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Pastor Chris
Poznanie, ktoré nás robí pánmi nad situáciami
Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním

Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (Kološanom 1:9).
V úvodnom verši sa apoštol Pavol modlil konkrétne za bratov v Kolosách, aby boli naplnení
úplným poznaním Božej vôle. Toto bolo Pavlove poznanie Boha, ktoré mal, ktorým žil a ktoré ho urobilo
výnimočným a odlišovalo ho medzi apoštolmi. Je to poznanie, ktoré nás robí pánmi nad situáciami.
Prevedie ťa víťazne životom.
V Kristovi sme boli ustanovení Bohom, aby sme žili ako víťazi a panovali v živote ako králi.
Dôvodom toho, že toto nie je skúsenosťou mnohých je to, že neboli vyučovaní o tom, ako kráčať
v poznaní Božej vôle. Rimanom 12:2 nám hovorí o dobrej, prijateľnej a dokonalej Božej vôli: „A
nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž,
čo je dobré, milé a dokonalé.“
Hlavné je kráčať v dokonalej Božej vôli, ale tá sa vybuduje len zo spoločenstva s Duchom Svätým.
Keď máš s Ním spoločenstvo cez modlitbu, štúdium Slova a meditáciu, budeš poznať Jeho dokonalú
vôľu, zámer a ciele. Cez tento dôverný vzťah sa Mu staneš viac a viac podobným, zjednotený s Ním
v myšlienkach a charaktere.
Keď budeš jednať s úplným a presným poznaním Jeho dokonalej vôle pre svoj život, budeš
neprestajne víťazom. Vždy budeš vedieť, čo robiť v každej situácii, všetky tvoje snahy a zdroje budú
neprestajne nasmerované správnym smerom, aby si dosiahol správne výsledky. Môžeš poznať dokonalú
Božiu vôľu a žiť v nej.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vedieš Tvojím Slovom a Duchom Svätým, aby som poznal a kráčal v Tvojej
dokonalej vôli pre mňa. Som naplnený Tvojou múdrosťou, aby som premohol každú prekážku, ktorej budem čeliť
a výnimočne konal vo všetkom mojom snažení, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 13:20-21; Efezským 1:15-17
1-ročný plán: Židom 1; Jeremiáš 1-2
2-ročný plán: Ján 9:1-7; 1.Kronická 1
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Pastor Chris
Cnosť: morálna dokonalosť
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal do slávy a cnosti, statočnosti, darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3 angl. preklad).
Náš úvodný verš hovorí, že sme boli povolaní k sláve a cnosti; čo znamená, že vo vnútri v tebe je
Božia sláva a moc konať správne. Cnosť predstavuje vynikajúcu morálnu kvalitu, ktorá závisí od
morálnej energie; od moci konať správne. Je to práca Ducha Svätého vyprodukovaná v tvojom vnútri, ale
ty v nej musíš kráčať.
Napríklad môžeš odmietnuť klamať v práci alebo v škole. Sila alebo morálna energia na to, aby si
vzdoroval takému konaniu je už v tebe. Skutky 1:8 hovoria: „...Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý príde
na vás...“ Táto moc ti je vlastná, je v tebe. Keď príde Duch Svätý, aby v tebe prebýval, posilní ťa zvnútra
pre život morálnej kvality. Máš vnútornú schopnosť nastaviť svoju myseľ, aby robila to, čo je správne
a odmietla to, čo je nesprávne.
Toto je to, čo nám hovorí 2.Peter 1:5: „tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere
cnosť...“ To neznamená, že „cnosť“ ešte nie je v tebe, alebo že ju skúšaš dostať a pridať ju ku svojej viere;
nie! Slovo „pridať“ je grécke slovo „epichoregeo“ a to znamená „dodávať, poskytovať navyše“, to jest
plné zásobovanie alebo sponzorovanie. Schopnosť nastaviť svoju myseľ, aby robila to, čo je správne
a odmietla to, čo je nesprávne, je vo vnútri v tebe, tak ju uveď do činnosti! Podporuj, sponzoruj to;
dodávaj to štedro ku svojej viere. To je to, čo hovorí Boh.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova v mojom živote a jeho nezmazateľný vplyv na môjho
ducha dnes a stále. Radujem sa, lebo Tvoj Duch osvetľuje moje porozumenie a spôsobuje, že prejavujem a vyžarujem
Tvoju slávu v mojom svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:7; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Židom 2; Jeremiáš 3-4
2-ročný plán: Ján 9:8-17; 1.Kronická 2
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Pastor Anita
Nezmerateľná milosť a pokoj!
„Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí pre spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša

Krista dosiahli vieru rovnocennú s nami. Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša,
nášho Pána!“ (2.Peter 1:1-2).
Existujú ľudia, ktorí lamentujú nad tým, ako veľmi chcú pokoj vo svojom živote, vo svojich
domoch, vo svojej práci atď. a následkom toho prosia iných, aby sa za nich modlili, aby mali viac pokoja.
Avšak takto sa to nestane, pretože Biblia nehovorí: „...pokoj a milosť sa vám rozmnoží cez modlitby“, ale
cez poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána. Môžete sa za nich modliť a oni sa aj môžu cítiť lepšie, ale všetko,
čo dostanú, je dobrý „pocit“.
Boh chce, aby si mal niečo viac ako „pocit“. Chce, aby si žil Jeho Slovom! Čím viac Ho poznáš,
tým viac milosti a pokoja si budeš môcť užívať vo svojom živote, Slovo „pokoj“ použité v 2.Petra 1:2
pochádza z gréckeho slova „eirene“, čo znamená pokoj s odpočinkom a prosperitou. Je podobné
hebrejskému slovu „shalom“.
Inými slovami cez poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána, zotrvávaš v odpočinku a prosperite!
Všetko ohľadom tvojho života sa rieši správne. Nie si namrzený na nič. Bez ohľadu na to, čo sa deje, nie
si rozrušený, lebo vieš, že veci môžu dopadnúť len na tvoje dobré.
Pokračuj v meditácii nad Božím Slovom! Udržiavaj spoločenstvo s Duchom a On ti odhalí viac
poznania o Otcovi a Ježišovi, našom Pánovi, zahrnie ťa milosťou za milosťou, a tak prinesie znásobenú
priazeň, povýšenie, rast, výhodu a ďalšie nespočítateľné požehnania do tvojho života.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju slávu, ktorá sa zjavuje v mojom živote. Ďakujem Ti tiež za to, že ma
ozdobuješ svojou milosťou a dávaš mi život nekončiaceho pokoja a prosperity. Pôsobím výnimočne cez moc Tvojho
Ducha Svätého, ktorý vo mne žije a vedie ma zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:12; 1.Timoteovi 6:17
1-ročný plán: Židom 3; Jeremiáš 5-6
2-ročný plán: Ján 9:18-27; 1.Kronická 3
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Pastor Chris
„Zasievaj“ správne slová do svojho srdca!
Ak si niekto myslí, že slúži Bohu, a jazyk si nedrží na uzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné

uctievanie Boha (Jakub 1:26).
To, čo mal na mysli apoštol Pavol v texte „ale oklamáva si srdce“ je odlišné od toho, ako keď
niekomu povieš: „Sám seba podvádzaš.“ Hovoril duchovne, keď hovoril: „...ale oklamáva si srdce...“
Oklamávať svoje srdce znamená spôsobiť, že tvoj duch uverí klamstvu. Napríklad keď kresťan povie:
„No vieš, ja som chudobný; nič nemám; zdá sa, že v mojom živote nič nefunguje.“ Hovorí v protiklade
s vôľou a zaopatrením Krista v Jeho evanjeliu a tieto slová idú do jeho ducha ako semeno.
V Markovi 4:26-27 Ježiš povedal: „...Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme;
v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako.“ Všetko, čo mal rozsievač urobiť, bolo zasiať
semeno; semeno je Slovo a srdce človeka je zem, ktorá ho prijíma (Marek 4:14-15). Ľudia, ktorí hovoria
negatívne, nikdy nedopadnú dobre ani nebudú mať úspech, lebo to, čo hovoríš, to dostaneš (Marek
11:23).
Preto napríklad ten, kto neustále hovorí o chudobe a nedostatku, aj keby dostal zadarmo všetko
bohatstvo sveta, jednako by schudobnel. Tento princíp je vysvetlený v 1.Korintským 2:9-12 (čítaj celý
odkaz). Boh pripravil veľké veci mimo ľudskej predstavivosti pre tých, ktorí Ho milujú a cez svojho
Ducha tieto veci zjavil nám. Duch skúma alebo prehľadáva všetky veci – hlboké a skutočné veci Boha. On
je jediný, kto ich pozná, práve tak ako žiadny človek nepozná ľudské srdce okrem ducha človeka: „Veď
kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch
Boží“ (1.Korintským 2:11).
Preto ľudský duch pôsobí ako Duch Svätý: prehľadáva ťa, triedi tvoje slová: slová, ktoré si zasial
do svojho ducha tak, aby ich z nich vypestoval žatvu pre teba. Pokračuj v zasievaní správnych slov do
tvojho srdca. Hovor iba slová, ktoré sú v súlade s tým, čo povedal Boh o tom, čo sa týka teba. Dokonca aj
teraz prehlasuj, že si plný radosti, pokoja, prosperity, božského zdravia a víťazstiev! Pokračuj v zasievaní
vierou naplnených slov do svojho ducha.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo je svetlom, ktoré vedie môjho ducha, pomáha mi, aby som hovoril len tie veci, ktoré
sú v súlade s Tvojím plánom, vôľou a zámerom pre môj život. Takže môj život je žatvou radosti, pokoja, prosperity,
zdravia a povýšenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 8:22; Príslovia 20:27
1-ročný plán: Židom 4:1-13; Jeremiáš 7-8
2-ročný plán: Ján 9:28-41; 1.Kronická 4
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Pastor Chris
Rozpoznaj, uvedom si pomazanie v sebe
„A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale

ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte!“ (1.Ján
2:27).
Toto je tak mocné! Pomazanie je v tebe. Uvedomil si si túto skutočnosť? Máš vedomie človeka,
ktorý je pomazaný Duchom Svätým? Mal by si mať v sebe teraz prítomné vedomie, že Ten Pomazaný
a Jeho pomazanie žije v tebe.
Filemon 1:6 hovorí: „...aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v
nás a smeruje ku Kristovi.“ Pomazanie je jedna z dobrých vecí v tebe v Kristovi. Toto pomazanie je
vnútorná Božia moc, prostredníctvom ktorej spôsobujeme pozitívne zmeny. Ak si znovuzrodený, si
pomazaný Božou mocou, slávou a silou, pretože Duch Svätý žije v tebe. Takto si Ním zmocnený, aby si
dosiahol veci, ktoré sú ľudsky nedosiahnuteľné.
Pavol povedal v liste Filipským 4:13: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ „Kristus“
v tomto texte odkazuje na Toho Pomazaného a Jeho pomazanie. Preto to, že je v tebe Kristus znamená, že
si nadprirodzený; môžeš dosiahnuť čokoľvek prostredníctvom Jeho moci, ktorá v tebe pôsobí. Niet divu,
že Biblia hovorí, že nič vám nebude nemožné (Marek 9:23). Chodenie v tomto svetle spôsobí, že budeš
efektívnejší vo svojom kresťanstve.
Spomeň si, čo sme čítali vo Filemonovi 1:6; ak by si mal začať robiť zoznam dobrých vecí, ktoré
sú v tebe v Kristovi Ježišovi, mal by si vybrať pomazanie ako jednu z nich a povedať: „Prejavovanie mojej
viery je účinné, lebo som rozpoznal, uvedomil som si pomazanie Ducha Svätého, ktoré je vo mne.“ Toto
pomazanie v tvojom živote ťa robí úspešným vo všetkom, čo robíš; robí ťa v živote nepremožiteľným.
Modlitba
Drahý Otec, rozpoznávam pomazanie na mojom živote a vyhlasujem, že kvôli tomuto pomazaniu môžem
robiť všetko; môžem zmeniť beznádejnú situáciu a prejavovať Tvoju slávu v akejkoľvek ťažkej situácii. Ó, aký je to
život slávy, vlády a milosti, ktorý mi bol daný v Kristovi! Žijem takýto život v jeho najvyššej plnosti, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 10:27; Lukáš 4:18
1-ročný plán: Židom 4:14-5:1-10; Jeremiáš 9-10
2-ročný plán: Ján 10:1-10; 1.Kronická 5
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Pastor Anita
Buď nadšený Pánom!
„Odpovedal jej Pán: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné.

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme“ (Lukáš 10:41-42).
Biblia nám hovorí v 10. kapitole Lukáša o tom, ako v istý deň prišiel Ježiš navštíviť Máriu
a Martu v ich dome. Zatiaľ čo Mária s veľkým nadšením sedela pri Pánových nohách a počúvala Jeho
slová, Marta, staršia sestra, sa ponáhľala do kuchyne, aby pripravila pre Ježiša niečo na jedenie.
Nervózna z toho, že jej mladšia sestra jej neprišla pomôcť, sa Marta sťažovala Pánovi a povedala:
„...Nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže“ (Lukáš 10:40).
Ježiš priamo odpovedal Marte tak, že ju pokarhal a pochválil Máriu, že si zvolila lepší podiel.
Mária sa tešila z Pána a Jeho slov a to sa Mu páčilo. Žalm 37:4 hovorí: „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po
čom ti srdce túži.“ Ako sa raduješ v Pánovi? Je to tým, že si z Neho nadšený! Si nadšený z Jeho Slov
a chopíš sa každej príležitosti, aby si sa od Neho učil a mal s Ním spoločenstvo.
Tí, ktorí sú často nadšení z Pána takýmto spôsobom, tak v ich životoch sa vždy dejú
nadprirodzené veci; vždy majú svedectvá o víťazstvách, úspechoch a povýšeniach. Všimni si konštrukciu
verša, ktorý sme práve čítali. Hovorí: „Raduj sa v Hospodinovi a dá ti... Inými slovami dobré veci, po
ktorých túžiš, ti budú automaticky dostupné bez modlenia, pretože si sa radoval v Pánovi. Nikdy
nebudeš musieť prosiť Pána o niečo pre seba. Dá ti to skôr, ako Ho požiadaš. Nie je to úžasné? Preto buď
vždy vo svojej službe Jemu nadšený, prekypuj radosťou a maj s Ním spoločenstvo.
Modlitba
Požehnaný nebeský Otec, som tak vďačný, že viem, že sa zo mňa tešíš a stvoril si ma pre svoje potešenie.
Robím Ti dnes radosť tým, že kráčam v Tvojej dokonalej vôli a v tomto ma vedie Tvoja múdrosť. Ďakujem Ti za to,
že mi dávaš všetky veci bohato na užívanie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 58:14; Jób 23:12
1-ročný plán: Židom 5:11-6:1-20; Jeremiáš 11-12
2-ročný plán: Ján 10:11-21; 1.Kronická 6
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Pastor Chris
Schopnosť v Jeho schopnosti
Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť

(dostatočnosť) je z Boha“ (2.Korintským 3:5).
Keď Písmo hovorí, že naša schopnosť je z Boha, znamená to, že spôsobilosť, zručnosť a zdatnosť,
s ktorou pôsobíme, je Božia schopnosť. Jeho schopnosť pracuje v nás. Sme posilnení Božou silou. Jeho
božská energia pracuje v tebe. Si spôsobilý na akúkoľvek úlohu. Grécke slovo je „hikanotes“, čo znamená
mať kompetenciu alebo schopnosť, je to vlastnosť bytosti primerane upevnenej a uspôsobenej fyzicky,
duševne, mentálne a duchovne pre akúkoľvek úlohu!
Apoštol Pavol urobil výraznú zmienku o tomto pôsobení, keď povedal: „A ja sa o to aj namáham a
bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne“ (Kolosenským 1:29). Niet divu, že žil ako apoštol Ježiša
Krista tak inšpirujúci a výnimočný život. Rozpoznal a využil výhodu Božej moci, ktorá v ňom mocne
pracovala. V liste Filipským 4:13 povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Tým nepovedal:
„Boh je schopný to urobiť, takže On mi pomôže urobiť všetko.“ Nie! Hovorí o vnútornej schopnosti,
ktorú máš v ňom! Pochopil, že v ňom mocne pracuje Duch Svätý.
Si schopný Jeho schopnosťou. To znamená, že tvoje schopnosti sú neobmedzené; nič nie je pre
teba nemožné. Nič ťa nemôže zložiť dole alebo vyčerpať. Izaiáš 40:3 hovorí: „...Ale tí, čo očakávajú
Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.“
Obnovuje tvoju silu deň za dňom; čo znamená, že tvoja sila je neustále zamieňaná za Jeho silu. Aký
úžasný život máme v Ňom; život nadprirodzena a neohraničených možností. Halleluja!
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mojou silou a mojou slávou; som povzbudený a pripravený pre čokoľvek
a spôsobilý príkladne splniť akúkoľvek úlohu cez Tvojho Ducha, ktorý do mňa nalieva vnútornú silu! Som
uschopnený Tvojou schopnosťou! Sláva!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:8; 2.Korintským 12:9
1-ročný plán: Židom 7; Jeremiáš 13-14
2-ročný plán: Ján 10:22-23; 1.Kronická 7
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Pastor Chris
Udržiavanie tvojho víťazstva
„Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si

dobré vyznanie“ (1.Timoteovi 6:12).
Mnohí dosiaľ nerozpoznali a nepochopili ten druh boja, do ktorého sme zapojení ako kresťania.
Hovoria: „Ó, Ježiš pre mňa urobil všetko; vybojoval za mňa všetky boje.“ Áno, On už pre teba všetko
urobil, ale Slovo hovorí, že by si mal „bojovať dobrý boj viery.“
Boh viery nie je boj s diablom, ktorý už bol porazený. Znamená to udržovanie svojho víťazstva
v Kristovi tým, že stojíš na tom, čo hovorí Božie Slovo. Znamená to žiť v realite toho, čo Slovo o tebe
hovorí: držať sa svojich práv, privilégií a dedičstva v Kristovi a odmietať to pustiť bez ohľadu na zúrivú
opozíciu.
Apoštol Pavol to zdôraznil v 2.Korintským 10:4-5 keď povedal: „...zbroje (zbrane) nášho boja nie sú
telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby (pevnosti); boríme mudrlantstvo (strhávame predstavy) a každú
namýšľavosť (predstavivosť), čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť
Kristovu.“ Všimni si, že hovorí „zbrane nášho boja“; teda uznáva, že skutočne existuje vojna a my sme do
nej zapojení!
Po druhé sa tu opisujú tieto zbrane a uvádza sa, že sú mocné cez Slovo a Ducha Svätého, aby
zbúrali a strhli „pevnosti“. Pevnosti sú idey, myšlienky, princípy a teórie tohto sveta, ktoré sú
v protiklade ku Slovu. Takého idey a teórie vytvárajú v ľuďoch negatívnu mentalitu a držia ich
v otroctve. Avšak s Božím Slovom a cez Ducha Svätého môžeme strhnúť alebo odstrániť tieto pevnosti.
A ďalej hovorí: „...boríme mudrlantstvo, strhávame predstavivosť“. Niektorí ľudia majú
predstavy, ktoré sú proti Božiemu Slovu; sú prenasledovaní hroznými predstavami strachu, porážky
a zlyhania. S Božím Slovom sme schopní strhnúť a zničiť takéto zlé predstavy a každú vysokú vec, ktorá
sa povyšuje proti poznaniu Boha! Vždy stoj pevne na Slove.
Vyznanie
Moja viera produkuje nepopierateľné výsledky; víťazím nad každou problematickou situáciou, pretože Ten
Väčší žije vo mne a som silný v Ňom a v moci Jeho vlády.
Rozšírené štúdium: Efezským 6:10-12
1-ročný plán: Židom 8; Jeremiáš 15-16
2-ročný plán: Ján 10:33-42; 1.Kronická 8
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Pastor Anita
Vytrvanie s nádejou
„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša“ (2.Timoteovi 2:3).
Trpezlivosť je dôležitá vlastnosť pre každého kresťana. Biblia nás napomína, aby sme ju pridali

k našej viere: „...tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k
poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť,... (2.Peter 1:5-6).
Kľúčové slovo, ktoré opisuje to, o čom apoštol Pavol hovorí, je trpezlivosť - „schopnosť vydržať“!
Odvoláva sa na vytrvalosť; schopnosť pokračovať „v neustálom pokračovaní“ navzdory opozícii!
Nezáleží na tom, čo sa deje, odmietni sa ohnúť pod akýmkoľvek tlakom; zotrvaj s nádejou. Veci môžu
vyzerať veľmi ťažko a problematicky. Ak sa ocitneš v takej situácii, zotrvaj; prejdi cez to! Drž sa toho,
čomu veríš! Nevzdávaj sa.
Nauč sa vo svojom živote niečo vydržať; uč sa zotrvať v ťažkostiach s nádejou. Niektorí ľudia
zotrvajú bez nádeje, ale trpezlivosť bez nádeje je zbytočná. Trpezlivosť musí byť v očakávaní pozitívneho
výsledku; si plný nádeje na lepší a svetlejší deň pred sebou a vytváraš si tento obraz vo svojej mysli.
Ťažké situácie sú pre silné mysle; tí, ktorí sú mdlí alebo sú utiahnutí v deň súženia, majú malú
silu (Príslovie 24:10). Preto zotrvaj pevne s nádejou, radosťou a vďačnosťou vediac, že vo všetkých
veciach si viac ako víťaz.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš v Kristovi Ježišovi nádej. Viem, že môj zajtrajšok je väčší než môj
dnešok, lebo cesta spravodlivého je ako jasné svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do úplného dňa. Som smelý
čeliť čomukoľvek, čo mi príde do cesty, pretože viem, že moje víťazstvo je isté, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 5:22-23; Židom 10:35-36
1-ročný plán: Židom 9:1-10; Jeremiáš 17-18
2-ročný plán: Ján 11:1-13; 1.Kronická 9
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Pastor Chris
Múdrosť a duchovné porozumenie
„Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení

poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení“ (Kolosenským 1:9).
Predstav si kráčať vo vyplnení tejto modlitby! Tvoj život bude nekonečným prejavom
výnimočnosti Ducha. Keď máš múdrosť a duchovné porozumenie, tak bez toho, aby si poznal všetky
podrobnosti hocijakej situácie, vieš, čo je za tým, čo je v pozadí. Vždy, všade a v každej situácii vieš
presne, čo máš robiť.
Prorok Elizeus preukazoval tento druh nadprirodzeného porozumenia a múdrosti. Keď bol raz s
ostatnými prorokmi pri Jordáne počas toho, ako jeden z nich stínal kmeň, porisko sekery vypadlo a kleslo
do rieky. Bola to požičaná sekera a tak volal Elizea na pomoc (2.Kráľov 6:5). Elizeus odrezal vetvu zo
stromu, hodil ju na miesto, kde spadlo porisko a to okamžite vyplávalo na hladinu. Ako Elizeus vedel, čo
robiť, aby vyniesol porisko spod vody na hladinu? Bol naplnený poznaním Božej vôle vo všetkej
múdrosti a duchovnom porozumení. Božia múdrosť mu ukázala, čo má robiť.
Niečo podobné sa stalo s Izákom. V Kanáne bol hladomor a už takmer odchádzal do iného mesta,
keď mu Boh dal inštrukcie, aby zostal v Kanáne. Biblia zaznamenáva, že napriek suchu kopal Izák studne
a našiel vodu, zatiaľ čo všetci ostatní kopali studne, ale vodu nenašli. Biblia hovorí, že v tom istom roku
sa Izák: „...vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho
služobníctva, takže mu Filištínci závideli (1.Mojžišova 26:12-14).
Ako vedel Izák kde má kopať, aby našiel vodu? Prečo nesmierne prosperoval v krajine, kde
všetci ostatní zakúšali hlad, chudobu a nedostatok? Bolo to preto, lebo mu Boh dal náhľad, čo robiť. Ak
o ňom študuješ v Biblii, tak zistíš, že bol jedným z tých ľudí v Starom Zákone, o ktorom sa hovorí, že
často trávil čas meditáciou: „...Izák vyšiel na pole rozjímať...“ (1.Mojžišova 24:63).
Meditovanie nad Božím Slovom spôsobí, že budeš naplnený poznaním Božej vôle vo všetkej
múdrosti a duchovnom porozumení.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš Ducha múdrosti a zjavenia, aby som Ťa poznal viac a viac a moje
porozumenie je vždy osvietené, aby vedelo vnímať presnú radu Ducha, v mene Pána Ježiša. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 3:13-18
1-ročný plán: Židom 9:11-28; Jeremiáš 19-22
2-ročný plán: Ján 11:14-23; 1.Kronická 10
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Pastor Chris
Hovor Božiu múdrosť
...ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu

(1.Korintským 2:7).
Všimni si, že náš úvodný verš nehovorí: „...hovoríme o múdrosti Božej“, ale že „hovoríme múdrosť
Božiu.“ Už si niekedy hovoril múdrosť? Vieš, čo to znamená hovoriť múdrosť? Božia múdrosť je tvorivá
múdrosť; je to múdrosť, ktorá utvorila tento svet: „On stvoril svojou silou zem, múdrosťou svojou postavil svet
a svojou dômyselnosťou rozopäl nebesá“ (Jeremiáš 10:12).
Práve tak ako On aj my hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, a to skrytú múdrosť, ktorú Boh
určil pred stvorením sveta na našu slávu. Múdrosť Božia sa hovorí v tajomnom jazyku. Nie je to jazyk pre
každého! Je to uzavretá komunikácia zjavená len „zasväteným“.

Len tí, ktorí sú duchovne dospelí

porozumejú, keď hovoríme múdrosť Božiu: „My však hovoríme múdrosť medzi dokonalými; pravda, nie
múdrosť tohto sveta, ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú“ (1.Korintským 2:6).
Napríklad keď hovoríš: „Mám v sebe Boží život“, hovoríš múdrosť Božiu. Keď hovoríš: „Som
plný múdrosti, slávy a sily; kráčam vo víťazstve, spravodlivosti a milosti“, tak to je hovorenie Božej
múdrosti. Niekto môže povedať: „Ako sa opovažuješ hovoriť o sebe tak vysoko; nie si chvastavý?“ Nie,
nie si! Hovoríš Božiu múdrosť.
Božie Slovo je Božia múdrosť. Tí, ktorí si myslia, že sme chválenkári, keď hovoríme Slovo a smelo
vyhlasujeme, kto sme v Kristovi (naše práva, privilégiá, dedičstvo a schopnosti v Ňom), neporozumeli
tajuplnej povahe našej komunikácie. 1.Korintským 2:14 hovorí: „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci
Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.“
Vyznanie
Kráčam vo svetle, tak ako je aj On vo svetle. Kráčam dnes v sláve, sile, víťazstve a spravodlivosti. Môj život
je zjavením múdrosti a milosti Božej! Som to, čo hovorí Boh, že som.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:6-8; 1.Korintským 2:12-13
1-ročný plán: Židom 10:1-18; Jeremiáš 23-25
2-ročný plán: Ján 11:24-34; 1.Kronická 11
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Pastor Anita
Buď si vedomý toho, že si svetlo
„Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite“ (Efezským 5:8).
Hore uvedený verš je veľmi jasný vo svojom popise teba: „...vy ste svetlom v Pánovi.“ Chvála

Pánovi! Ty si svetlom, pretože si sa narodili z Boha, ktorý je svetlom a v Ňom nie je žiadna tma. „A toto je
zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy“ (1.Ján 1:5).
V Jánovi 8:12 Pán Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude
mať svetlo života.“ Aké úžasné vyhlásenie! Vedel presne, kým bol a bol odvážny to vyhlásiť. A potom
v Matúšovi 5:14 nazval nás svetlom sveta! My sme práve také isté svetlo, ako je On.
Musíš robiť smelé vyhlásenia o tom, kto si. Si svetlo sveta; preto všade, kam ideš, osvetľuj svet.
Niektorí sa môžu posmievať alebo dokonca rozčuľovať na tvojej odvážnej viere; odmietni sa tým
dať vykoľajiť; hovor ďalej svoju vieru. Rozhodni sa kráčať v realite toho, kto si v Kristovi, svieť svojím
svetlom tak jasne pre iných, aby videli a oslavovali tvojho nebeského Otca.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma oprávnil, aby som bol účastníkom na dedičstve svätých vo svetle.
Temnota nemá vo mne miesto, lebo som občanom svetla. Dnes a stále veľmi jasne zjavujem v mojom svete toto
svetlo, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:12-13; Matúš 5:16
1-ročný plán: Židom 10:19-39; Jeremiáš 26-28
2-ročný plán: Ján 11:35-46; 1.Kronická 12
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Pastor Chris
Pravda
„Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda“ (Ján 17:17).
Všetko, čo Boh o tebe povedal vo svojom Slove, je realita; je to pravda o tebe. Napríklad Slovo

