhajovanie svojho prípadu“; znamená to len „odročený prípad“. Pretože nie
si ešte presvedčený, že sa to stalo, choď späť do Slova, skúmaj a predlož viac dôkazov. Horlivo sa
modli v duchu – v iných jazykoch. Dokonca keď aj musíš na chvíľu prerušiť modlitbu, pokiaľ si
v práci, alebo sa zapojiť do nejakej inej užitočnej aktivity, hneď ako máš príležitosť byť znova sám,
pokračuj v modlitbe.
Dokonca aj keď cestuješ v aute do práce alebo z práce, akonáhle ti príde tá záležitosť na
myseľ, hovor Božie Slovo, týkajúce sa toho problému. Toto je podstatné pri tom, ako sa modliť
modlitbu žiadosti. Predkladá sa s vytrvalosťou a silným vedomím cieľa. Nezoberieš ako odpoveď
slovo „nie“! Ak nedostaneš správu o víťazstve po prvýkrát, keď si sa modlil, pokračuješ, až kým
nedostaneš to, čo chceš. A tomto štádiu ti to už nič na svete nemôže zobrať.
Avšak pokiaľ nemáš správu o víťazstve a poznanie vo svojom duchu, pokračuj v modlitbe a
neustále predkladaj svoj prípad. Pamätaj si, čo Boh povedal v Izaiášovi 43:26: „Pripomeň mi to a súďme
sa spolu; ty rozprávaj, aby si sa ukázal spravodlivý!“ Boh to vyhlásil nie preto, že by bol zábudlivý; je to
skôr Jeho pozvanie, aby si predložil svoje argumenty a vážne dôvody pri obhajobe svojho prípadu.
Chce, aby si poskytol vyhlásenia skutočností, zasľúbení a tvrdení, ktoré Boh urobil ohľadom
záležitosti, o ktorej jednáš a aby si bol v modlitbe naliehavý a neodbytný. A čoskoro bude v tvojom
duchu smiech, pretože budeš mať víťazstvo.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ, že nie som bezmocný, ale som zmocnený na to, aby
som spôsobil zmeny v okolnostiach života prostredníctvom viery a mena Ježiš. Radujem sa, že moja viera v Teba
a v moc Tvojho Slova víťazí dnes i vždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 5:17; Hozeáš 14:2
1-ročný plán: Lukáš 17:20-18:14; 1.Samuelova 8-10
2-ročný plán: Rimanom 12:5-21; Žalm 111-114
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Pastor Chris
Narodený zhora
On im odpovedal: Vy ste zdola, ja som zhora; vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta (Ján 8:23).
Keď Pán Ježiš v úvodnom verši povedal Židom: „Ja som zhora“, poukazoval na svoj božský

pôvod, že je Pánom z neba (1.Korintským 15:47). Je produktom Slova, ktoré Boh povedal panne Márii
prostredníctvom anjela Gabriela (Lukáš 1:31). Takže keď Ježiš povedal: „Ja som zhora“, myslel tým to,
že Jeho život nepochádza z tohto sveta. Jeho život je život zo Slova a Slovo je Boh.
Pán Ježiš urobil toto rozlíšenie preto, lebo každý človek na zemi prijal život od svojich
pozemských rodičov, ale Ježiš nie. Jeho život prišiel od Boha, lebo sa narodil z panny. Každý človek,
ktorý sa narodí do tohto sveta, má ten istý život, aký bol v prvom Adamovi. Avšak toto je porušiteľný
život, infikovaný smrťou. Adamov život sa pokazil, keď porušil Božie príkazy a tak odovzdal svoju
autoritu satanovi. V dôsledku toho prišla na svet smrť. Apoštol Pavol to potvrdzuje v liste Rimanom
5:12: „Preto ako skrze jedného človeka hriech prišiel na svet a skrze hriech smrť - tak smrť prišla na všetkých
ľudí, pretože všetci zhrešili.“
Hriech prišiel na svet v dôsledku Adamovej neposlušnosti a hneď za ním išla smrť. „Smrť“ je
viac ako len fyzické zastavenie života; je to oddelenie od Boha; život temnoty, čo sa týka Božích
záležitostí. Toto je život neobnoveného človeka, ktorého Slovo opisuje ako „zemského“, patriaceho
zemi, alebo zmyslovej oblasti (1.Korintským 15:47). Toto je dôvod, prečo sa človek musí znovuzrodiť.
Byť „znovuzrodený“ znamená to isté ako byť „narodený zhora“: „...pokiaľ sa človek nenarodí znova
(nanovo, zhora), nemôže vidieť, (poznať, byť oboznámený a zažívať ) Božie kráľovstvo“ (Ján 3:3 rozšírený angl.
preklad).
Avšak keď si znovuzrodený, to naznačuje, že si sa narodil zhora, podľa obrazu Toho
nebeského: „...a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí...“(1.Korintským 15:48). 1.Peter 1:23 uvádza:
„Znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a zostávajúcim na
veky.“ To isté Slovo, ktoré sa stalo v Ježišovi telom a spôsobilo to, že vyhlásil: „Ja som zhora“ je to isté
Slovo, ktoré dalo narodiť sa tebe, a preto si ako On, takže si teraz zhora.
Vyznanie
Môj život je výsledkom Božieho Slova a toto Slovo má chráni a udržuje. Preto žijem vo víťazstve nad
okolnosťami, denne robím pokrok a idem vpred do vyšších dimenzií Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 3:31; 1.Korintským 15:47-49
1-ročný plán: Lukáš 18:15-43; 1.Samuelova 11-13
2-ročný plán: Rimanom 13:1-14; Žalm 115-118
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Pastor Anita
Neprijímaj chudobu!
„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy

