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Pastor Chris
Nepozeraj na vonkajšie zdanie
Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na

viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné (2. Korinťanom 4:17-18).
Dôležitou charakteristikou silnej viery je to, že nehľadí na vonkajšie zdanie vecí; neberie ohľad na
fyzické okolnosti. Ježiš odmietol brať do úvahy fakt, že Lazar bol mŕtvy, hoci predtým povedal, že
Lazarova nemoc nie je na smrť (Ján 11:4). To, že Lazar nakoniec zomrel a bol pochovaný už štyri dni,
nebolo pre Ježiša rozhodujúce, pretože jeho viera bola zameraná na Božie Slovo. Vedel, že Otec počul Jeho
vierou naplnené slová.
Pozrime sa teraz, čo Pán urobil: zavolal Lazara von z hrobu práve tak, ako by si ty zavolal na
niekoho spiaceho vo vedľajšej izbe. To je viera. S vierou neexistuje niečo také, ako „beznádejný prípad”,
alebo „bezvýchodisková situácia“; nič nie je nemožné, pretože všetko je možné! V oblasti viery sa
nevzdávaš.
Ľudia sa vzdávajú vtedy, keď založili svoje úsudky a chápanie na tom, čo môžu posúdiť svojimi
fyzickými zmyslami. Ľudské zmysly sú vytrénované tak, aby hovorili napríklad: „Bolí ma žalúdok“ len
preto, že cítime bolesť v žalúdku. Človek je vytrénovaný pocítiť strach a povedať: „Bojím sa“; je trénovaný,
aby rozoznal nedostatok a hovorí: „Som chudobný.“ Ale viera hovorí v zhode s Božím Slovom. Takže
môžeš povedať: „Cítim bolesť hlavy, ale som uzdravený.“ Musíš zdôrazňovať svoje uzdravenie a zdravie.
Nikdy nedovoľ, aby tvoje pocity kontrolovali teba alebo okolnosti tvojho života. To, čo cítiš, nesmie
ovládať alebo obmedzovať to, čo Božie Slovo hovorí, že si a čo máš.
Nezáleží na tom, čo vidíš, počuješ alebo cítiš; nezáleží na tom, ako negatívne alebo nemožné môžu
tie veci prirodzene vyzerať; pokračuj vo vyznávaní Slova! Slovo viery v tvojich ústach prinesie výsledky.
Preto odmietni brať do úvahy okolnosti alebo pripúšťať si nemožnosti.
Vyznanie
Božia múdrosť je vo mne a moje viera je živá! Moje názory, úsudky a reakcie sa neriadia tým, čo pociťujú
moje prirodzené zmysly, ale sú v súlade so Slovom. Môj život je každodenným vyjadrením Božieho Slova, v mene
Ježiš.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:6; Rimanom 4:19-21
1-ročný plán: Lukáš 24:13-35; 2.Samuelova 9-11
2-ročný plán: 1.Korintským 2:1-11; Žalm 143-144
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Pastor Chris
Dovoľ Mu, aby sa cez Teba prejavoval!
Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni

Šalamúnovej (Skutky 5:12).
Boh si ťa môže použiť, ak Mu to dovolíš; môže cez teba urobiť čokoľvek, ak sa Mu poddáš. Už ťa
požehnal a učinil ťa požehnaním; teraz túži po tom, aby cez teba požehnal svet. Potrebuje ťa tak veľmi, ako
ty potrebuješ Jeho. Keď študuješ Bibliu, si viac a viac oboznámený s tým, ako veľmi ťa Pán potrebuje,
pretože iba cez teba môže svetu ďalej ukázať svoju dobrotu, milosť, múdrosť a dokonalosť. Túži po tom,
aby cez svoje deti prejavil sám seba.
Prirodzený alebo neobrátený človek nemôže spoznať, kým Boh je, pokiaľ nestretne teba, pretože
Boh sa rozhodol zjaviť svoju vôľu a prirodzenosť tomuto svetu cez teba. Apoštol Pavol povedal v 2.
Korinťanom 5:19: „...že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil
medzi nami zvestovanie zmierenia.“ Boh sa dal spoznať svetu cez Ježiša Krista. Avšak pred svojím slávnym
nanebovstúpením sa v Jánovi 14:16 Ježiš modlil k Otcovi, aby nám poslal „iného utešiteľa,“ ktorý s nami
zostane naveky a Otec ho poslal (Skutky 2:4).
Duch svätý dnes skutočne žije v tebe, takže kdekoľvek si, môžeš zjavovať Kristov život! Ľudia
nevidia Ducha Svätého, ale vidia teba, pretože ty si Jeho dokonalým obrazom; stal si sa mužom alebo
ženou „Kristus vo mne“; stotožnil si sa s Kristom. On sa smeje, usmieva, požehnáva a dotýka sa sveta cez
teba. Dokonca sa modlí a prihovára cez teba: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my
nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným“
(Rimanom 8:26). Zjavuje Boží život a svoju vieru cez nás.
Cez aktívnu spoluúčasť na Božom najdôležitejšom zámere, záchrane duší, zakúsiš v sebe viac
prejavov Jeho lásky, charakteru a Jeho prirodzenosti. To je to, čím kresťanstvo naozaj je; si výdajca alebo
distribútor Božích požehnaní.
Vyznanie
Som Božím vystretým ramenom; Jeho vyjadrením pomoci, uzdravenia, oslobodenia a spasenia svetu. Som
požehnaním mojej generácii a prostredníkom slávy, milosti a dokonalosti božskosti. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Hozeáš 12:13; Jeremiáš 51:20
1-ročný plán: Lukáš 24:36-53; 2.Samuelova 12-14
2-ročný plán: 1.Korintským 2:12-16; Žalm 145-146
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Pastor Anita
Nezostávaj v minulosti
Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to,

čo je predo mnou (Filipským 3:13).
Kniha Skutkov nám podáva detailný príbeh o Saulovi z Tarzu, ktorý je neskôr známy ako Pavol.
Pred svojím obrátením veľmi prenasledoval Boží ľud. Avšak jedného dňa na svojej ceste do Damasku, keď
sa s horlivým zápalom chystal zaútočiť proti cirkvi, mal stretnutie s Pánom a obrátil sa. Okamžite sa opýtal
Pána: „...Čo chceš, Pane, aby som činil...? (Skutky 9:6).
V ten deň Pán zmenil jeho osud a dal mu nové zameranie. Až do toho času prenasledovateľ cirkvi
sa stal jedným z najväčších Pánových apoštolov, ktorého poveril zodpovednosťou priniesť evanjelium
pohanom obracajúc ich z temnoty do svetla a z moci satana Bohu (Skutky 26:28). Pavol podriadil svoj život
kázaniu evanjelia s väčšou horlivosťou, než bola tá, s akou prenasledoval cirkev a odmietol byť odradený
svojou nepríjemnou minulosťou. Uvedomil si, že: „...ak je niekto v Kristovi je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli a hľa, nastali nové“ (2.Korintským 5:17). Toto bolo jeho svedectvo, toto bolo jeho víťazstvo: smelo
vyhlasoval Slovo života, bez ohľadu na minulosť. Náš úvodný verš odhaľuje to, ako bol schopný vyrovnať
sa so svojou minulosťou. Je to lekcia pre nás všetkých.
Pavlove svedectvo presne odhaľuje, čo môže Pán urobiť v živote kohokoľvek, kto prijme Slovo,
bez ohľadu na zážitky tohto človeka v minulosti. Pán Ježiš môže natrvalo zmeniť človeka a dať mu nové
určenie. Jeho Slovo v tebe premení tvoj život a vplyvom Ducha Svätého obnoví tvoj svet. Preto podobne
ako apoštol Pavol buď úplne oddaný Pánovi a Jeho evanjeliu. Smelo hovor Slovo a odmietni dovoliť
čomukoľvek, vrátane tvojej minulosti, aby ťa odradilo od tvojej horlivosti zjavovať vo svojom okolí Krista.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, vyvolil si si ma od založenia sveta, aby si vo mne zjavil Krista. Upevňujem svoj pohľad
na Teba a Tvoju večnú milosť a vyhlasujem Slovo života a pravdy, keď nesiem ovocie spravodlivosti na Tvoju chválu
a slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 2:20; Galatským 2:18-19
1-ročný plán: Ján 1:1-18; 2.Samuelova 15-17
2-ročný plán: 1.Korintským 3:1-9; Žalm 147-148
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Pastor Chris
Slovo je tvojím dokladom
Viera je podstatou (základom) vecí, na ktoré sa človek nadeje, dôvodom (dôkazom, dokladom) vecí, ktoré

nevidíme (Židom 11:1 angl. preklad).
Jedným z tých špecifických pravidiel a požiadaviek účinných modlitieb je to, aby si predkladal
Božie Slovo ako svoje doklady. To je jeden z dôvodov, prečo by si mal neustále študovať Božie Slovo. Slovo
je dokladom, ktorým sa hlásiš ku svojmu dedičstvu v Kristovi.
Ak by ti napríklad niekto povedal, aby si dokázal, že si vlastníkom nejakej nehnuteľnosti, nemusel
by si ju preniesť z miesta, kde sa nachádza, aby si ju ukázal tomu, kto sa pýta, že? Miesto toho by si
jednoducho predložil „dôkaz“ alebo „list vlastníctva“ na ten majetok. V rozšírenom preklade Biblie je viera
definovaná ako: „...záruka ( osvedčenie, LIST VLASTNÍCTVA) vecí, na ktoré sa nadejeme, dôkazom vecí, ktoré
nevidíme a presvedčením o ich skutočnosti (viera chápe ako skutočné fakty to, čo nie je zjavené zmyslom)“ (Židom
11:1).
Keď sa snažíš spôsobiť zmeny prostredníctvom modlitby viery, musíš byť duchovne bdelý, aby si
rozpoznal dôkaz Ducha Svätého, ktorý prináša do tvojho vedomia. Niekedy ťa môže viesť, aby si študoval
konkrétny verš z Biblie, alebo ti bude dávať určité verše do tvojho ducha. Medituj o nich a modli sa tieto
verše.
Okrem toho by si mal mať vo svojom vnútri správu o víťazstve cez slovo proroctva. Slovo nemusí
nevyhnutne prísť od niekoho iného. Duch Svätý ti môže jednoducho dať slová, keď sa modlíš, alebo dať
do tvojho ducha pieseň víťazstva, ktorá v tebe spôsobí veľkú radosť. Nikdy nenechaj len tak takéto slová,
lebo sú dôkazom, dokladom o tvojom víťazstve. Medituj o nich, hovor ich, buď v tom smelý tak, aby iní
videli, čo si prijal a konaj podľa toho. Ak je niekto, kto je chorý a pritom sa modlil, aby bol uzdravený, tak
by sa mal pozrieť do Slova, aby našiel dôkaz o svojom uzdravení.
Študuj Božie Slovo a nájdi, čo dnes hovorí o tvojej situácii. Keď nájdeš dôkaz, použi ho!
Modlitba
Drahý Otec, radujem sa z Tvojho Slova, ktoré do môjho ducha vkladá vieru a spôsobuje, že vidím a beriem si
moje dedičstvo v Kristovi. Dnes pôsobím v autorite Ducha, vedomý si toho, že všetky veci sú moje, v mene Pána
Ježiša.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 41:21; Hozeáš 14:2
1-ročný plán: Ján 1:19-51; 2.Samuelova 18-19
2-ročný plán: 1.Korintským 3:10-22; Žalm 149-150
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Pastor Chris
Nezvyčajné...ale nadprirodzené
„...Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým bojovým