hovorí: „...väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4). To znamená, že nemôžeš byť
utlačený; nemôžeš byť porazený alebo byť znevýhodnený v živote, pretože v tebe žije Ten Väčší so
všetkou svojou múdrosťou, mocou a slávou. Ďalšia pravda je v 1.Jána 3:2, kde sa hovorí: „Milovaní, teraz
sme Božími deťmi...“ Ty si Božie dieťa teraz; nie budúci rok alebo potom, keď sa dostaneš do neba; je to
teraz prítomná pravda. Narodil si sa z Neho a to ťa robí spojeným a zjednoteným s Božím druhom
života.
A potom 1.Ján 4:17 hovorí: „...aký je On, takí sme aj my v tomto svete“, to znamená, že si Jeho
priamym obrazom; žiarou Jeho slávy. Každý, kto vidí teba, vidí Pána, pretože si Jeho obrazom. Niet divu,
že Ján 17:22 hovorí: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.“ Takže ak je
oslávený On, tak si aj ty.
Aby potvrdil pravdu o našej jedinečnosti, špeciálnosti a prevahe, apoštol Jakub píše: „Zo svojej
vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). 1.Peter 2:9 znova
opakuje podobnú pravdu: „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu
vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“
Si špeciálny; prvý a najlepší zo všetkého, čo Boh stvoril. Si Jeho najvzácnejší a najcennejší
majetok, povolaný na to, aby si ukazoval výnimočnosť, krásu a dokonalosť božskosti! Nezáleží na tom,
cez čo práve teraz v živote prechádzaš; nezúfaj; si viac ako víťaz. Si Abrahámove semeno! Si úspešný.
Chorobu ničiaci, nemoci odolný a diabla odpudzujúci Boží život je v každom vlákne tvojej
bytosti, v každej kosti tvojho tela a každej bunke tvojej krvi. Nielenže si požehnaný, ale aj si požehnaním.
Je požehnané všetko, čoho sa dotkneš a každý, koho sa dotkneš, pretože si rozširovateľom Božej dobroty!
Toto sú pravdy zjavené o tebe v Božom Slove a sú naozaj hodné toho, aby si o nich spieval,
tancoval a kričal!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že moje srdce prijalo tvoje slová života a pravdy. Ďakujem Ti, že mi dávaš
zjavenie poznania o slávnych pravdách, ktoré si o mne povedal a múdrosť, aby som si privlastnil realitu môjho
požehnania v Kristovi a kráčal v nej, v mene Ježiš. Amen
Rozšírené štúdium: Žalm 87:2-3; Jakub 1:22
1-ročný plán: Židom 11:1-16; Jeremiáš 29-30
2-ročný plán: Ján 11:47-57; 1.Kronická 13
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Pastor Chris
Náhľad do skutočností
„A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme

zodpovedať“ (Židom 4:13).
Božie Slovo je Božia múdrosť a keď si znovuzrodený, tak ti bola udelená táto múdrosť; je vložená
v tvojom duchu. Božia múdrosť ti dáva náhľad do skutočnosti, do skrytých tajomstiev a dôverných vecí,
takže ti nič neunikne!
Múdrosť, Božia múdrosť, spôsobuje, že vidíš „skutočnú pravdu“ vecí. Uschopňuje ťa vidieť
Božími očami a Jeho mysľou, a týmto spôsobom pochopiť veci z Božieho pohľadu. Si schopný pochopiť
pojmy a vidieť medzi nimi vzťahy! 1.Korintským 2:7-8 hovorí: „ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v
tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto ju nepoznal z kniežat tohto veku, veď keby ju boli
poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali.“
Kniežatá sveta, veľkí muži a slávni vzdelanci nemali zjavené poznanie o Božej múdrosti. Ak by
ho mali, boli by spoznali Muža z Galilei, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, keď chodil po zemi. Biblia
hovorí: „Bol vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal“ (Ján 1:10). Kniežatá tohto sveta Ho nepoznali,
pretože nemali náhľad do reality.
Keď prijmeš Krista do svojho srdca, tak Kristus sa stane tvojou múdrosťou. Biblia hovorí, že
v Kristovi sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania (Kolosenským 2:3); to zahrňuje poznanie
a porozumenie všetkých vedomostí a vedy. Všetko toto máš v sebe. Medituj o tejto myšlienke; urobí ťa to
pánom nad všetkými vecami.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že vkladáš do môjho ducha múdrosť, ktorá zo mňa robí pána
v živote. Kristus je moja múdrosť a mám náhľad do reality; všetky veci sa mi odhaľujú cez pravé svetlo Božieho
Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jeremiáš 8:9; Kolosenským 3:16
1-ročný plán: Židom 11:17-40; Jeremiáš 31-32
2-ročný plán: Ján 12:1-11; 1.Kronická 14
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Pastor Anita
Začína to z tvojho vnútra
„So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život“ (Príslovia 4:23)
V Slove sa často používa slovo srdce namiesto ducha a dôvod je jasný. Tak ako fyzické srdce je

funkčným centrom ľudského tela, tak duch je riadiacim centrom ľudskej existencie. Všetko v tvojom
živote v skutočnosti vzniká v tvojom duchu. Úspech či zlyhanie, bohatstvo, alebo chudoba, dokonalé či
priemerné bude vychádzať z ľudského ducha.
Tvoja myseľ je dverami do tvojho ducha. Preto akékoľvek slová či myšlienky, ktorým dovolíš
vojsť do tvojej mysle nekontrolovane, budú vložené aj do tvojho ducha. To je dôvod, prečo musíš
preosiať všetko, čo vchádza cez tvoju myseľ do tvojho ducha. Každý deň počujeme slová, vidíme veci,
prijímame rôzne druhy informácií, a to pozitívne aj negatívne. Od teba sa žiada, aby si strážil svoje srdce
a nedovolil, aby tvoj duch prijímal a spracovával zlé informácie.
Ak sa napríklad tvoje srdce znepokojuje kvôli ekonomike alebo hospodárskemu poklesu
a všeobecnému nedostatku, nebuď rozrušený, lebo nie si z tohto sveta. Odmietni sa zaoberať týmito
negatívnymi informáciami, nezotrvávaj v nich. Radšej povedz: „Odmietam sa trápiť či starostiť, lebo ja sa
pohybujem v kráľovstve nadbytku. Som dedič Boží a spoludedič Kristov. Ja sa „pohybujem“ nad
ekonomikou a hospodárstvom tohto sveta.“
Ak povolíš zlým myšlienkam prístup do tvojho srdce, budú ho zapĺňať strachom. Preto bedlivo
dozeraj na svoje srdce. Chop sa len myšlienok úspechu, víťazstva, zdravia, prosperity, spokojnosti
a naplnenia, ktoré prichádzajú z Božieho Slova.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré mi dáva tie správne informácie, o ktorých mám premýšľať
a meditovať nad nimi. Tvoje Slovo neustále nachádza domov v mojom srdci, je vo mne účinné a užitočné
a produkuje všetko, o čom hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Filipským 4:8
1-ročný plán: Židom 12:1-13; Jeremiáš 33
2-ročný plán: Ján 12:12-19; 1.Kronická 15
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Pastor Chris
Nový pôvod
„Aký je ten zemský, takí sú aj ostatní zemskí, a aký je ten nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí“