skrze jeho chudobu zbohatli“ (2.Korintským 8:9).
V charaktere Boha alebo Jeho osobnosti sa nenachádza, nič čo by naznačovalo, že chce, aby
Jeho deti boli chudobné, alebo trpeli nedostatkom. Chudoba nie je od Boha. 3. list Jána 1:2 hovorí:
„Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.“ Náboženské
kresťanstvo zapríčinilo, že veľa ľudí uverilo tomu, že mať prázdne vrecká, alebo byť chudobným je
pre nich Božia vôľa, avšak Slovo nám to zjavuje opačne. Never v chudobu, pretože ten, kto je
chudobný, nemôže pomôcť niekomu inému a Boh z nás chce mať darcov; chce, aby sme požehnávali
ostatných.
Chudobní sú často ignorovaní; nemajú hlas, veľmi ľahko sa s čímkoľvek uspokoja a vždy
musia o všetko prosiť. To nie je život Božieho dieťaťa; ty si princ. Finančná prosperita je tvojím
právom v Kristovi a Božie Slovo ti pomôže a nasmeruje ťa do pozície prosperujúceho života, ktorý bol
pre teba určený v Kristovi. Keď pokračuješ v Slove, upevní ťa a bude ťa viesť na ceste, ktorú pre teba
Boh naplánoval a na tejto ceste nie je chudoba.
Premýšľaj o tom: ak ťa Boh miluje (a On ťa určite miluje), prečo by chcel, aby si bol chudobný?
On nie je chudobný, tak prečo by chcel, aby Jeho deti boli chudobné? Jeho plán pre teba je, aby si mal
viac ako dostatok, aby si potom mohol pomôcť iným ľuďom. Aby tak Boh mohol cez teba vyjadriť
svoju lásku k iným. Možno chceš povedať: „Nemôžem predstierať, že som bohatý, keď nič nemám.“
Chudoba v skutočnosti nemá nič spoločné s tým, čo máš alebo nemáš. Chudoba je opis neschopnosti;
je to stav mysle – mentalita, ktorá je pre Božie dieťa nesprávna.
Uvažuj o prosperite a hovor prosperitu, lebo to je Božia vôľa pre teba. Hovor ako Dávid: „Pán
je môj pastier, nebudem mať nedostatku“ (Žalmy 23:1). Slovo svedčí o tvojej prosperite; zober to ako
skutočnosť a buď neoblomný v tom, že prijmeš prosperitu ako spôsob života.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za prosperujúci život, ktorý si mi dal. Nechýbajú mi peniaze, sila, pokoj,
zdravie a nápady. Dnes som silný v Tebe a v moci Tvojej sily, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:19; 2.Korintským 9:8
1 – ročný plán: Lukáš 19:1 – 27; 1.Samuelova 14 – 15;
2 – ročný plán: Rimanom 14:1 – 11; Žalmy 119:1 – 64
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Pastor Chris
Povolaný prinášať duchovné obete
„ Aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné

obete príjemné (prijateľné) Bohu skrze Ježiša Krista“ (1.Peter 2:5).
Tento verš Písma je naozaj hlboký. Nie je to návrh, ale Peter inšpirovaný Duchom Svätým
nám vyhlasuje Boží zámer pre naše životy: Boh nás vybudoval ako duchovný dom a sväté kňazstvo,
aby sme cez Ježiša Krista prinášali duchovné obete, ktoré sú prijateľné Bohom. Toto je tvoje životné
určenie; je to jeden z dôvodov, prečo si na svete a ak ho nenapĺňaš, žiješ iný ako Boží sen.
Keď zistíš, že na toto si stvorený, uvedomíš si, že Boh tu nie je len na to, aby odpovedal na
tvoje modlitby a postaral sa, aby bolo v poriadku všetko, čo sa týka teba. Samozrejme, že vypočuje
tvoje modlitby a postará sa o teba, ale to nie je to hlavné. Dôležitejšie je Tvoje spoločenstvo s Ním. Ak
naplníš skutočný účel pre ktorý ťa stvoril, zistíš, že kráčaš v Jeho božskom pláne a v tom pláne si
chránený od zla. Nebudeš sa musieť modliť k Bohu za ochranu proti zlu, ako ľudia, ktorí sa stále
modlia: „ Ó Bože, modlím sa, aby ma dnes nepostihlo žiadne zlo.“ Takto znie modlitba duchovného
bábätka.
Keď duchovne rastieš a pôsobíš v Božom zámere pre svoj život, prídeš na to, že nepotrebuješ
takýto druh modlitby, lebo modlitba Ježiša Krista za teba už bola vypočutá. Predtým, ako zomrel,
modlil sa, aby sme boli vyslobodení, ochránení a uchovaní od zla (Ján 17:15). Keď vstal z mŕtvych,
bola mu daná všetka autorita na nebi a na zemi a potom nám tú autoritu dal – aby sme vládli nad
satanom, chorobou, nemocou a zástupmi temnoty.
Tvoj život by mal byť denným vyjadrením Jeho chvály, vďakyvzdania a uctievania. Máš
pokračovať v prinášaní duchovných obetí príjemných Bohu cez Ježiša Krista za to, že ťa priniesol do
života slobody a nadvlády, aby si na zemi kraľoval a vyjadroval Jeho vôľu, charakter a dobrotu.
Modlitba
Milostivý nebeský Otče, chválim a uctievam Ťa. Nech je naveky požehnané Tvoje meno, lebo Ty si
osvietil moje srdce, aby poznalo a pochopilo Tvoju vôľu pre môj život. Preto keď som v Tebe našiel môj zmysel
života, každý deň usilovne kráčam v Tvojej milosti pre prosperitu, dokonalé zdravie, ochranu a víťazstvo,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 26:16; 2.Timoteovi 2:21;
1 – ročný plán: Lukáš 19:28 – 48; 1.Samuelova 16 – 17;
2 – ročný plán: Rimanom 14:12 – 23; Žalmy 119:65 - 128
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Pastor Chris
Prosperita: Viac než len peniaze
... Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho lístie nevädne a