pokrikom; vtedy sa zrútia mestské hradby a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred“ (Józua 6:5).
Stratégie, postupy a inštrukcie Ducha môžu byť niekedy „nezvyčajné“, ale sú vždy nadprirodzené
a produkujú zázraky. Jericho bolo časťou zasľúbenej zeme a v Józuovi 6:2 (angl. preklad) povedal Boh
Józuovi: „...Pozri, dal som do tvojej ruky Jericho i jeho kráľa i jeho silných bojovníkov.“ Pán nepovedal: „Dám ti
Jericho...“, ale „dal som do tvojej ruky Jericho...“ To nebolo zasľúbenie, ale vyhlásenie skutočnosti, ktoré
prichádzalo od samotného Pána.
A hoci Boh dal Izraelitom Jericho, keď sa tam Józue a izraelská armáda dostali, stále tam boli veľké
múry, ktoré mesto Jericho obklopovali. Avšak Pán dal Józuovi stratégiu, s ktorou mal Jericho dobyť. Tá
stratégia bola zjavne nezvyčajná, pretože žiadna ľudská myseľ by neprišla s myšlienkou strhnúť tie
impozantné múry obyčajným trúbením a krikom unavených mužov. Napriek tomu veľké múry Jericha
zázračne padli, pretože Józue a vojsko Izraela konali podľa Pánových inštrukcií.
Aké je to pre teba dôležité konať vždy podľa Slova a vedenia Ducha! Predstav si, ak by sa Józue
snažil tieto inštrukcie Ducha rozumovo hodnotiť. Nasledujúci deň by vstal a videl by tie múry, ako sa
vzdorovito týčia ako vždy napriek tomu, že Boh povedal: „Dal som do tvojej ruky Jericho.“ Je to tvoja
zodpovednosť, aby si konal podľa Slova a inštrukcií Ducha, ktoré si prijal. Vždy môžeš dosiahnuť
výsledky, aké chceš; môžeš zvíťaziť každý deň a dosiahnuť výnimočný úspech. Avšak tajomstvom toho je
mať neustále spoločenstvo s Duchom Svätým a Slovom a byť vedený tak, aby si vynikal a konal múdro
v záležitostiach života.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a jeho vplyv v mojom živote a za nadprirodzené vedenie, ktoré
prijímam od Tvojho Ducha. Viem, že budem vždy úspešný a víťazný, lebo žijem Tvojím Slovom a pozorne nasledujem
vedenie Ducha Svätého. Takže vďaka Tvojej milosti konám dnes múdro vo všetkých záležitostiach života, v mene
Ježiš.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 14:15-16
1-ročný plán: Ján 2; 2.Samuelova 20-21
2-ročný plán: 1.Korintským 4:1-10; Príslovia 1
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Pastor Anita
Čo vidíš?
Tam sme videli obrov, Anákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa

zdali aj im (4.Mojžišova 13:33).
Záleží na tom, čo vidíš a ako to vidíš. Pozeráš svojimi fyzickými očami alebo očami viery? Tí, ktorí
hľadia svojimi fyzickými očami, sú ľahko premožení problémami života. Toto sa presne stalo desiatim
špehom, ktorí dali odpoveď neviery, keď sa vrátili z prieskumu zeme, ktorú Boh zasľúbil Izraelitom.
Čítajme ďalej, čo povedali v 4.Mojžišovej 13:31-32: „No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme
vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina,
ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej
videli, je obrovského vzrastu.“
Aký obraz strachu, neviery a porážky predložili Izraelitom neveriaci zvedovia! Avšak Jozua
a Káleb to videli odlišne, keď povedali: „...Krajina, ktorú sme prešli, aby sme ju preskúmali, je mimoriadne dobrá
krajina! Ak bude mať Hospodin v nás záľubu, dovedie nás do tejto krajiny a dá nám ju - krajinu, ktorá oplýva
mliekom a medom. Len sa nebúrte proti Hospodinovi! A nebojte sa ľudu krajiny, lebo bude naším chlebom. Odišla od
nich ochrana, ale s nami je Hospodin. Nebojte sa ich!“ (4.Mojžišova 14:6-9). Zatiaľ čo dedičia vyskočili na Slovo,
ostatní desiati špehovia dali správu neviery, pretože to boli ľudia zmyslov.
Nikdy nedovoľ, aby to, čo prijímajú tvoje fyzické zmysly, to znamená čo vidíš, počuješ alebo cítiš,
určovalo okolnosti tvojej existencie. Nerozhoduj sa podľa toho čo vidíš, ani podľa počutia svojich uší
(Izaiáš 11:3). Nepozeraj na viditeľné veci, ale na veci, ktoré sa nevidia, pretože veci, ktoré sa vidia, sa môžu
zmeniť (2.Korintským 4:18). Upriam svoj pohľad len na Božie večné a neomylné Slovo a zachovávaj si
vždy odpoveď viery.
Vyznanie
Nepohnem sa na základe toho, čo vidím, cítim alebo počujem zmyslami, ale moje myšlienky, slová a skutky sú
inšpirované Duchom prostredníctvom viery v Božie Slovo. Žijem úžasný život milosti a požehnania, pretože žijem
v Slove a Slovom. Halleluja.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:17-18; Židom 11:1-3
1-ročný plán: Ján 3:1-21; 2.Samuelova 22
2-ročný plán: 1.Korintským 4:11-21; Príslovia 2

7

Pastor Chris
„...na Jeho obraz a podobu“
A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby... (1.Mojžišova 1:26).
V 1.Mojžišovej 1:27 Boh povedal: Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako

muža a ženu ich stvoril.“ Aká je v tom hlboká pravda. Všimnime si náš úvodný verš ešte raz. Boh povedal:
„...Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby...“ Byť stvorený podľa Jeho podoby znamená, že sme
urobení tak, aby sme fungovali ako On. To znamená, že nielen vyzeráme ako On, ale napodobňujeme Ho,
pôsobíme (fungujeme) ako On. Otázka potom je: „Ako funguje (pôsobí) Boh?“
V 1.Mojžišovej 1:1 sa hovorí: „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ Tieto verše hovoria, že Boh je
tvorca, pretože prvú vec, ktorú o Ňom nájdeme v 1.Mojžišovej je to, že „stvoril“. To je jedna z Jeho činností.
Preto ako On aj ty si tvorca. Po druhé, všimni si, čo stvoril: „Nebesia a zem.“ Nebo je prostredie a rovnako
aj zem. Obe sú prostredia, ktoré fungujú určitým spôsobom, na základe plánu. To znamená, že vierou
naplnenými vyznaniami môžeš vytvoriť prostredie víťazstva, prosperity a zdravia.
1.Mojžišova 1:2 nám hovorí, čo urobil Boh, keď bola zem bez formy a v totálnom chaose. Tvorivým
slovom obnovil poriadok, krásu a formu zeme. Čokoľvek povedal, sa stalo. Podobne ako On aj ty môžeš
vysloviť slová – tvorivé slová viery – a mať to, čo hovoríš (Marek 11:23).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal schopnosť spôsobovať zmeny v okolnostiach môjho života tým, že
hovorím Tvoje Slovo. Pretože som podobne ako Ty tvorcom, vyhlasujem dnes pozitívne a úžasné zmeny v mojich
financiách, zdraví, rodine, vzdelaní, službe a podnikaní, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:3; Príslovia 8:12; Marek 11:23
1-ročný plán: Ján 3:22-36; 2.Samuelova 32-24
2-ročný plán: 1.Korintským 5:1-13; Príslovia 3
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Pastor Chris
Slovo je tvojím životom
Povedal: Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim

synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a
týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán (5.Mojžišova
32:46-47).
Čím viac si oboznámený s Božím Slovom prostredníctvom štúdia a meditácie, tým viac si
uvedomíš, že Slovo je viac, než len kniha pokynov. Slovo nám dáva inštrukcie a vedie nás, ale Slovo je viac,
ako len sprievodca; je to tvoj život. Jób povedal: „...Vážil som si slová Jeho úst viac, ako potravu, ktorú
potrebujem“ (Jób 23:12 angl. preklad). Porozumenie Božieho Slova ťa privedie k tomu istému záveru.
Podobne ako Mojžiš uvidíš, že Slovo je tvojím životom. Niet divu, že Mojžiš poznal cesty Božie, zatiaľ čo
Izraelci poznali len skutky Božie. Videli Božie Slovo ako prikázania, ktoré mali poslúchať, ale pre Mojžiša
to bol život.
Božie Slovo je Božie zrkadlo, ktoré zobrazuje tvoj duchovný obraz. Zjavuje Boží pohľad na teba
a to, ako ťa Boh vníma. Akú slávu a naplnenie zažiješ vo svojom živote, keď tvoj duch zoberie obraz toho,
ako si zjavený v Slove! Keď si uvedomíš, že Božie Slovo ti bolo dané na to, aby odzrkadľovalo Boží obraz
o tebe, to zmení tvoju perspektívu života.
Často hovorím: „Viem, kto som“, a to kvôli obrazu, vnímaniu a mentalite, ktorú mi dalo Božie
Slovo. Vidím sa v Božom zrkadle – Jeho Slove - a podľa toho konám. Viď sa v Božom zrkadle a konaj
podľa Slova. Mysli, hovor a konaj podľa toho; buď tým, čo Slovo hovorí, že si! Odmietni byť niečím iným,
ako tým obrazom, aký vidíš v Slove. Satan, okolnosti a situácie sa ťa možno snažia od toho odkloniť, ale
musíš odmietnuť všetky opačné názory! Drž sa len obrazu tvojho života, ktorí ti dáva Božie Slovo.
Vyznanie
Som tým, čo Boh hovorí, že som, mám to, čo hovorí, že mám. Som plný moci a sily, pretože Jeho schopnosť
dnes pracuje vo mne. Vyhlasujem, že som viac ako víťaz, pretože Ten, ktorý je vo mne je väčší, ako ten, ktorý je vo
svete.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:25; 2.Korintským 3:18
1-ročný plán: Ján 4:1-26; 1.Kráľov 1
2-ročný plán: 1.Korintským 6:1-11; Príslovia 4
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Pastor Anita
Buď v modlitbe naliehavý
A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca,