(1.Korintským 15:48).
Biblia nám v 1.Mojžišovej opisuje, ako Boh stvoril Adama, prvého človeka, z prachu zeme
a vdýchol do jeho nozdier život, aby sa stal živou dušou. Avšak Biblia ho opisuje ako „zemského“,
pretože bol zo zeme a bol ovládaný prirodzeným ľudským životom: „Prvý človek bol zo zeme, zemský,
druhý človek je z neba...“ (1.Korintským 15:47).
Ale my sme zasadení do toho druhého a posledného Adama, Ježiša Krista: „Tak je aj napísané:
Adam, prvý človek, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim Duchom (1.Korintským 15:45). Tento druhý
a posledný Adam, ktorého sme obrazom, je Pán z nebies. Na rozdiel od prvého Adama On je
životodarným duchom. Teraz, keď si znovuzrodený, život v tebe nie je už ten istý, ako ten, ktorý si dostal
od svojich biologických rodičov. Teraz je tu nový rodokmeň, Ježiš Kristus je teraz tvoj počiatok, si k
Nemu pripojený a narodený z tohto druhého, posledného Adama.
Tvoje väzby s prvým Adamom boli úplne a navždy prerušené. Kolosenským 3:3 hovorí, že tvoj
život je skrytý s Kristom v Bohu; inými slovami tvoj život je v Kristovi a On je tvojím životom
(Kolosenským 3:4). To znamená, že ten prvý život, ktorý bol pozemský - zo zeme - bol nahradený
životom Kristovým a ten život je nebeský: „Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.“ Niet
divu, že Ježiš povedal: „Ja som zhora...“(Ján 8:23).
Práve tak, ako sme niesli obraz prvého Adama, je našou zodpovednosťou niesť obraz toho
druhého Adama. Musíme si obliecť nový obraz našej novej prirodzenosti v Kristovi. A ako? Jednoducho
povieme „áno“ Božiemu Slovu. Napríklad 2.Korintským 5:17 hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové
stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Tvoja odpoveď by mala byť: „Toto je to, kým som; som
novým stvorením v Kristovi, obliekol som si nového človeka, ktorý je obnovený v poznaní podľa obrazu
Kristovho, ktorý ho stvoril.“
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za zázrak nového stvorenia. Môj život je zhora, preto som slobodný od
porušujúcich vplyvov tohto sveta. Obliekol som si nového človeka, ktorý je obnovený v poznaní podľa obrazu Toho,
ktorý ho stvoril.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:10; 2.Korintským 3:18
1-ročný plán: Židom 12:14-29; Jeremiáš 34-35
2-ročný plán: Ján 12:20-29; 1.Kronická 16
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Pastor Chris
Boží život v tebe
„A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život;

kto nemá Syna Božieho, nemá život. Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte
večný život“ (1.Jánov 5:11-13).
Všimni si pozorne súslednosť časov v našom dnešnom Slove; je tu zdôraznené, že každý, kto sa
znovuzrodil, už má večný život. Je to niečo, čo nám Boh už dal k dispozícii v Kristovi Ježišovi. Ak si
znovuzrodený, tak večný život je už tvoj súčasný majetok.
Večný život je „Boží život“- Zoe (grécky); to sa vzťahuje na podstatu, alebo charakter božskosti.
A v liste Filemonovi 1:6 je zdôraznená dôležitosť princípu viery; hovorí sa tu: „...a prosím, aby sa tvoja
účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktorá je v nás v Kristovi. To nám pripomína slová
apoštola Jána v 1. Jána 5:13, keď hovorí: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli,
že máte večný život...“
Keď si sa znovuzrodil, narodil si sa z Ducha a tvoj ľudský život bol nahradený Božím životom.
Musíš si byť vedomý tejto skutočnosti, musí to byť teraz tvojím vedomím v tvojom duchu, že máš Boží
život.
Pán Ježiš hovoril o tomto druhu života, keď povedal: „Tak ako má Otec život (Zoe) v sebe, tak dal aj
Synovi aby mal život (Zoe) v sebe.“ Inými slovami život, ktorý má Ježiš v sebe, je ten istý život, ktorý má
Boh a je to ten život, ktorý je teraz v tebe. Tento život je odolný voči zlyhaniu, neúspechu, porážke a
smrti. Je to nadprirodzený život a Boh chce, aby si ho mal a žil ho; s plným poznaním, že máš Jeho
božský život v sebe.
Vyznanie
Som úspešný človek a som odolný voči zlyhaniu, neúspechu a porážke. Nemôžem byť nikdy v nevýhode,
pretože som spoluúčastník Božieho druhu. Zjavujem výnimočnosť Ducha. Život Boží vo mne spôsobuje, že som
nadradený nad satanom a všetkými jeho skutkami. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Ján 10:10; 2.Petrova 1:3-4
1-ročný plán: Židom 13; Jeremiáš 36-37
2-ročný plán: Ján 12:30-41; 1.Kronická 17
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Pastor Anita
Pozri na slávu vo vnútri!
„Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a

nie z nás (2.Korintským 4:7).
Akonáhle si sa znovuzrodil, tvoj život sa stáva požehnaním; 1.Peter 3:9 hovorí, že si bol
povolaný, aby si zdedil požehnanie. A potom 2.Petrova 1:3 nám hovorí, že nám Jeho božská moc dala
všetko potrebné pre život a zbožnosť v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou. Vnútri
v tebe je sláva Božia - krása a výnimočnosť Ducha. Preto vždy pozeraj do vnútra na slávu, ktorá sa
nachádza v tvojom vnútri.
Pán Ježiš hovorí v Lukášovi 6:45: „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca.“ Nikdy
nepovedal, že by si sa mal modliť, aby ti Boh dal dobré veci z neba, lebo tvoj duch je nádržou plnou
dobrých vecí, len ich potrebuješ vyniesť von!
Keď si prijal Ducha Svätého, prijal si do svojho vnútra život a zbožnosť. Nepotrebuješ hľadať
pomoc niekde vonku, pretože v tebe žije „Pomocník“. Jeho prítomnosť v tebe znamená vyriešenie každej
krízy a oslobodenie od všetkých problémov. Nepotrebuješ hľadať požehnanie, lebo ty si už požehnanie
zdedil (1.Petrova 3:9). To, čo teraz potrebuješ robiť, je „skúmať a objavovať“, inými slovami hľadieť do
Božieho zrkadla a zisťovať, kým v skutočnosti si.
Rozpoznaj, že si Boží požehnaný. Svedči, že v Kristovi máš všetko, čo je potrebné pre nebom
inšpirovaný, úspešný a víťazný život v tomto svete. Prejav tvojej viery sa stáva účinným, ak rozpoznáš a
uchopíš všetky dobré veci, ktoré sú v tebe v Kristovi (Filemonovi 1:6). Dobré veci sú už v tebe –
prenádherné veci – také veci, ktoré prinášajú radosť, úctu a nádheru, pretože si v Kristovi Ježišovi! Pozri
sa dovnútra a vynes von výnimočnosť, ktorá je v tvojom vnútri.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si ma obdaril všetkým duchovným požehnaním v ponebeských
oblastiach v Kristovi Ježišovi. Som plne naložený dobrými vecami a dnes vynášam na povrch všetku výnimočnosť,
ktorá je v mojom vnútri, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Petrova 1:3; Efezským 1:3
1-ročný plán: Jakub 1; Jeremiáš 38-40
2-ročný plán: Ján 12:42-50; 1.Kronická 18
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Pastor Chris
Slovo dáva svetlo
„Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými (Žalm119:130)
Niektorí ľudia to možno nevedia, ale každá ľudská bytosť má dva druhy očí. Prvým sú naše