všetko, čo robí, darí sa mu (prosperuje) (Žalmy 1:1-3).
Žiaden človek narodený do tohto sveta nebol Bohom predurčený, aby bol chudobný, chorý,
zlomený, deprimovaný, skleslý ani trpiaci. Práve naopak, Božia vôľa je, aby všetci ľudia prosperovali
a boli zdraví, tak ako prosperuje ich duša (3.Ján 1:2). Boh hľadá prosperitu tvojho ducha, duše
a fyzického tela. To je dôvod, pre ktorý by si nemal v sebe prechovávať chorobu, chudobu
alebo porážku, ani ich prijať.
Viem o ľuďoch, ktorí hovoria: „Nemali by sme vždy očakávať dobré od Boha; niekedy by sme
mali očakávať zlé veci, lebo život je plný vzostupov a pádov.“ To je veľmi zlý názor o posolstve
evanjelia. Boh nie je pôvodcom zla a utrpenia vo svete. Jeho sen, ktorý sa už pre teba uskutočnil
v Kristovi Ježišovi je, aby si kráčal v úplnej prosperite.
Táto prosperita je však viac ako len peniaze; prítomnosť alebo absencia peňazí nemení tvoj
stav alebo pomery duchovne, a preto by nemala zmeniť tvoje svedectvo o Bohu. Peniaze sú nástrojom.
Ak napríklad niečo potrebuješ a peniaze, ktoré máš, na to nepostačujú, to ešte neznamená, že to
nemôžeš mať; môžeš to dostať zadarmo! To je život prosperity, o ktorom hovorím. Boh nikdy
nepovedal: „Ak nemáš peniaze, nič nebude tvoje“, ale otvorene povedal „...všetky veci sú vaše“
(1.Korintským 3:22). To, čo je dôležité, je kúpna sila; a tvoja kúpna sila nie sú peniaze, ale je to tvoja
viera! Si tým, čo Boh hovorí, že si, bez ohľadu na menu, akú máš alebo nemáš v rukách.
Rovnaký princíp je aplikovaný na tvoje zdravie. Nezáleží na tom, či cítiš veľké ťažkosti vo
svojom tele. Prehlasuj uzdravenie a zdravie! Uchovávaj dobré vyznanie a tvoja viera zvíťazí!
Modlitba
Drahý Otče, oddávam sa službe Tvojho Slova a jeho moci, aby mi vštepilo to správne vnímanie
a myslenie. Môj život je svedectvom o veľkých veciach, úspechu, bohatstve, víťazstve a zdraví po všetky moje
dni, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 3.Ján 1:2; 2.Korintským 8:9; 1.Ján 5:4
1 – ročný plán: Lukáš 20:1 – 19; 1.Samuelova 18 – 19;
2 – ročný plán: Rimanom 15:1 – 9; Žalmy 119:129 - 176
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Pastor Anita
Priprav sa na to, čo je pred tebou
„Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemani, a povedal učeníkom: Sadnite si, kým

odídem tamto a pomodlím sa“ (Matúš 26:36).
V Jánovi 16:14 Ježiš povedal: „Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo
nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde.“ Pre každého kresťana
je dôležité stráviť čas modlením sa v duchu, teda modliť sa v jazykoch. Takto sa pripravíš na to, čo je
pred tebou.
Súčasťou služby Ducha Svätého v tvojom živote je ukázať ti budúcnosť a viesť ťa do slávnej
budúcnosti, ktorá je pre teba vopred určená Bohom. Biblia hovorí: „Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch,
sú Boží synovia“ (Rimanom 8:14). Každé Božie dieťa má neustále žiť podľa vedenia Ducha. Nikdy by si
nemal byť v tme ohľadom budúcnosti. Keď sa modlíš v jazykoch, je to príhodný okamih na to, aby si
prijal božské vedenie a smerovanie Ducha Svätého týkajúce sa tvojho života.
Tvoj život nebude plný negatívnych prekvapení, ak si muž alebo žena modlitby. Dokonalá
modlitebná príprava je podmienkou toho, aby si v živote videl veľké veci. Predtým, ako urobíš
rozhodnutie týkajúce sa cirkevnej služby alebo podnikania, nájdi si čas a modli sa v Duchu Svätom, až
pokiaľ vo svojom duchu nedostaneš potvrdenie víťazstva pre to, čo máš urobiť.
Nikdy nebuď príliš zaneprázdnený alebo lenivý v tom, aby si sa modlitebne pripravil
predtým, ako sa pustíš do nového projektu. To je jedno z tajomstiev života bez stresu, vytrvalého
víťazstva a pokroku. Skutočná, precítená, vytrvalá a horlivá modlitba spôsobí uvoľnenie Božej moci
v tvojom živote a prinesie víťazstvá vo všetkom, čo robíš. Z úvodného verša si môžeme všimnúť, ako
si Pán Ježiš vyhradil čas na modlitbu pred zatknutím, prenasledovaním a samotným ukrižovaním.
Cez modlitbu sa pripravil na to, čo bolo pred Ním.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem za príležitosť a privilégium modlitby, ako aj za uvoľnenie Tvojej moci na môj
život a okolnosti, keď trávim čas v spoločenstve s Tebou. Vyhlasujem, že môj život je na Tvoju slávu a Tvoja
vôľa je dnes ustanovená v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:12; Lukáš 22:44-46; Lukáš 18:1
1 – ročný plán: Lukáš 20:20 – 21:4; 1.Samuelova 20 – 22;
2 – ročný plán: Rimanom 15:10 – 19; Žalmy 120 - 124
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Pastor Chris
Spravodlivosť: Vyjadrenie vôle a prirodzenosti Boha
Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu (Žalmy 37:6).
Na to, aby si porozumel spravodlivosti, musíš najskôr pochopiť princípy dobra a zla,