Boha sa nebál a človeka nehanbil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti
môjmu protivníkovi! Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, ale že
ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma (Lukáš 18:1-5).
Vyučovania Pána Ježiša o viere sú úplne základné. V úvodnom texte učil o tom, ako byť v modlitbe
vytrvalým. Povedal, že človek by sa mal stále modliť a neustávať, alebo neklesať na mysli. Očakáva sa
od teba, aby si sa modlil vo viere a očakával výsledky, pretože viera vždy funguje. Ak si znechutený,
odradený alebo skľúčený ohľadom situácie, za ktorú sa modlíš, to nie je viera. Viera je smelá istota
a očakávanie, že to, za čo si sa modlil k Bohu, je ti dané. Preto sa nevzdávaj, zostaň neodbytný podobne
ako žena spomínaná Ježišom v úvodnom verši.
Naliehavosť v modlitbe neznamená, že si neveriaci. V skutočnosti je dôkazom viery, inak by si
nenástojil a nestál pevne na Slove, aby vyprodukovalo výsledky. Avšak kde niektorí míňajú cieľ je to, že sa
vzdávajú príliš skoro. Vo viere si stojíš na svojom, až pokiaľ sa to nestane.
Hoci existuje nepriateľ, diabol, ktorý sa môže snažiť zabrániť tvojmu zázraku, nie je viac
podstatný. 1.Peter 5:8-9 hovorí: „Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc
koho by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že takéto isté utrpenia sú údelom vášho bratstva po celom
svete!“ V tomto verši máme doporučené, ako máme jednať zo satanom. Vzopri sa mu! Jakub 4:7 nám ďalej
hovorí, ako to dopadne, keď sa mu vzoprieme: uvidíš len jeho chrbát, to znamená utečie od teba v strachu.
Nevzdávaj sa svojho sna. Neustále vyživuj svoje túžby a svoje očakávania svojimi vierou
naplnenými vyznaniami. Biblia hovorí, že ak sa oblak naplní dažďom, vyprázdni sa sám na zem (Kazateľ
11:3). V ustanovenom čase tvoja viera istotne zvíťazí, ak neochabneš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi pomáhaš budovať pevnú a víťaziacu vieru prostredníctvom Tvojho Slova. Nič
pre mňa nie je nemožné a žiadna úroveň úspechu, víťazstva a pokroku nie je pre mňa nedosiahnuteľná, pretože žijem
vierou v Slovo, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23-24; 1.Timoteovi 2:8; Lukáš 18:1-5
1-ročný plán: Ján 4:27-54; 1.Kráľov 2-3
2-ročný plán: 1.Korintským 6:12-20; Príslovia 5
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Pastor Chris
Vzdelávaj svojho ducha Slovom!
Dych (duch) človeka je sviecou Hospodinovou, ktorá skúma všetky vnútornosti jeho srdca (Príslovia 20:27

angl. preklad).
Aktivity, ktoré sa dejú v ľudskom duchu, sú obyčajne tými, ktoré vládnu v jeho živote. Či budeš
alebo nebudeš úspešný v živote záleží od toho, čo sa deje v tvojom duchu, lebo z tvojho ducha pramení
život (Príslovia 4:23). Keď riadiš cesty svojho života, je dôležité, aby si trénoval svojho ducha Slovom tak,
aby bol spoľahlivým vodcom.
Do tvojej mysle môžu prichádzať negatívne myšlienky a predstavy (myšlienky zlyhania, slabosti,
horkosti, zla, choroby a hriechu), ale pokiaľ je tvoje srdce plné Božieho Slova, budeš schopný dať každú
takúto myšlienku do zajatia do poslušnosti Slovu (2.Korintským 10:5). Jedným zo spôsobov, ako to
dosiahnuť, je prostredníctvom meditácie. Meditáciou roznecuješ Slovom svojho ducha.
Kazateľ 3:11 hovorí: „...aj večnosť im dal do sŕdc.“ V Lukášovi 6:45 Ježiš povedal: „Dobrý človek
vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca a zlý človek vynáša zlé zo zlého. Lebo z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“
Takže tvoj duch je nekonečným zdrojom požehnaní a dobrých vecí. Akákoľvek môže byť tvoja potreba,
v tebe už je odpoveď, tak ju vyber zo svojho ducha. Môžeš vyniesť radosť, úspech, prosperitu, zdravie
a bohatstvo z tvojho vnútra tým, že sa naučíš budovať svojho ducha hovorením Božieho Slova.
2.Korintským 4:7 hovorí: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá
prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.“ Pozri sa dovnútra, lebo všetko, čo potrebuješ, je v tvojom poklade,
ktorý je v tebe uschovaný – a tým je tvoj duch.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, Tvoje Slovo vložilo do môjho ducha múdrosť a obnovilo moju myseľ, aby myslela na
Tvojej úrovni; a to myšlienky, ktoré sú v súlade s Tvojím večným účelom a vôľou pre môj život! Vynášam dnes
z môjho vnútra dobré veci, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20-22; 1.Timoteovi 4:15
1-ročný plán: Ján 5:1-30; 1.Kráľov 4-6
2-ročný plán: 1.Korintským 7:1-9; Príslovia 6
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Pastor Chris
Spoločenstvo Ducha Svätého
„Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a SPOLOČENSTVO Ducha Svätého so všetkými vami! Amen.“

(2.Korintským 13:13).
Tento verš nám dáva poznať, ako môžeme mať potešenie z Boha (Božej lásky), z Ježiša (milosť
Pána Ježiša) a Ducha Svätého (spoločenstvo Ducha Svätého). Boh už dokázal svoju lásku v tom, že poslal
Ježiša Krista, aby za nás zomrel, aby sme mohli žiť. Na druhej strane milosť Ježiša Krista bola na nás
vyliata cez Jeho smrť za nás. Teraz môžeme užívať túto milosť v plnosti (Ján 1:16-17). Neexistuje nič lepšie
než to, čo už pre nás On (Jeho milosť) vykonal na kríži na Kalvárii.
Avšak je tu niečo, čo pokračuje: „Spoločenstvo Ducha Svätého.“ Toto hovorí o partnerstve,
komunikácii alebo spoločenstve s Duchom Svätým. Znamená to rozprávať sa s Ním, podriaďovať sa Jeho
panstvu a vedeniu; zdieľať s Ním naše myšlienky a prijímať Jeho myšlienky cez Slovo.
Druh spoločenstva, ktorý rozvíjame s Duchom Svätým, je vzťah vzájomného zdieľania. Otec a Syn
sú v nebi, ale Duch Svätý žije v nás a stará sa o toto výnimočné spojenie s božskosťou. Duch Svätý je ten,
ktorý spôsobuje, že je pre nás prítomnosť Otca a Ježiša reálna, takže kdekoľvek si, zažívaš božskú
prítomnosť. Takže Boh „neprichádza“ alebo „neodchádza“ od teba; si v Ňom a On je v tebe, cez Ducha
Svätého.
Rozvíjaj dôverný vzťah s Ním tým, že sa s Ním neustále rozprávaš v modlitbe a prostredníctvom
meditácie nad Slovom. Vždy sa s Ním raď ohľadom otázok a vedenia. Keď čelíš problémom, ktoré sa
zdajú neprekonateľné, hovor s Ním a On ti ukáže, čo máš urobiť. Nikto iný len On ti môže dať dokonalú
radu a vedenie v živote.
Vyznanie
Viem, že nikdy nebudem chodiť v temnote, zmätku alebo neistote, lebo mám spoločenstvo s Duchom Svätým.
On je mojím svetlom a tým, ktorý ma učí, kadiaľ mám ísť a vedie ma po ceste dokonalej Božej vôle! Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:13; Ján 14:16
1-ročný plán: Ján 5:31-47; 1.Kráľov 7-8
2-ročný plán: 1.Korintským 7:10-24; Príslovia 7

12

Pastor Anita
Schopnosť Ducha
„Odpovedal mi: Toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi: Nie mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí

Hospodin mocností“(Zachariaš 4:6).
V 1.Samuelovi 2:9 Biblia hovorí: „...lebo nie vlastnou silou je človek mocný.“ To znamená, že keď sa
chceš v živote dostať ďaleko, nemôžeš to robiť len svalmi alebo ľudskou schopnosťou. Nemôžeš fungovať
svojou vlastnou ľudskou silou, múdrosťou a inteligenciou a očakávať, že veľa dosiahneš. Skutočný
výsledok a nesporný úspech môžeš dosiahnuť len vtedy, keď funguješ so schopnosťou Ducha.
Toto vedel apoštol Pavol, keď v 2. Korintským 3:5 (rozšírený preklad) vyhlásil: „Nie že by sme boli
spôsobilí (kvalifikovaní a dostatoční v schopnostiach) sami zo seba, aby sme vytvárali osobné súdy, vyhlasovali
a považovali, že niečo pochádza z nás, ale naša moc a schopnosti a dostatočnosť pochádza z Boha.“ Keď funguješ cez
schopnosť Ducha, nikdy nebudeš v situácii, keď si nebudeš vedieť dať rady. Nikdy sa ti neminie moc alebo
božská sila, aby si splnil akúkoľvek úlohu, ktorú máš pred sebou.
Zerubábel mal pre Pána urobiť mnoho, ale vedel, že to nemôže urobiť svojou ľudskou
schopnosťou. Preto Pán poslal proroka Zachariáša, aby mu odovzdal posolstvo: „Nie mocou, ani silou, ale
mojím Duchom.“ Nepovedal však Zerubábelovi, aby nečinne sedel a nechal Ducha, aby ním posúval, ale
chcel, aby pri uskutočňovaní úlohy pôsobil so schopnosťou Ducha.
Toto bolo tajomstvo úspechu zaznamenaného apoštolmi v ranej cirkvi, keď vykonávali Božie dielo;
fungovali mocou Ducha. Apoštol Pavol ako jeden z nich urobil významnú zmienku o Božej schopnosti
v ňom. V liste Kolosenským 1:29 povedal: „A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo
mne.“ Vedel, že ho zvnútra niečo nabíja a bola to moc Ducha. Niet divu, že povedal: „Všetko môžem
v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipanom 4:13).
Rozpoznaj v sebe prácu Ducha. Toto vedomie bude produkovať božskú silu, ktorá ťa bude
poháňať, aby si veci urobil nadprirodzene, či už v práci, v škole, doma, vo svojich financiách, fyzickom tele
a v každej oblasti tvojho života. Halleluja!
Vyznanie
Som posilnený pre víťazstvo a umiestnený pre nadprirodzený život cez Ducha Svätého, ktorý vo mne žije!
Skrze Neho pracujem podľa Jeho moci, ktorá vo mne mocne pôsobí. Vynikám v každej oblasti svojho života, pretože
schopnosť a výnimočnosť, s ktorou pôsobím je z Ducha.
Rozšírené štúdium: Skutky 1:8; 1.Samuelova 10:6-7
1-ročný plán: Ján 6:1-24; 1.Kráľov 9
2-ročný plán: 1.Korintským 7:25-40; Príslovia 8
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Pastor Chris
Vykonávatelia a rozširovatelia Jeho dobroty!
Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a

hovoril: Prijmite Ducha Svätého. Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú
sa im (Ján 20:21-23).
V úvodnom verši by si si mal všimnúť, že hneď potom, ako Pán Ježiš dýchol na svojich učeníkov,
aby prijali Ducha Svätého, im povedal: „Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte,
zadržujú sa im.“ Preto ty, ako veriaci, si sa stal rozširovateľom Jeho dobroty: Jeho milosti, milosrdenstva
a lásky. Tvoja služba, a preto zodpovednosť, je prejavovať Jeho vôľu a zjavovať Jeho charakter a zámer na
zemi.
Pamätaj si, že si v jednote s Bohom, v partnerstve s Ním a On ti dal teraz autoritu odpúšťať
hriechy. V Markovi 2:10 Ježiš povedal Židom, že Syn človeka má moc odpúšťať na zemi hriechy. Dal nám
tú istú autoritu, ktorú mal, aby sme rozširovali dobré veci.
Môžeme v mene Ježiš oznamovať a vyhlasovať uzdravenie a iné požehnania na iných a pre iných
takým istým spôsobom, ako vyhlasujeme odpustenie. Poslal nás, aby sme niesli Jeho evanjelium; odkryli
národom sveta Otcove srdce lásky a zľutovania. Aké je to najvyššie povolanie!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil rozširovateľom Tvojej dobroty môjmu svetu. Som
pokračovaním a manifestáciou Tvojej milosti, lásky a zľutovania všetkým tým, s ktorými dnes prichádzam do
kontaktu, pretože si ma urobil schopným služobníkom evanjelia; nie litery, ale Ducha, ktorý dáva život, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; 2.Korintským 3:5-6
1-ročný plán: Ján 6:25-59; 1.Kráľov 10-11
2-ročný plán: 1.Korintským 8:1-13; Príslovia 9
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Pastor Chris
Môžeš poznať Božiu vôľu tým, že sa modlíš v jazykoch
Lebo kto hovorí jazykom , nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá

(1.Korintským 14:2).
Mnoho ľudí je zvedavých, či je možné poznať Božiu vôľu. Hovoria: „Boh koná tajomnými
spôsobmi, keď uskutočňuje svoje divy.“ Títo ľudia majú zvyčajne zlé chápanie Boha, pretože Boh určite nie
je tajomný a nekoná tajomnými spôsobmi. V prvom rade nám zjavil seba a svoju vôľu cez napísané Slovo.
Avšak môžeme tiež poznať Jeho vôľu vtedy, keď sa modlíme v jazykoch.
Duch Svätý je ten, ktorý nám dáva slová, keď sa modlíme v jazykoch a nikdy nás nevedie mimo
toho, čo hovorí Božie Slovo. Keď sa modlíš v duchu, v iných jazykoch, Duch Svätý ti vkladá poznanie
Božej vôle týkajúce sa dôležitých záležitostí. Tvoja myseľ vtedy nechápe zmysel jazyka, ale modlíš sa Božiu
vôľu.
Rimanom 8:26 hovorí: „ A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme
modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.“ Toto je časť služby Ducha
v tvojom živote, aby ti pomohol modliť sa správne, v súlade s Božou vôľou. Modliť sa týmto spôsobom –
prehlasovať Božiu radu – prostredníctvom Ducha spôsobí, že okolnosti sa dajú do súladu s dokonalou
Božou vôľou pre tvoj život.
Aké je to len dôležité modliť sa v iných jazykoch! Pomáha ti to spoznať a ustanoviť Božiu vôľu pre
tvoj život! Dáva ti to schopnosť, aby si vytvaroval okolnosti tvojho života tak, aby sa dali do súladu
s Božím plánom a účelom. Často sú nejaké zmeny, ktoré by si chcel vidieť vo svojom živote, rodine, službe,
práci, podnikaní, financiách alebo vzdelaní, ktoré sa zdajú neuskutočniteľné. Ak sa budeš horlivo modliť
v iných jazykoch, tak prijmeš cez svojho ducha nápady a odpovede od Ducha Svätého.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžitok a moc, ktoré plynú z toho, keď sa modlím v iných jazykoch. Môj duch je
osvietený, aby poznal Tvoju vôľu a posilnený, aby v nej kráčal, keď dnes hovorím v jazykoch a sprístupňuje mi moc
pre moju budúcnosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:13; 1.Korintským 14:13-15
1-ročný plán: Ján 6:60-71; 1.Kráľov 12-14
2-ročný plán: 1.Korintským 9:1-10; Príslovia 10
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Pastor Anita
Naše spoločenstvo
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).
Je to vždy krásne, keď sú veriaci v spoločenstve jeden s druhým. Biblia hovorí: „Hľa, aké dobré, aké
milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ (Žalm 133:1). Naše vzájomné spoločenstvo priťahuje požehnanie. Žalm
133:2-3 hovorí: „Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Ako
rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy. Lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život naveky.“
Toto je však len časť celého obrazu; naše skutočné spoločenstvo je s Pánom, tak ako to čítame
v našom úvodnom verši. Hovorí sa tam o jednote s Ním. Ježiš povedal: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti.
Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa nič nemôžete činiť“ (Ján 15:5). Sme
s Pánom jedno; ty si v Ňom a On žije v tebe. V Skutkoch 17:28 sa hovorí: „lebo Ním žijeme, hýbeme sa a
trváme ...Lebo aj my Jeho rod sme.“ Preto môžeme mať s Ním reálne spoločenstvo, lebo sme Jeho potomkovia.
Máme v sebe Jeho život a prirodzenosť.
Naše spoločenstvo s Ním ovplyvňuje naše vzájomné spoločenstvo jedného s druhým. Boh je láska,
a pretože sme produktom Jeho lásky, našou prirodzenosťou je milovať jeden druhého. Biblia hovorí: „...kto
zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom... Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár,
lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? A toto prikázanie máme od Neho, aby
ten, kto miluje Boha, miloval aj brata“ (1.Ján 4:16; 20-21). Podľa toho poznáme, že milujeme Boha a chodíme
v Jeho vôli, keď kráčame v láske a opravdivom spoločenstve navzájom!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za radosť a požehnanie z toho, keď Ťa milujem a slúžim Ti v duchu a v pravde.
Ďakujem Ti za úžasné spoločenstvo Tvojej milosti a moci, ktoré si vlial do našich sŕdc a zjavuješ cez nás, keď si
užívame požehnanie zo spoločenstva a jednoty v cirkvi, mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:5-7;
1-ročný plán: Ján 7:1-24; 1.Kráľov 15-17
2-ročný plán: 1.Korintským 9:11-19; Príslovia 11
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Pastor Chris
Náš vzkriesený Kráľ slávy
Pozdvihnite, brány, svoje hlavy! Pozdvihnite sa, vráta večnosti, a vojde Kráľ slávy. Kto je to ten Kráľ slávy?

Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji (Žalm 24:7-8).
Niektorí ľudia rozmýšľajú o Ježišovi iba ako o Božom Baránkovi, ktorý bol za nás ukrižovaný. Pre
iných je zas veľkým prorokom z Galilei. Áno, Ježiš je Baránok Boží, ktorý bol ukrižovaný na kríži, aby
vykúpil človeka z hriechu a určite je aj veľký prorok z Galilei, ale teraz je našim vzkrieseným Kráľom –
kňazom. Je Kráľ slávy. Bol zabitý za hriechy sveta ako Boží baránok, ale bol víťazne vzkriesený ako „Lev
z kmeňa Júdovho“ (Zjavenie 5:5).
Pán Ježiš, ktorému slúžime, je panujúci Kráľ. Ako Syn človeka porazil v pekle satana a všetkých
jeho démonov, ale o to viac vládne teraz, keď je oslávený. Niet divu, že v Matúšovi 28:18-19 odvážne
vyhlásil: „...Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi.“ To znamená, že ľudia, anjeli, démoni, veci na nebi, na
zemi a pod zemou sú podriadené Ježišovi.
Ježiš je momentálne v nebi a neuplatňuje odtiaľ svoju autoritu. Spôsob, ktorým dnes uplatňuje
svoju autoritu, je cez nás – Jeho Cirkev, ktorá je Jeho Telom a Jeho pokračovaním. Urobil nás účastníkmi
Jeho slávy a milosti. V Matúšovi 28:19 povedal: „Preto choďte a učte všetky národy...“ Delegoval svoju
autoritu nám, aby sme pracovali ako Jeho reprezentanti a činili učeníkov zo všetkých národov.
Ty nesieš obraz osláveného Krista; aký je On, taký si ty v tomto svete (1.Ján 4:17). Dal ti tú istú
slávu, ktorú dal Otec Jemu (Ján 17:22). Buď si vedomý skutočnosti, že ti dal všetku autoritu na nebi a na
zemi. V Jeho mene máš moc vyháňať démonov, krotiť prírodné živly a mobilizovať anjelov, aby pracovali
v tvoj prospech.
Modlitba
Drahý Otče, uvedomujem si, že som narodený podľa obrazu vzkrieseného Krista a mám vo svojom duchu
Jeho život a prirodzenosť. Dnes zjavujem Tvoj život, ktorý je vo mne môjmu okoliu, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Židom 2:10-11; Žalm 24:9-10
1-ročný plán: Ján 7:25-8:11; 1.Kráľov 18-19
2-ročný plán: 1.Korintským 9:20-27; Príslovia 12
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Pastor Chris
Sféra viery
Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša

viera. (1.Ján 5:4).
Židom 11:1 definuje, že viera je: „...podstata, základ vecí, v ktoré dúfame, presvedčením o veciach, ktoré
nevidíme.“ Viera je dôkazom toho, čo je neviditeľné, neznáme a nevnímateľné prirodzenou mysľou.
Spôsob, ako sa spojiť s neviditeľnými realitami nášho večného Kráľovstva, je skrze vieru. Ešte raz si
všimni, že definícia viery v Židom 11:1 hovorí: „...viera je podstata, základ vecí, v ktoré dúfame...“, nie
„predstavovanie si vecí, v ktoré dúfame“.
V oblasti viery neskúšaš, alebo nedúfaš v to, že niečo dostaneš; ty si vlastníkom, si pánom nad
okolnosťami. Pozri sa na Ježiša, ako žil a ako bol vo vzťahu s týmto svetom; chodil v úplnom víťazstve,
autorite a nadvláde! Raz keď sa plavili v člne, povstala proti Nemu a Jeho učeníkom búrka. Kým učeníci
kričali od strachu, Ježiš jednoducho rozbúrenú búrku pokarhal. Jeho učeníci hovorili v absolútnej bázni
jeden druhému: „...čo je to za človeka, že ho aj vietor aj more poslúchajú?“ (Marek 4:41).
V Marekovi 14. kapitole sa tiež dozvedáme, že Ježiš chodil po vode, ako by to bolo niečo pevné.
Prekonal prírodné zákony. On fungoval vo vyššej sfére – sfére viery. Napodobňuj Ježiša. Bol tak iný. Jeho
rečou bola reč víťaza. Mal všetko pod kontrolou a chce, aby sme aj my žili takýto život: život, kde vládneš
ako kráľ a odpočívaš uprostred nepokoja.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, žijem život úplnej nadvlády, pretože moja viera je víťazstvo, ktoré premáha svet.
Odovzdávam do Tvojich rúk svoje starosti a trápenia, pretože som si istý, že si schopný urobiť nesmierne viac, ako by
som si žiadal, alebo myslel, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Matúš 6:25
1-ročný plán: Ján 8:12-30; 1.Kráľov 20-21
2-ročný plán: 1.Korintským 10:1-13; Príslovia 13
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Pastor Anita
Drž vieru!
„Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie. Ale

my nie sme zbabelci, aby sme zahynuli: my sme veriaci, aby sme si zachránili život“(Židom 10:38-39).
Úvodné verše nám ukazujú, že v posledných dňoch bude zmätok národov, srdcia ľudí budú
v strachu, ale my nie sme z tých, ktorí by sa zbabelo uťahovali; veríme až do konca. Ježiš povedal: „Toto
som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet“ (Ján 16:33).
Ježiš už za teba premohol svet a dal ti víťazstvo nad satanom a negatívnymi systémami, udalosťami
a chodom sveta. Si viac ako premožiteľ.
Tvoja viera v Krista je víťazstvo, ktoré premáha svet: „Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad
svetom a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera“( 1.Ján 5:4). Navzdory problémom a protivenstvám,
ktorým možno čelíš, nestrácaj svoju vieru. Pamätaj si, že je to možné, aby niekto stratil svoju vieru. Ak je
možné vieru prijať a rásť v nej, potom je tiež možné stratiť ju, a preto by si mal byť vo viere pevný
a nepohnuteľný (1.Korintským 15:58).
Neodhadzuj svoju dôveru v Pána alebo Jeho Slovo. Buď odvážny. Stoj na Jeho Slove bez ohľadu na
bolesť, ťažkosť alebo problémy, ktoré môže satan proti tebe rozpútať. Diablovým zámerom je, aby si sa
zbavil svojej dôvery a stratil svoju vieru. Nedopraj mu ten luxus. Namiesto toho sa mu vzopri, povedz mu:
„Satan, nepohnem sa. Som tým, čo Boh hovorí, že som, mám to, čo Boh hovorí, že mám a môžem robiť to,
čo Boh hovorí že môžem.“ Keď sa diablovi vzoprieš, nemá žiadnu inú možnosť, len utiecť.
Odmietni pripustiť, aby čokoľvek zmenilo tvoj pohľad viery a chápanie života; zachovávaj si svoje
postavenie na Slove, spievaj svoju pieseň víťazstva.
Vyznanie
Moja viera v Pána je moje víťazstvo. Premohol som satana a jeho zástupy a systémy tohto sveta. Dôverujem
v moc a schopnosť Božieho Slova, ktorému som uveril a ktorým žijem, aby som kráčal zo slávy do slávy, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; 1.Peter 5:8-9; Židom 10:35
1-ročný plán: Ján 8:31-47; 1.Kráľov 22
2-ročný plán: 1.Korintským 10:14-21; Príslovia 14
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Pastor Anita
Ježiš Kristus: zjavenie Otca
V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha,

prvorodený všetkého stvorenia (Kolosenským 1:14-15).
Keď Boh zjavoval sám seba, poslal na zem Ježiša ako človeka, aby nám odhalil charakter
a osobnosť Božej prirodzenosti. Keď v Jánovi 14:9 žiadal Filip Ježiša: „Ukáž nám Otca“, Ježiš mu povedal:
„...kto mňa vidí, vidí Otca; ako môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?“.Taktiež v Jánovi 10:30 povedal: „Ja a môj Otec
sme jedno.“ Ježiš Kristus bol zjavením Otca; prišiel ako vyjadrenie Otcovej vôle a charakteru.
Židom 1:3 Ho krásne opisuje ako jasný obraz Otca. Prišiel „vyjadriť“, ukázať, odhaliť, prejaviť,
vysloviť a demonštrovať vôľu a charakter Otca. Vidieť Jeho znamená vidieť Otca, poznať Jeho znamená
poznať Otca.
Biblia nám hovorí, že v Ňom prebýva plnosť Božstva telesne (Kolosenským 2:9). „...Lebo sa zaľúbilo
Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť“ (Kolosenským 1:19). Toto je obraz vzkrieseného Krista. Toho,
ktorému si uveril a ktorý vierou prebýva v tvojom srdci. Je podobou a odtlačkom Otca; jasom Jeho slávy!
A aký je On, taký si aj ty v tomto svete (1.Ján 4:17).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi v osobe Ježiša zjavuješ seba, ktorý je Živým Slovom a vyjadrením Tvojej
nekonečnej milosti, lásky a zľutovania. Ďakujem Ti, že mi Duchom Svätým prostredníctvom Tvojho Slova odkrývaš
Tvoj charakter a podstatu Tvojej osoby, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 1:3; Ján 14:7-9
1-ročný plán: Ján 8:48-59; 2.Kráľov 1-3
2-ročný plán: 1.Korintským 10:22-33; Príslovia 15
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Pastor Chris
Si Jeho mikro-svetom...v svojom „mikro-svete“
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).
List Židom 1:3 nám hovorí, že Ježiš Kristus je jasným odbleskom Otca. Znamená to, že je
dokonalým odtlačkom a obrazom Otca. Keď chodil po zemi, bol zjavením Otcovej vôle a vyjadrením Jeho
spravodlivosti a dobroty. Vyjadroval prirodzenosť a charakter Boha a toto je dnes naše povolanie; máme
vyjadrovať Jeho vôľu a prirodzenosť.
Anglický preklad Efezským 4:24 hovorí: „A oblečte nového človeka (to jest vašu novú prirodzenosť),
ktorá podľa Boha (to znamená na podobu Boha) je stvorená v spravodlivosti a pravej svätosti.“ V Rozšírenom
preklade Biblie čítame: „...A oblečte novú prirodzenosť (seba obnoveného) vytvoreného na Boží obraz (Božiu
podobu), v pravej spravodlivosti a svätosti.“ Boh chce, aby si chodil vo svetle svojej pravej prirodzenosti.
Hovorí, že toto je pravá spravodlivosť a svätosť: je to vyjadrenie vôle a prirodzenosti Otca všade, pri
každej príležitosti a v každej záležitosti! Svojimi skutkami a slovami máš prinášať svedectvo o Jeho
osobnosti dobroty a spravodlivosti! To znamená, že sa staneš Božím mikro-svetom v tvojom mikro-svete;
zjavuješ Ho všade v tvojom „aione“ – v tvojom priamom okruhu kontaktu. Keď toto pochopíš ako cieľ
tvojej existencie, tvoj život sa stane nekonečným prúdom neobmedzenej radosti.
Si Bohom povolaný a poslaný, aby si zjavoval a vykonával Jeho vôľu, zámer a charakter vo svojom
okolí prostredníctvom daru spravodlivosti. Stal si sa nielen prijímateľom, ale aj rozširovateľom Jeho
dobroty: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, vyvolený národ, Boží špeciálne kúpený ľud, aby ste zvestovali
úžasné skutky a zjavovali silu a dokonalosť Toho, ktorý nás povolal z temnoty do svojho predivného svetla“ (1.Peter
2:9 rozšírený angl. preklad).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil prijímateľom a rovnako aj rozširovateľom Tvojho života,
požehnania a dobroty. Tvojou milosťou a mocou spravodlivosti dnes vykonávam v mojom okolí úžasné skutky
a zjavujem Tvoju moc a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 3:9-10; Židom 1:1-3
1-ročný plán: Ján 9; 2.Kráľov 4-5
2-ročný plán: 1.Korintským 11:1-11; Príslovia 16
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Pastor Anita
On si zaslúži tvoje všetko
Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou (5.Mojžišova 6:5).
Teraz keď si v Kristovi, On je všetkým čo potrebuješ, preto by si mal ostať zameraný iba na Neho.

Miluj Ho celým svojím srdcom; dovoľ, aby Jeho láska vládla tvojim myšlienkam, túžbam, činnostiam, plánom
a zámerom. Je dôležité, aby On bol centrom a zameraním tvojich skutkov, lebo na ničom inom viac nezáleží.
Kvôli tomu, čo pre teba urobil, si zaslúži od teba všetko.
Rozmýšľaj o tom: Prevzal tvoje miesto hriechu a bol odsúdený, aby si sa ty v Ňom mohol stať Božou
spravodlivosťou (2.Korintským 5:21). V Jánovi 10:10 Ježiš vysvetlil dôvod pre ktorý prišiel, a tým dôvodom
bolo to, aby sme mohli mať Boží život v plnosti. Ako Ho len potrebujeme milovať a veriť Mu, lebo On je:
„autor a dokonávateľ našej viery.“ Biblia hovorí, že namiesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel kríž,
pohrdol potupou (Židom 12:2).
Čo to bola za radosť, ktorá Ho čakala, kvôli ktorej pretrpel kríž? Je to slávny život, ktorý v Ňom teraz
máme. 1.Peter 1:11 hovorí o utrpení Krista a o sláve, ktorá bude nasledovať. Židom 2:10 hovorí: „Veď sa patrilo,
aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonalil
pôvodcu (kapitána) ich spásy.“ Urobil nás účastníkmi Jeho slávy (Ján 17:22) a teraz sme nositeľmi Jeho mena.
Všetko čo patrí Ježišovi, patrí aj tebe.
Tak isto ako bol Ježiš ustanovený Otcom za dediča všetkého (Židom 1:2), aj ty si tiež dedič všetkých
vecí, lebo si spoludedič s Ním (Rimanom 8:17). 1.Korintským 3:21 hovorí: „Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi,
veď všetko je vaše ...“ V Kristovi máš všetko, preto Ho miluj celým svojím srdcom, uctievaj Ho v Duchu
a pravde a slúž Mu s úprimnou oddanosťou.
Modlitba
Drahý Otče, teším sa, lebo si mi dal nepominuteľné dedičstvo v Kristovi Ježišovi, ktorý je autorom
a dokonávateľom všetkého, čo sa týka mňa. Ty si moje všetko: moja radosť, uspokojenie, pokoj a bezpečie. Je mojou túžbou
milovať a poznať Ťa ešte viac, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:14-15; 2.Peter 1:3
1 – ročný plán: Ján 10:1 – 21; 2.Kráľov 6 – 7;
2 – ročný plán:

1.Korintským 11:12 – 19; Príslovia 17
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Pastor Chris
Vyobraz svoju túžbu
„Keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné; lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné“

(2.Korintským 4:18).
Hore uvedený verš nám ukazuje podstatný princíp viery; musíš vidieť neviditeľné! Mal by si byť
schopný predstaviť si (zviditeľniť) to, po čom túžiš; viď to najskôr zvnútra. Je to dôležité, pretože nemôžeš
mať to, čo nemôžeš vidieť. Pokiaľ tvoja vytúžená zmena nepreberie miesto najskôr v tvojom duchu, alebo ju
nevidíš vo vnútri, neprejaví sa ani navonok.
Abrahám, veľký patriarcha viery, musel najskôr uzrieť víziu Božieho zasľúbenia, ktoré hovorilo
o ňom ako o otcovi mnohých národov: „Vyviedol ho von a povedal mu: Len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak
ich môžeš spočítať, a dodal: Toľko bude tvojho potomstva“ (Genezis 15:5).
Popri tom ako Józue pripravoval útok na Jericho, Pán mu povedal: „Pozri, dávam ti do rúk Jericho s jeho
kráľom i s udatnými bojovníkmi“ (Józua 6:2). Keď bol Jákob podvedený svojím strýkom Lábanom, použil silu
svojej predstavivosti na to, aby získal z tmavých oviec strakaté a pruhované (prečítajte si tento inšpirujúci
príbeh v 1.Mojžišovej 30:25-43; 1.Mojžišovej 31:1 – 13). Rozpráva tam o duchovnej stránke toho, čo sa stalo
v 1.Mojžišovej 31:10: „Keď v stáde nastal čas ruje, pozdvihol som oči a vo sne som videl, že samce, čo skákali na samice,
boli pruhované, škvrnité a strakaté.“
Tieto príklady ukazujú to, ako je pre teba dôležité mať videnie svojej túžby s pozitívnym postojom.
Rozsah tvojho videnia je aj hranicou tvojho požehnania! Tvoja predstavivá moc je tvorivá schopnosť; musíš
„vidieť neviditeľné“; musíš vidieť spôsobom, ako vidí Boh. Predstav si seba, ako žiješ v skutočnosti toho, čo
o tebe hovorí Božie Slovo. Rozjímaj o stupni úspechu a víťazstva k akému chceš dospieť a viď seba ako
pôsobíš na tej úrovni.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že osvetľuješ zrak mojej mysle a ducha, aby som videl, porozumel a chápal duchovné
skutočnosti. Žijem nadprirodzeným životom víťazstva, triumfu a slávy lebo som premieňaný obnovením mojej mysle
mocou Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 13:14 – 15; Kazateľ 3:11
1 – ročný plán: Ján 10:22 – 42; 2.Kráľov 8 – 9;
2 – ročný plán: 1.Korintským 11:20 – 29; Príslovia 18

23

Pastor Chris
Obeta chvály
Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno (Židom

13:15).
Kňazi Starej Zmluvy museli prinášať Bohu každý deň, ráno a večer, zápalnú obeť vo forme býkov
alebo teliat. Navyše muselo v prvom svätostánku bez prestávky od východu slnka až po jeho západ prebiehať
pálenie kadila. Avšak v Novej Zmluve namiesto zabíjania býkov, oviec a teliat sa od nás požaduje, aby sme
ustavične prinášali duchovné obete.
Úvodný verš nám hovorí, ako máme prinášať tieto duchovné obete; hovorí sa tam: „Skrze neho (Ježiša)
teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, čiže ovocie pier, ktoré vyznávajú jeho meno.“ Obeta chvály, ktorú máme
prinášať je „ovocie našich pier.“ Niektoré verzie to podávajú nasledovne „ ovocie pier“. To odkazuje na slová,
ktoré vychádzajú z tvojich úst. Neskoršia časť veršu hovorí: „vzdávaním vďaky jeho menu ...“
Pôvodný význam „vzdávať vďaku“ je z gréckeho slovesa „homologeo“ čo znamená „robiť vyznanie“.
Preto „...vzdávať vďaky jeho menu“ znamená „robiť vyznanie Jeho menu“; prehlasovať slová, ktoré vzdávajú
vďaku Jeho menu. Je to rozdielne od vyznávania Božieho Slova o sebe, čo je rovnako veľmi dôležité. Biblia
nám prikazuje, aby sme si hovorili si v žalmoch a duchovných piesňach (Efezským 5:19); inými slovami robiť
vyznanie Slova pre seba. Podobne ako keby si hovoril alebo spieval: „Väčší je ten, ktorý je vo mne.“ Keď
spievaš, alebo robíš vyznanie tohto druhu nejde o chválenie Boha, ale robíš vyznanie Jeho Slova o sebe, a to
má svoje vlastné opodstatnenie!
Na druhej strane robiť vyznania Jeho mena, znamená spievať k menu Ježiš; velebiť a vychvaľovať
veľkosť Jeho mena! Tak vylievaš chválorečenie na Jeho meno. Oslavuješ moc a účinok Jeho mena – znamená
to používanie toho Mena na oslavu Boha. Obetuj Pánovi ovocie svojich pier; rob radostné vyznania k Jeho
menu.
Modlitba
Drahý Otče, so srdcom plným vďakyvzdania a chvály uctievam Tvoje sväté meno; Ty si vyvýšený nad nebesia
a Tvoja sláva je nad celou zemou. Nik nie je ako Ty, lebo Tvoje kráľovstvo a panovanie sú večné! Chvála, česť a sláva sú
Tvoje teraz a navždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:5; Žalmy 68:4
1 – ročný plán: 1.Korintským 11:30 – 34; Príslovia 19;
2 – ročný plán: Ján 11:1 – 16; 2.Kráľov 10 – 12
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Pastor Anita
Tri oblasti prosperity
Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši (3.Ján 1:2).
Božia vôľa ohľadne teba je, aby si prosperoval vo všetkých veciach a vynikal vo všetkom svojom

snažení. Jeho prosperita pre teba zahrňuje úplne všetko. Boh chce, aby si prosperoval materiálne, „fyzicky“
a duchovne. Teraz si poďme preskúmať niektoré z určujúcich slov z úvodného verša. Po prvé hovorí:
„Milovaný, nadovšetko si prajem aby si prosperoval ...“. To odkazuje na materiálnu prosperitu. Po druhé hovorí: „
a bol v zdravý ...“, tu odkazuje na prosperitu tvojho fyzického tela. Boh chce, aby si sa radoval a užíval si
dokonalé zdravie a to dvadsaťštyri hodín denne a tristošesťdesiatpäť dní v roku.
Po tretie hovorí: „...dokonca ako prospieva tvoja duša ...“, čo znamená, že tvoja materiálna a fyzická
prosperita by mala nasledovať duchovnú prosperitu. Dielo pre tvoju materiálnu, fyzickú a duchovnú
prosperitu bolo naplnené, keď Ježiš zomrel a triumfálne vstal späť do života. Znamená to, že ako kresťan by si
nemal ostať chudobný, chorý alebo duchovne neúčinný. Život, ktorý ti bol v Kristovi sprístupnený je
vyvážený; je to život víťazstva v Slove.
Ak by sa Boh nestaral o tvoju materiálnu prosperitu, prečo by Biblia hovorila: „...všetky veci sú tvoje“
(1.Korintským 3:21). Prečo by ťa urobil Jeho dedičom a spoludedičom s Kristom? (Rimanom 8:17). Ak by Ho
nezaujímalo tvoje dokonalé zdravie, prečo by poslal Ježiša, aby nás zbavil všetkých slabostí a zobral od nás
preč všetky choroby (Matúš 8:17)? Ak by nechcel, aby si žil pulzujúci a nadšený život v spravodlivosti
a skutočnej svätosti, prečo by ťa nazval svätým (1.Tesalonickým 5:27; Židom 3:1) a dal ti Jeho charakter
a prirodzenosť spravodlivosti (Rimanom 5:17)?
Kráčaj v pravde Božieho Slova a odmietni akceptovať čokoľvek, čo je s ním v protiklade. Tvoja
materiálna, fyzická a duchovná prosperita je Božia myšlienka; užívaj si svoje dedičstvo v Kristovi.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, pretože ma požehnávaš v Kristovi Ježišovi všetkými požehnaniami. Môj život je
naplnený Tvojou dobrotou, keď Ti slúžim v spravodlivosti, pokoji a svätosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:3; 1.Korintským 3:21 – 23; Rimanom 8:17
1 – ročný plán: Ján 11:17 – 57; 2.Kráľov 13 – 15;
2 – ročný plán: 1.Korintským 12:1 – 11; Príslovia 20
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Pastor Chris
Urob niečo pre požehnanie tvojho sveta
Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme (1.Mojžišova 22:18).
V 1.Mojžišovej 12:2 Boh prehovoril k Abrahámovi a povedal mu: „Urobím z teba veľký národ, požehnám