správneho a nesprávneho. Podľa Biblie môže byť to, čo je dobré a zlé, správne a nesprávne, posúdené
a rozhodnuté jedine prirodzenosťou Boha. To znamená, že na rozpoznanie toho, čo je dobré a zlé,
správne a nesprávne, Boh zjavil človeku svoju prirodzenosť a vôľu. Inak by sme nikdy nevedeli, čo
robiť alebo to, čo Boh od nás očakáva.
Spravodlivosť je preto vyjadrením vôle a povahy Otca. On je sudca. Rozhoduje, čo je dobré
a čo zlé, čo je správne a nesprávne, a to na základe svojho charakteru. Zjavenie Jeho prirodzenosti,
Jeho charakteru a vôle sú spoločným vyjadrením Jeho spravodlivosti.
Naše prirodzené mysle nedokážu pochopiť, aká rozľahlá a nezmerateľná je šírka Božieho
uvažovania. Ak by sa k nám Boh priblížil v Jeho komplexnosti, neboli by sme schopní porozumieť
ničomu, čo sa Jeho týka; preto to urobil jednoduché tým, že poslal medzi nás Ježiša, ktorý prišiel ako
človek, aby sme mohli pochopiť Boha. Ježiš povedal: „...kto videl mňa, videl Otca ...“ (Ján 14:9) a v Jánovi
10:30 povedal: „Ja a Otec sme jedno.“ Prišiel, aby vyjadril vôľu a povahu Otca; Ježiš je opísaný v liste
Židom 1:3 ako obraz Otca. On bol a stále je dokonalý odtlačok a najvyšší obraz Boha a my sme ako On
(1.Ján 4:17). Naša spravodlivosť je preto vyjadrením vôle a prirodzenosti Otca.
Rimanom 5:17 hovorí: ... tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote
skrze jedného, Ježiša Krista.“ Znamená to, že sme obdarovaní schopnosťou, autoritou a mocou
vyslovovať, prejavovať a vyjadrovať vôľu a prirodzenosť Otca všade tam, kam ideme: v každej
situácii, pri každej udalosti a v každej záležitosti. Aleluja!
Modlitba
Môj život je na slávu Boha a všade preukazujem Jeho dobrotu, vôľu a prirodzenosť. Som dôkazom Jeho
spravodlivosti, trofejou Jeho dobroty a zjavením Jeho charakteru, krásy, dokonalosti a milosti, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; Židom 1:3; 1.Ján 4:17
1 – ročný plán: Lukáš 21:5 – 38; 1.Samuelova 23 – 25;
2 – ročný plán: Rimanom 15:20 – 33; Žalmy 125 - 129
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Pastor Chris
Vzťah, ktorý je viac, ako len domnienka
“Teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti, ktoré má silu (je schopné) budovať (vás) a dať (vám)