ťa, zvelebím tvoje meno, a tak sa staneš požehnaním.“ Všimni si, že táto myšlienka vzišla od Boha. Abrahám
nežiadal o to, aby sa mohol stať veľkým; bol to sen, aký mal preňho Boh. Je tiež dôležité všimnúť si dôvod,
pre ktorý chcel Boh urobiť Abraháma veľkým; bolo to preto, aby sa on (Abrahám) mohol stať požehnaním.
Byť znovuzrodený znamená byť potomkom Abraháma a Boh chce cez teba požehnať svet. Chce, aby
celý svet mal úžitok z tvojej existencie. Boh povedal Abrahámovi: „ … v tvojom potomstve budú požehnané všetky
národy zeme.” Je to tvoje určenie byť požehnaním pre svet okolo teba; je to tvoje povolanie. Nachádzaš sa na
tomto svete ako sprostredkovateľ pozitívnej zmeny. Preto je tvojou zodpovednosťou rozmýšľať o spôsoboch,
ako zlepšiť svet v tomto čase a nechať po sebe odkaz.
Pochop to, že je to Boží sen, aby si bol požehnaním; Boh to od teba očakáva. Zaujíma sa o tvoj úspech
a sníva o tom, aby si hromadil úspech za úspechom. Ak si dnes úspešný, potom s tebou môže Boh počítať, že
dosiahneš vyššie stupne úspechu. Pán Ježiš povedal v Jánovi 15:2: „Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia.“ Ak si teraz produktívny, Pán navýši
v tvojom živote milosť, aby si sa mohol stať ešte viac produktívnym. Preto dnes vykroč vpred a urob niečo pre
požehnanie svojho okolia; buď pre Pána úspešný.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré ma buduje a napĺňa moje srdce Božími pokladmi, aby som mohol
prinášať ovocie spravodlivosti. Poddávam svoje srdce Tvojmu Duchu, ktorý spôsobuje, že som produktívny a účinný
v každom dobrom diele, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 3:29; Zachariáš 8:13
1 – ročný plán: Ján 12:1 – 19; 2.Kráľov 16 – 17;
2 – ročný plán: 1. Korintským 12:12 – 21; Príslovia 21
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Pastor Chris
Tvoja úloha v tom, aby si mal božské skúsenosti
...aby sa tvoja účasť vo viere mohla stať účinná, rozpoznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás v Kristovi

Ježišovi (Filemonovi 1:6 angl. preklad).
2.Peter 1:4 nám hovorí o tom, že sme sa stali bytosťami Božieho druhu a účastníkmi božských
skúseností. Inými slovami, máš svoju zodpovednosť v tom, ako pôsobíš v božských záležitostiach. Keď si si
toho vedomý, nebudeš sa musieť stále modliť a dúfať, že Boh s tvojou situáciou niečo urobí. Namiesto toho sa
tvoja účasť vo viere stane aktívna a účinná; budeš vedieť, ako uskutočňovať pozitívne zmeny! Toto je to, čo
Pán chce: aby si vykonával, uskutočňoval svoj podiel na tom, aby si zažíval božské skúsenosti.
Boh nechce, aby si bol hendikepovaný ani ochromený, čakajúci na to, nech sa stane, čo sa má stať,
alebo čokoľvek Boh považuje za vhodné, že treba urobiť, tak nech to On urobí. Skôr má záujem na tom, aby si
rozpoznal a hral svoju rolu. Takýto príklad nachádzame u Mojžiša, keď sa spolu s Izraelcami ocitli pred
Červeným morom prenasledovaní zúrivým nepriateľským egyptským vojskom. Mojžiš si myslel, že to
najlepšie, čo by mohol urobiť, je modliť sa a volať k Pánovi o pomoc. Ale všimni si Pánovu odpoveď: „Pán
povedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli! (2.Mojžišova 14:15).
Očividne Pán očakával od Mojžiša, aby niečo urobil. Potom mu dal inštrukcie, keď povedal: „...Ty
zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, …” (2.Mojžišova 14:16). Všimni si, že Pán nepovedal
Mojžišovi: „Mojžiš, modli sa, aby som mohol rozdeliť more”, ale miesto toho mu dal inštrukcie na vykonanie
najpozoruhodnejšej veci, keď povedal: „Mojžiš natiahni svoju ruku nad more a rozdeľ ho!” Mojžiš urobil tak,
ako dostal inštrukcie a Pán vyslal silný vietor cez more, ktorý rozdelil vodu na dve časti. To bol skutok
božskej moci, ale Mojžiš musel pre to najskôr niečo urobiť. Vystrel ruku ako odpoveď na Božie Slovo a Božia
moc bola aktivovaná.
Jeden spôsob, ktorý Boh očakáva od teba pre aktivovanie božského zážitku, je hlásanie evanjelia. Keď
kážeš Slovo, preberáš svoje miesto nositeľa večných právd, lebo propaguješ slová z nášho nebeského
Kráľovstva. Preto je uvoľnená Božia moc, aby zachraňovala, uzdravovala a oslobodzovala.
Modlitba
Drahý Otče, prehlasujem, že vo mne pracuje moc Tvojho Ducha, som efektívny, prinášam úrodu v každom
dobrom diele a nesiem ovocie spravodlivosti, v mene Pána Ježiša. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:13; 2.Peter 1:3
1 – ročný plán: Ján 12:20 – 50; 2.Kráľov 18 – 19;
2 – ročný plán: 1. Korintským 12:22 – 31; Príslovia 22
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Pastor Anita
Je to všetko o tom, čo hovoríš
Príslovie 18:21 hovorí: „Smrť a život sú v područí (moci) jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.“
Mať úžasný život a radovať sa zo všetkých požehnaní, ktoré pre teba Boh pripravil, začína tým, ako

účinne a správne používaš svoj jazyk. Je to z dôvodu princípu, ktorý je v Novej Zmluve: „Čo povieš, to aj
dostaneš” (Marek 11:23); všetko sa týka jazyka. Veľa ľudí je v zajatí nie preto, že by ich satan premohol, ale
kvôli svojim negatívnym vyznaniam. Príslovie 6:2 hovorí: „Zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami
vlastných úst.“
Kultivuj zdravý jazyk, lebo: „Ušľachtilá (liečivá, zdravá angl.) reč je stromom života” (Príslovie 15:4).
Slovo „ušľachtilý” je preložené z hebrejského: „MARPE” – čo znamená, uzdravenie, liečba, medicína. Preto by
si mal hovoriť slová uzdravenia.
Svojim jazykom môžeš kontrolovať svoje zamestnanie, financie, domácnosť a telo. Tvoj život nemusí
byť plný prekvapení, keď ho dokážeš nasmerovať na cestu dokonalej Božej vôle. Taktiež môžeš sformovať
alebo vytvoriť svoju vytúženú budúcnosť.
Nezáleží na tom, ako veľa niekto hovorí o tom, že verí. Na to, aby bola viera aktivovaná, je potrebné
dať hlas tomu, čomu veríš. Rimanom 10:10 hovorí: „Lebo srdcom veríme v spravodlivosť, ale ústami vyznávame na
spasenie.“ Aby si si mohol užívať požehnania z tvojho spasenia, musíš použiť svoje ústa.
Spása okrem iného znamená byť vyvedený z otroctva na slobodu, privedený z chudoby do hojnosti a
byť prenesený z choroby do zdravia, ako aj byť vyslobodený z hriechu do spravodlivosti a Božieho života.
Avšak na to, aby sa tieto a ostatné požehnania spásy stali tvojou životnou skúsenosťou, musí byť najskôr
tvoje vyznanie v súlade so zjavením Božieho Slova ohľadom teba.
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti dnes za Tvoju múdrosť v mojom srdci a mojich ústach! Ďakujem za moc a vplyv
Tvojho Slova v mojom živote vždy, keď hovorím vo viere a riadim svoj život v smere môjho určenia v Tebe, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Rimanom 10:8-10
1 – ročný plán: Ján 13:1 – 30; 2.Kráľov 20 – 22;
2 – ročný plán: 1. Korintským 13:1 – 13; Príslovia 23
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Pastor Chris
Po modlitbe nepochybuj!
Veru, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zrúť sa do mora! , a nezapochyboval by

v srdci, ale veril by, že čo vyslovil aj nastane, splní sa mu to. Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte,
že ste dostali a budete mať (Marek 11:23 – 24).
Potom, ako sa pomodlíš za niečo, po čom túžiš, je dôležité, aby si nedovolil vstúpiť do svojho srdca
pochybnostiam. To je podstatný princíp viery v modlitbe, obzvlášť to platí pre modlitbu viery. Existujú
rozličné druhy modlitieb a modlitba viery je jednou z nich. Na rozdiel od iných druhov modlitieb, ako
napríklad modlitba prímluvy alebo modlitba žiadosti, kde je opakovanie prípustné, pravidlo modlitby viery
je, že musíš veriť, že prijímaš (dostávaš), keď sa modlíš.
Opakovane prosiť Pána o nejakú vec znamená, že sa v tvojom srdci usadila pochybnosť. Zakaždým,
ako sa opakuješ, znehodnotíš svoju predchádzajúcu požiadavku. Je to podobné farmárovi, ktorý jeden deň
zasadí zrno a nasledujúci deň ho vytrhne. To semeno nikdy nevyrastie a nikdy nebude mať úrodu, bez
ohľadu na to, ako veľmi po nej farmár túžil.
Tvoj duch bol Bohom naprogramovaný tak, aby reagoval na Jeho Slovo. Biblia hovorí: „Lebo srdcom
človek verí v spravodlivosť ... (Rimanom 10:10); Boh vyhľadáva tvojho ducha, aby ho dokázal ovplyvniť. Preto
Božie Slovo v ľudskom duchu vyprodukuje vieru. Hoci sa môže z tvojej mysle vynoriť pochybovačná otázka
o presvedčení, ktoré máš vo svojom duchu, to neznamená, že si zapochyboval vo svojom srdci. Pochybnosť,
ktorá odporuje viere, ako sme predtým uviedli, vyžaruje z ľudského ducha.
Neustálym jednaním podľa Slova môžeš rozvinúť silnú vieru. Abrahám mal silnú vieru! Sám sa
nazýval „otcom mnohých” dokonca v čase, keď nemal žiadnych fyzických potomkov; bol silný vo viere a
oslavoval Boha (Rimanom 4:20). Nedal pochybnosti žiaden priestor. To je jedna z charakteristík silnej viery.
Pevne si drž, že máš to, čo Boh hovorí, že máš; prijmi, uver a jednaj podľa Slova, lebo ono nikdy nezlyháva.
Vyznanie
Moja viera je živá a silná, prevládajúca nad okolnosťami. Odmietam zapochybovať o Božom Slove kvôli neviere,
ale ostávam silný vo viere, presvedčený o tom, že Božie Slovo nikdy nezlyháva. Som si istý, že mám všetko to, po čom
túžim, keď sa modlím, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 4:19 – 21
1 – ročný plán: Ján 13:31 – 14:14; 2.Kráľov 23 – 25;
2 – ročný plán: 1. Korintským 14:1 – 9; Príslovia 24
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Pastor Chris
Oslobodzujúca moc evanjelia
Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom

Gréka (Rimanom 1:16).
V Skutkoch 14:7-9 Lukáš podáva svedectvo o službe apoštola Pavla v Lystre, kde stretol chromého
muža. Biblia nám hovorí, že Pavol vnímal vieru tohto muža na uzdravenie a povedal mu mocným hlasom:
„Postav sa na rovné nohy! A on vyskočil a chodil“ (Skutky 14:10). Pozoruhodné na tomto príbehu je to, čo urobil
Pavol. Jednoducho ohlasoval evanjelium. Muž uveril posolstvu, ktoré Pavol kázal a v jeho duchu ožila viera.
Pavol mu potom prikázal postaviť sa na nohy a tento muž poslúchol. Preto jeho dovtedy chromé končatiny
prijali silu.
Toto sa netýka len apoštola Pavla. Biblia nám hovorí o tom, ako v istý deň prišiel apoštol Peter na
miesto, kde navštevoval svätých v Lyde. Tam našiel istého muža menom Eneáš, ktorý mal obrnu a bol
pripútaný k posteli dlhých osem rokov. V takomto stave prijal evanjelium a uveril v Ježiša Krista. Keď však
Peter prišiel k nemu a videl ho ležať na posteli ochrnutého, povedal: „Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň, a
sám si usteľ“ (Skutky 9:34); tento muž sa okamžite postavil a bol uzdravený.
Podobne ako Pavol, Peter sa za Eneáša nemodlil, lebo sa ani nemusel. Všetko, čo urobil, bolo to, že mu
stručne odovzdal evanjelium. Toto isté môže posolstvo evanjelia urobiť v živote kohokoľvek, kto ho prijme. Je
to posolstvo, ktoré pracuje. Peter si uvedomil, že všetko, čo Eneáš potreboval na prekonanie ochrnutia, bol
Kristov život. Tento život je dostupný každému, kto verí v Krista. Život a nesmrteľnosť boli odkryté cez
evanjelium (2.Timoteovi 1:10) a ty si nositeľ tejto dobrej správy vo svojom svete. Boh ťa pomazal, aby si
mocou evanjelia vyslobodzoval ľudí z otroctva a preniesol ich do úžasnej slobody synov Božích. Preto buď
zanietený za to, aby si privádzal ostatných ku Kristovi.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré mi dáva náhľad do Tvojej dokonalej vôle. Sprevádza ma na ceste
víťazstva, dokonalého zdravia a autority a spôsobuje, že múdro konám v záležitostiach života. Dnes prejavujem slávu,
krásu a moc Kristovho života, ktorú mám v sebe, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Peter 1:2-4; Rimanom 8:10
1 – ročný plán: Ján 14:15 – 31; 1.Kronická 1 – 2;
2 – ročný plán: 1. Korintským 14:10 – 19; Príslovia 25
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Pastor Anita
Radosť pramení zo spoločenstva
…Toto som vám povedal, aby moja radosť bola (ostala) vo vás a aby vaša radosť bola úplná (Ján 15:11).
Pánove slová napísané v úvode nám pomáhajú pochopiť, že život radosti pramení zo života

spoločenstva s Pánom. Rimanom 14:17 hovorí: „Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a
radosť v Duchu Svätom.“ Život spravodlivosti, pokoja a radosti je výsledkom nášho spoločenstva s Duchom
Svätým a Jeho úžasným Slovom.
Nahemiáš 8:10 hovorí: „… radosť Pánova je vašou silou”, to odkazuje na radosť, ktorú v tvojom srdci
vzbudzuje spoločenstvo s Pánom. Apoštol Peter to nazval ako neopísateľnú radosť plnú slávy: „Nevideli ste ho,
a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy“ (1.Peter
1:8).
Keď máme spoločenstvo s Pánom, hoci Ho nevidíme našimi fyzickými očami, naše srdcia sú s Ním
spojené v radosti: radosti z toho, že Ho poznáme, že Mu slúžime, radosti z toho, že sa nazývame Jeho menom
a že sme spoluúčastníkmi (spoločníkmi) Božieho druhu. Táto radosť prekračuje fyzické okolnosti a emócie. To
nám pomáha stáť na Božom Slove, považujúc za každú radosť dokonca aj to, keď prechádzame cez rozličné
skúšky (Jakub 1:2). Ľudia sveta nemôžu vysvetliť, prečo sme schopní zachovávať radostného ducha uprostred
skľučujúcich a ťažkých okolností a skúšok. Je to preto, lebo radosť Pánova je našou silou.
Narodil si sa do života radosti, preto odmietni dovoliť, aby ťa čokoľvek urobilo smutným, sklesnutým
alebo znechuteným. Nepotrebuješ humoristu ani šaša, aby ťa rozveselili; radosť Pánova je v tvojom duchu.
Môžeš roznietiť radosť zo svojho vnútra cez spoločenstvo so Slovom a Duchom Svätým.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma priviedol do jednoty s Tebou. Určil si pre mňa, aby som bol plodným a
produktívnym v každom dobrom diele, radostne prinášajúc ovocie spravodlivosti. Dnes poddávam v spoločenstve svoje
srdce Tvojmu Duchu a postupne v mojom srdci prekypuje Tvoja radosť a prinášam viac ovocia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:5 – 6; 1.Ján 1:6 – 7
1 – ročný plán: 15:1 – 17; 1.Kronická 3 – 4;
2 – ročný plán: 1. Korintským 14:20 – 30; Príslovia 26
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Pastor Chris
Praktizuj skutočnú lásku
Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Ak brat alebo

sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, čo im pomôže, ak im niekto z vás povie: Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte
sa! — no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Tak aj viera: Ak sa nedokazuje skutkami, sama osebe je mŕtva. (Jakub 2:14 –
17).
Úvodný verš nám hovorí o spôsobe, ako dokázať našu vieru. V skutočnosti ide o spôsob, ako prejaviť
tvoju lásku, pretože láska nie je iba v slovách, ale je preukázaná cez tvoje skutky. Nazýva sa to „práca z lásky
(práca zdarma)“, o ktorej hovorí 1.Tesalonickým 1:3: „... a neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo
vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.“
Znamená to, že láska niekedy môže byť nepohodlná, ale aj tak musíš stále kráčať v láske. Tí, ktorých
miluješ, nemusia nevyhnutne opätovať lásku späť, ale na tom nezáleží, pretože nikde v Písme nenájdeme
zasľúbenie, ktoré by hovorilo, že tí, ktorých miluješ, budú musieť milovať aj teba. Máme prikázané milovať.
Preto keď sa chystáš urobiť správnu vec, nečakaj od ľudí, že ti to rovnako vrátia.
Ján 3:16 hovorí: „Lebo Boh tak miloval svet …” Odkazuje tu na svet hriešnikov, ľudí, ktorí sa o Neho
nezaujímali. Nie je to úžasné a tak inšpirujúce vedieť, že Ježiš prišiel zomrieť za hriešnikov, ktorí Ho nechceli?
Dokonca keď bol na kríži ako ich zástupca, pľuli na Neho, ale Jeho odpoveď bola láskavá, keď povedal: „Otče,
odpusť im, lebo nevedia, čo robia ...“ (Lukáš 23:34).
Si narodený pre lásku; a láska je vec, ktorú vedome uskutočňuješ. Nedovoľ ničomu, aby zadusilo tvoje
rozhodnutie a odovzdanie kráčať v láske. Pamätaj si, že nemiluješ ľudí kvôli tomu, akí sú, ale miluješ ich kvôli
Pánovi. Ježiš povedal v Jánovi 13:34: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval
vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.“ Chodenie v láske je tvojím dôkazom, že si skutočný veriaci v Krista:
„Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému“ (Ján 13:35).
Modlitba
Drahý nebeský Otče, ďakujem za Tvoju lásku a neopísateľnú radosť podeliť sa s touto láskou s ostatnými a
zjavovať im Kristov súcit, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 3:18; Ján 15:12; Jakub 2:15 – 17
1 – ročný plán: Ján 15:18 – 16:16; 1.Kronická 5 – 6;
2 – ročný plán: 1.Korintským 14:31 – 40; Príslovia 27