dedičstvo medzi všetkými posvätenými“ (Skutky 20:32 angl. preklad).
Jediný materiál, ktorý nám je daný na budovanie a rast silnej viery, je Božie Slovo. Boh buduje
tvojho ducha cez Jeho Slovo. Vždy, keď tráviš čas štúdiom Slova a meditovaním nad ním, si v pozícii,
keď Boh buduje tvojho ducha. Každý kresťan potrebuje rásť; každý kresťan sa potrebuje učiť a
porozumieť Božiemu Slovu, avšak bez štúdia Slova to nikdy nebudeš vedieť. Musíš Slovo počuť, byť
ním vyučovaný a potom ho osobne študovať. Dokonca aj potom, ako si bol niečomu vyučovaný,
prelistuj si sám pre seba verše a poznámky. 2.Timoteovi 2:15 hovorí: „Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako
pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“
Je normálne stretnúť ľudí, ktorí vedia tak veľa o svete a spôsobe, akým funguje, ale nevedia
nič o Božom Slove. To je strašné, lebo najdôležitejšia vec, čo sa týka teba, je tvoj duch. Tvoj duch je
tvoja prirodzenosť, to si skutočný „ty“. Keď sa všetko na tomto svete skončí, tvoj duch bude stále pri
vedomí, pretože ľudský duch nezomrie, iba telo zomrie. To, ako budeš fungovať vo večnosti, záleží na
charaktere tvojho ducha a na vzťahu, aký máš s Božím Slovom, lebo Slovo je večné. „Nebo a zem sa
pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú“ (Matúš 24:35).
Je dôležité pestovať si tento špeciálny vzťah s Božím Slovom; vzťah, ktorý je viac ako len
domnienka – vzťah, keď skutočne poznáš a máš živú skúsenosť so Slovom. Úvodný verš hovorí, že
Slovo: „...má silu (je schopné) budovať (vás) a dať (vám) dedičstvo medzi všetkými posvätenými.“ Z tohto
dôvodu denne učíme Božie Slovo milióny ľudí po svete, aby ich myseľ bola osvietená a ich duch
posilnený v Božích veciach.
Modlitba
Drahý Otče, ako veľmi milujem Tvoje Slovo, lebo je pokrmom pre môjho ducha a liekom pre moje fyzické
telo. Dnes som premieňaný a nasmerovaný, aby som rozumne jednal vo všetkých záležitostiach, lebo Tvoje Slovo
usmerňuje moje myšlienky a skutky. Keď sa oddávam vláde Tvojho Slovo, môj pokrok je všetkým zjavný, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 23:12; Józue 1:8
1 – ročný plán: Lukáš 22:1 – 38; 1.Samuelova 26 – 28;
2 – ročný plán: Rimanom 16:1 – 11; Žalmy 130 - 134
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Pastor Anita
Zober Ho za Jeho Slovo
„...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 55:11).
Boh nám dal Jeho Slovo, aby sme podľa neho mohli žiť. Toto Slovo nezaznamenáva iba
historické udalosti a proroctvá, ale zjavuje Božiu vôľu, charakter a prirodzenosť a Jeho večný plán pre
človeka. Jeho Slovo je plné moci a vnútornej schopnosti vyprodukovať to, o čom hovorí.
Poznanie a chápanie Božieho Slova je v našom vzťahu s Bohom nevyhnutné. Keď študuješ a
pochopíš Slovo Božie, nebudeš mať žiadnu pochybnosť o jeho účinnosti. Nebudeš sa viac zamýšľať
nad tým, či je Božia vôľa pre teba prosperovať, byť zdravý a úspešný v živote; jednoducho budeš
očakávať od Slova, že bude produkovať výsledky v tvojom živote. Nauč sa reagovať na Božie Slovo
zo svojho ducha a prejav jednoznačnú vieru v jeho silu a schopnosť premeniť ťa.
Keď správne reaguješ na Božie Slove tým, že podľa neho konáš, tvoj život pôjde iba jedným
smerom – hore a dopredu. Chop sa Slova, ktoré je kľúčom do života nádhery, slávy, pokoja, úspechu,
zdravia a prosperity. Slovo je Božia odpoveď na všetky, výzvy pred ktorými ľudia stoja. Nezáleží na
tom, o čo ide: či je to choroba, bankrot, manželské problémy a podobne. Akonáhle máš Božie Slovo
pre tú oblasť, máš aj odpoveď.
Slovo produkuje v tvojom živote to, o čom hovorí. Ak je to posolstvo uzdravenia a zdravia,
Slovo ťa uzdraví, keď ho pre seba prijmeš. Ak je to posolstvo prosperity a materiálnej hojnosti, Slovo
ti to prinesie do osobného života. Odpovede a riešenia, ktoré potrebuješ, sú priamo tam v Slove. Preto
otvor svojho ducha a uvítaj Slovo do svojho srdca. Prijmi Slovo ako najvyššiu autoritu týkajúcu sa
akejkoľvek situácie. Dovoľ, nech Slovo riadi a usmerňuje tvoj život.
Vyznanie
Žijem podľa Slova, preto kvitnem ako strom posadený pri brehu rieky; moja viera je účinná a všetko, čo
robím, prosperuje. Oddal som sa celý Slovu, preto je môj život vedený Duchom Božím v smere Božieho určenia
pre mňa, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Židom 4:12; Matúš 24:35; Lukáš 21:32-33
1 – ročný plán: Lukáš 22:39 – 65; 1.Samuelova 29 – 31;
2 – ročný plán: Rimanom 16:12 – 27; Žalmy 135 - 136

28

Pastor Chris
“Nádych porozumenia”
No je to duch v človeku: a inšpirácia Všemohúceho dáva im porozumieť (Jób 32:8 angl. preklad).
Hebrejské slovo „inšpirácia“ v preklade znie „neshamah“, čo znamená vánok alebo dych.

Preto v spojitosti s textom by horný verš mal znieť: „Ale je duch v človeku: a vánok alebo dych
Všemohúceho im dáva porozumenie.“ Pripomína to, čo urobil Pán v Lukášovi 24, keď sa zjavil svojim
učeníkom po Jeho zmŕtvychvstaní. Biblia hovorí: „Otvoril ich chápanie, aby mohli porozumieť Písmu“
(Lukáš 24:25 angl. preklad). Apoštol Ján nám nakoniec dáva poznať, ako to Ježiš urobil:„ ... dýchol na
nich a povedal im, prijmite Ducha Svätého“ (Ján 20:22 angl. preklad).
Uvedom si, že v tom čase služba Ducha Svätého ešte nezačala. „Tak potom čo im Ježiš dal?“
Dal im Ducha porozumenia, pretože plnosť Ducha ešte neprišla. Ale teraz, keď bol na teba vyliaty
Duch Svätý, tak ti dáva porozumenie duchovných skutočností. On je tvoj učiteľ; žije v tebe, aby ťa
požehnal, posilnil a spôsobil to, že si budeš vedomý svojho dedičstva v Kristovi – vecí, ktoré sú ti už
zadarmo dané Bohom (1.Korintským 2:12).
Takéto nadprirodzené chápanie udelené Duchom Svätým zapríčiní, že budeš pôsobiť vo
vyššej dimenzii Ducha. Privádza ťa na miesto dospelosti v Kristovi, kde všetko, čo robíš, je v súlade
s vôľou a charakterom tvojho nebeského Otca. Toto je milosť, ktorú nám Duch Svätý prináša; aby si
presne vedel, čo máš urobiť, čo hovoriť a ako múdro jednať v záležitostiach života.
Navyše nielen že ti udelí takú rýchlosť porozumenia a prenikavý náhľad

do hlbších

tajomstiev Boha, ale takisto zapríčiní, že budeš konateľom Slova: „Dám svojho ducha do vášho vnútra a
spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia“ (Ezechiel 36:27).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za úžasné požehnanie a privilégium toho, že Duch Svätý žije vo mne! Jeho
prítomnosť v mojom živote mi dáva nadprirodzenú múdrosť a chápanie, ktoré potrebujem pre úspešné jednanie v
živote. Dnes sú oči môjho ducha osvietené poznať Ťa viac, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 11:2; Efezským 1:17-18; 1.Ján 2:27
1 – ročný plán: Lukáš 22:66 – 23:25; 2.Samuelova 1 – 3;
2 – ročný plán: 1.Korintským 1:1 – 9; Žalmy 137 - 138
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Pastor Chris
Si plný milosti
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Amen!

(2.Korintským 13:14).
Milosť je vonkajší odraz Božej slávy v tvojom duchu. Ide vlastne o Božiu priazeň prejavenú
v tvojom živote. Efezským 4:7 nám hovorí: „...Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho
daru“, preto aj ty si plný milosti. Ján 1:16 hovorí: „Z jeho plnosti sme my všetci prijali, milosť za milosťou.“
Prijal si Pánovu plnosť, aby si vyjadroval Jeho milosť.
Milosť je nadprirodzený vplyv, ktorý pôsobí v tebe. Zapríčiní, že čokoľvek robíš, prosperuje;
ide o božské uschopnenie, ktoré spôsobuje rast, povýšenie a pokrok! Je na tebe, do akej miery dovolíš
Božej milosti prejaviť sa navonok. Čím viac dokážeš svoje srdce naplniť Božím Slovom a mať Ducha
Svätého v činnosti vo svojom živote, o to viac bude milosť žiariť navonok.
Nielenže môžeš, ale takisto by si aj mal zväčšovať vonkajší odraz Božej slávy vo svojom duchu
až do takej miery, kedy to ostatní budú vidieť a začnú o tom svedčiť. Možno to nebudú schopní
vysvetliť, ale začnú oslavovať Boha za jeho krásu a dokonalosť, ktorá je prejavená v tvojom živote.
V 2.Petrovi 3:18 nás Duch Boží cez apoštola Pavla vyzýva, aby sme rástli v milosti: „ale vzrastajte v
milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“
Slovo „rásť“ je z gréckeho „auxano“ a to znamená „zväčšiť“ alebo „rozšíriť.“ Inými slovami,
Boh chce, aby sa milosť a poznanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista zväčšovali v našom živote.
Napríklad keď Pán Ježiš bol ešte dieťa, Biblia hovorí ako: „...chlapček rástol a mocnel, plný múdrosti, a
Božia milosť bola s ním (Lukáš 2:40). Rástol v milosti dokonca aj ako dieťa a mal priazeň u Boha a ľudí
(Lukáš 2:52). Milosť Božia pritiahne správnych ľudí, prostriedky a zdroje, ktoré potrebuješ na
pôsobenie v Božom určení pre tvoj život.
Oslavuj dnes túto milosť vo svojom živote.
Modlitba
Ďakujem ti vzácny Pane za Tvoju milosť, ktorá mi priniesla akceptovateľnosť, priazeň, radosť
a výhodu! Dnes vykročím do sveta vedomý si vnútorného pôsobenia a vonkajších prejavov Tvojej milosti
v mojom živote. Rastiem v tejto milosti a poznaní môjho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Peter 3:18
1 – ročný plán: Lukáš 23:26 – 49; 2.Samuelova 4 – 6;
2 – ročný plán: 1.Korintským 1:10 – 21; Žalmy 139 - 140

30

Pastor Anita
Väčší „Ty“
„Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha, a nie z nás“

(2.Korintským 4:7).
Božia sláva, ktorá je v tebe uložená, by nemala byť ukrytá. Boží sen je vidieť ťa skúmať skryté
poklady v tvojej „hlinenej nádobe“ cez Ducha, aby si mohol tú slávu odkryť a prejaviť ju pred svetom.
Veľa ľudí žilo a zomrelo bez toho, aby zjavili toho slávneho, ktorý bol v nich. Žili a zomreli
iba ako slabé vonkajšie pozemské nádoby. Všetko, čo na nich svet videl bola tá vonkajšia škrupina,
ktorá pokryla toho slávneho v ich vnútre. Avšak v tebe je „ten väčší“, ktorého nikto ešte nevidel a Boží
sen je to, aby si ho objavil a vypustil von. Všetok úspech, víťazstvá a slávu, ktorú môžeš mať sú v tom
väčšom „tebe“, preto vypusti zo seba to veľké, ktoré je uzavreté v tvojom duchu.
Ján prehlásil o Slove: „Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta“ (Ján
1:9). Božie Slovo je to jediné svetlo, ktoré ti pomôže nájsť toho väčšieho, ktorý v tebe. To svetlo ti
ukáže, kto v skutočnosti si: kráľ, ktorý má moc nariadiť konkrétnu vec a ustanoviť ju za platnú!
Áno, možno si urobil chyby a zažil si nejaké sklamania a teraz si myslíš, že poznáš seba a svoje
limity; pozeráš sa však na nesprávnu vec. Odvráť svoj zrak od tých obmedzení a pozri sa do Božieho
zrkadla (Jeho Slova). Ako sa pozeráš na slávu Božiu v zrkadle, si premieňaný na ten istý obraz Božej
slávy, aký vidíš v Písme (2.Korintským 3:18). Čím viac sa dívaš na ten obraz, tým viac si premenený
a stávaš sa tým, čo vidíš.
Táto zmena sa bude diať každý deň pri štúdiu Božieho Slova, keď sa pozeráš na ten obraz
v Božom zrkadle a medituješ nad ním každý deň. Čoskoro ten zdanlivo slabý, bojazlivý, zlyhávajúci,
obmedzený človek, ktorý tam bol, ustúpi slávnemu, úspešnému a mocnému novému vnútornému
človeku. Začni ešte dnes zo Slova objavovať väčšieho „teba“, ktorý je v tebe a zjav ho svetu okolo teba.
Vyznanie
Som žiarou Božej slávy, krásy a milosti. Nie som obyčajný; som si vedomý nadprirodzeného Božieho
života v sebe; preto je v mojom duchu veľkosť, dokonalosť a úspech! Dnes cez moje slová a skutky zjavujem svetu
okolo mňa slávu, cnosť a dokonalosť božskosti uloženú v mojom duchu!
Rozšírené štúdium: Príslovia 25:2; 2.Korintským 3:18;
1 – ročný plán: Lukáš 23:50 – 24:12; 2.Samuelova 7 – 8;
2 – ročný plán: 1.Korintským 1:22 – 31; Žalmy 141 - 142