fyzické oči, ktorými vidíme a hodnotíme svet okolo nás. Ďalší pár sú naše duchovné oči, ktoré
mimochodom väčšina ľudí až tak veľmi nepoužíva, alebo nevie, ako ich používať; takýto ľudia sa nikdy
nepozerali duchovnými očami a vidia veci len z prirodzeného hľadiska.
Len Božie Slovo môže otvoriť náš duchovný zrak. Spomínam si na svedectvo človeka, ktorý bol
uzdravený na jednom z našich mítingov. Počas dvoch rokov nedokázal rozpoznať nikoho, dokonca ani
svoju manželku, či súrodencov. Počas stretnutia však bol úplne obnovený do normálneho stavu. Hoci
sme na neho fyzicky ani nepoložili ruky, zakúsil božský dotyk, pretože bol v Božej prítomnosti, kde bolo
vyučované Slovo. A tým bola jeho myseľ osvetlená, aby opäť normálne vnímal a chápal - to je moc
Božieho Slova!
Žalm 119:130 hovorí: „Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.“ Zaujímavé je, že
grécky preklad Biblie používa slovo „photizo“, ktoré znamená osvietiť alebo naplniť svetlom. Preto by
sme tento verš mohli čítať: „Výklad Tvojich slov naplňuje svetlom ...“ Ak vpustíš Božie Slovo do svojho
srdca skrze denné štúdium a neustálu meditáciu, tak tvoje srdce je plnené svetlom. Je to podobné
modlitbe Ducha cez Apoštola Pavla v Efezským 1:17-18, kde hovorí: „aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec
slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli...“ On sa
modlí, aby oči vášho ducha boli naplnené svetlom.
A tak aj teraz keď študuješ Božie Slovo v tejto stati, niečo sa deje v tvojom duchu. Tvoj duchovný
zrak je plnený svetlom, tvoje duchovné oči sú osvetlené, aby videli a vnímali realitu nášho nebeského
Kráľovstva.
Vyznanie
Svedčím, že v mojom živote a vo všetkom, čo sa mňa týka je svetlo, pretože som sa vydal službe Slova.
Odmietam sa trápiť dnes či v budúcnosti, pretože svetlo evanjelia svieti v mojom srdci a ukazuje mi cestu víťazstva
a úspechu! Žiadna temnota neexistuje v mojom živote, moja cesta je jasná a a moja budúcnosť bezpečná. Haleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 8:12; 2.Korintským 4:4
1-ročný plán: Jakub 2-3:1-13; Jeremiáš 41-43
2-ročný plán: Ján 13:1-11; 1.Kronická 19
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Pastor Chris
Zo smrti do života
Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na

súd, ale prešiel zo smrti do života (Ján 5:24).
Úžasná správa! To znamená, že keď si sa znovuzrodil, prešiel si zo smrti do života. Už viac nie si
v poddanstve smrti, hriechu, choroby, nemoci, chudoby a znevýhodnenia, kde Satan drží ľudí v otroctve;
miesto toho si prešiel do oblasti života!
Avšak niektorí kresťania sú stále bičovaní životnými ťažkosťami. Problémom väčšiny z nich je to,
že nepoznajú Božie Slovo. Boh povedal: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania....“ (Ozeáš 4:6). Kvalita života,
ktorý žiješ tu na zemi, závisí od toho, nakoľko poznáš Boha a ako to žiješ. Apoštol Ján to rozpoznal, keď
povedal: „My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov...“ (1.Jánov 3:14).
Slovo „vedieť“ v tomto verši pochádza z gréckeho „aido“, čo znamená „byť si vedomý“. Už máš
to vedomie, že si prešiel zo smrti do života, takže smrť by nemala v tebe nič vyprodukovať? Už ti svitlo,
že by si nemal byť chorý, zlomený, chudobný alebo zavalený pod tlakmi a protivenstvami života?
Duch Boží skrze apoštola Jána povedal: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste
vedeli (aido), že máte večný život“ (1.Jána 5:13). Musíš si byť vedomý týchto skutočností! Pevne uchop
poznanie toho, že si bol povolaný do úžasného života: nadprirodzeného života nadvlády, kde vládneš
milosťou cez spravodlivosť.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si ma vyviedol von z duchovnej smrti do oblasti života. Teraz mám večný
život, takže nič vo mne neprodukuje smrť. Žijem v úplnom víťazstve a nadvláde nad satanom, svetom a jeho
systémom, pretože väčší je Ten, ktorý žije vo mne. Haleluja.
Rozšírené štúdium: Ján 5:24; Rímskym 8:2
1-ročný plán: Jakub 3:14-4:1-12; Jeremiáš 44-47
2-ročný plán: Ján 13:12-20; 1.Kronická 20

21

Pastor Anita
Spoločenstvo – ovocie lásky
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána (1.Korintským

1:9).
Láska neexistuje bez spoločenstva; spoločenstvo je plodom lásky. Abrahám bol nazvaný „priateľ
Boží“ (Jakub 2:23), pretože sa radoval z blízkeho spoločenstva s Pánom. Teraz Boh povolal teba do
spoločenstva s Jeho Synom Ježišom Kristom, čo znamená, že si volaný do jednoty, partnerstva
a zjednotenia s Pánom Ježišom.
Musíš byť v neustálom spojení s Pánom. Študuj Jeho Slovo, aby si Ho vedel počuť; načúvaj Jeho
hlasu vo svojom duchu, lebo On povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj Ja ich poznám a nasledujú ma“ (Ján
10:27). Keď máš s Ním obecenstvo pri modlitbe, je ti odhalená Jeho dokonalá vôľa; Jeho rady a pokyny
pre tvoj život sa ti stávajú jasnejšími. Duch Svätý je Ten, ktorý ti pomôže v spoločenstve s Ježišom, ale
musíš mať ochotné srdce. Spoločenstvo je niečo, čo robíš vedome ako odpoveď na Pánovu lásku.
Ak naozaj miluješ Ježiša, mal by si byť ochotný tráviť s Ním čas každý deň. Pamätaj si, že Slovo
sa stalo telom, takže s Ním tráviš čas, aj keď študuješ Slovo a premýšľaš nad ním. Tvoje spoločenstvo
s Pánom je pre teba jedinečné. On nemá, nikdy nemal a ani nebude mať kópiu teba a to je dôvod, prečo si
váži tvoje spoločenstvo a lásku. Si Jeho partner a priateľ takým spôsobom, akým nemôže byť nikto iný v
celom svete.
Urob Ježiša svojím najlepším priateľom a chodievaj s Ním každý deň. Tvoj čas osobného štúdia
Biblie, modlitby, uctievania a chválenia by mal byť posvätnou chvíľou; neber ho na ľahkú váhu. Čím máš
s Ním bližší vzťah cez Jeho Slovo a Ducha, tým viac Jeho charakteru a osobnosti sa zjavuje v tebe a cez
teba.
Modlitba
Drahý Otče, aká je to radosť vedieť, že môžem mať s Tebou vzťah lásky a užívať si spoločenstvo so
samotným Bohom! Mocou Ducha Svätého sa každý deň teším z hlbšieho a bohatšieho spoločenstva s Ježišom a cez
toto spoločenstvo je vo mne nielen formovaný Kristus, ale aj cezo mňa je zjavovaný Jeho charakter, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Jána 1:31; Ján 14:23
1-ročný plán: Jakub 4:13-5:1-20; Jeremiáš 48-49
2-ročný plán: Ján 13:21-30; 1.Kronická 21
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Pastor Chris
Prečo sa musíš modliť
A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú

vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte (Matúš 6:7-8).
Možno sa chceš opýtať: „Keďže Boh už vie, čo máme v našich mysliach a čo potrebujeme, prečo
sa potom musíme modliť?“ Po prvé, modlitba nie je len o tom, že Boha žiadaš o veci, ktoré potrebuješ;
skôr – a to je dôležitejšie, modlitba je vzťahom spravodlivosti: čas obecenstva v spoločenstve na Božej
úrovni.
Po druhé, je tu veľký rozdiel medzi životom v prirodzenom svete a v oblasti Ducha, kde žije Boh.
Rovnako ako fyzikálne zákony a princípy riadia život vo fyzickom svete, duchovné zákony rovnako
riadia duchovnú oblasť. Lepšie porozumenie týchto vecí nám dáva Ezechiel 36:26-36. Boh dal Izraelitom
viacero nádherných sľubov o veciach, ktoré pre nich urobí. Avšak v tridsiatom siedmom verši veľmi
prekvapivo povedal: „...Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil: ľud pri nich
rozmnožím ako ovce.“ Čo nám tu Boh hovorí?
Dáva nám vedieť, že musíme pracovať spoločne. Aj keď chce robiť veľké veci v tvojom živote,
musí tam existovať spojenie viery; musíš Mu dať povolenie, aby mohol robiť v tvojom živote všetko, čo
chce. Slúžime láskavému, milujúcemu, veľkému a milostivému Bohu, ktorý nás denne zaopatruje
dobrodeniami (Žalm 68:19).
Matúš 18:18 ďalej hovorí: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebi, a
čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané na nebi.“ To znamená, že "nebo" nám dá autoritu a zelenú pre
čokoľvek, čo prehlásime na zemi. Ak chorobe povieš „nie!“ a zviažeš skutky diablove v tvojej rodine,
práci alebo v tvojom vlastnom tele, Duch Svätý to potvrdí, schváli. Musíš v modlitbe stáť vierou za veci,
ktoré chceš zmeniť. Toto je tvoja zodpovednosť.
Vyhlásenie
Využívam moc v mene Ježišovom proti chorobe, nedostatku, zlyhaniu a porážke; prehlasujem, že chodím
v realite môjho kráľovského dedičstva, na výslní Kristovej slávy a som posilnený Jeho nadprirodzenou silou
na mojom vnútornom človeku. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Matúš 7:7; Lukáš 18:1; Efezským 6:18
1-ročný plán: 1.Peter 1:1-21; Jeremiáš 50-51
2-ročný plán: Ján 13:31-38; 1.Kronická 22

23

Pastor Chris
Vezmi Ho za slovo
Odpovedajúc Mu, Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili; ale na Tvoje

slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali (Lukáš 5:5-6).
Marek 7 nám hovorí príbeh ženy Grékyne – Sírofeničanky, ktorej dcérka mala nečistého ducha.
Plakala pred Ježišom a úpenlivo Ho prosila, aby uzdravil jej dcéru, ale Pán jej neodpovedal. Bola tak
vytrvalá, že učeníci rozpačite žiadali Ježiš, aby ju poslal preč. Ježiš jej potom povedal: „Nech sa najprv deti
najedia; lebo nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť šteňatám“ (Marek 7:27). Napriek tejto odpovedi mu
odvetila: „Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia pod stolom z omrviniek po deťoch“ (Marek 7:28). Žena mala veľkú
vieru, ktorú Pán pochválil povediac: „Pre tieto tvoje slová: Choď! Démon vyšiel z tvojej dcéry“ (Marek 7:29).
Milujem spôsob, akým Ježiš poslúžil tejto žene. Nehovoril k démonovi; nepovedal: „Démon,
vyjdi von z dievčaťa!“ Miesto toho keď prehovoril k žene, povedal: „Démon vyšiel z tvojej dcéry“. To
bolo všetko, čo žena potrebovala – Slovo od Pána - a ona ho vierou zobrala a držala sa ho.
Podobný príbeh je o kráľovskom úradníkovi, ktorého syn umieral. Keď prišiel a hovoril
s Ježišom, tak všetko, čo mu Pán povedal, bolo: „Choď, tvoj syn žije...“ Biblia hovorí: „...človek uveril slovu,
ktoré mu povedal Ježiš, a išiel“ (Ján 4:50). Toto bola viera; zobral Pána za Jeho Slovo a odišiel očakávajúc
zázrak. Cestou domov sa s ním stretli jeho služobníci a oznámili mu: „Máme dobré správy! Chlapec je v
poriadku“ (Ján 4:51).
Kráľovský úradník sa opýtal: „O koľkej mu začalo byť lepšie?“ a jeho služobníci mu odvetili:
„Včera o siedmej hodine“ (Ján 4:52). Muž si potom uvedomil, že zázrak sa udial v ten istý čas, ako Ježiš
hovoril slová uzdravenia.
Všetko, čo potrebuješ, aby si vyšiel z akýchkoľvek ťažkostí, je Slovo od Boha: zisti, čo povedal
o tvojej situácii, zober Ho za Slovo a vo viere na tom stoj. Keď používaš vieru v Slovo, bude to
produkovať výsledky v tebe a pre teba – určite budeš mať o čom svedčiť.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, radujem sa dnes z Tvojho Slova, že buduje moju vieru, aby bola pevná a že
ovplyvňuje moje skutky. Tvoje Slovo je mojím životom a svetlom, ktoré mi ukazuje, ako mám chodiť po cestách
víťazstva, prosperity a úspechu zo dňa na deň v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:13; Židom 4:12
1-ročný plán: 1.Peter; Jeremiáš 52
2-ročný plán: Ján 14:1-9; 1.Kronická 23
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Pastor Anita
Víťazný v Ňom
Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať

vôňu svojho poznania ( 2. Korinťanom 2:14 ).
Ježiš už kvôli nám porazil satana a zástupy temnoty. V Lukášovi 10:18-19 povedal: „Videl som z
neba padať satana ako blesk…” Apoštol Pavol nám priniesol grafickú ilustráciu Ježišovho víťazstva nad
satanom a zástupmi temnoty: „Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu,
triumfujúc nad nimi“ ( Kološanom 2:15 ).
Pán Ježiš zbavil satana jeho autority; spôsobil to, že je bezmocný a nám dal víťazstvo! Práve preto
dnes satan nemá žiadne právo nad svetom a už vôbec žiadnu moc, aby ovládal tvoj život. Všetko, čo máš
urobiť, je presadiť svoje víťazstvo cez boj viery. 1.Timoteovi 6:12 hovorí: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj
večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie”. Toto nie je boj s
diablom, s tvojím telom alebo so svetom; skôr je to udržanie si tvojho víťazstva v Kristovi.
V Jánovi 16:33 Ježiš povedal: „Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie,
ale dúfajte, ja som premohol svet”. Galaťanom 5:24 hovorí: „Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s
vášňami a žiadosťami”. To znamená, že sa nemusíš pokúšať premáhať svet alebo telo; skôr máš žiť nie
podľa tela, ale chodením v Slove; kráčaním vo svetle Božieho Slova napriek dôkazom, ktoré ti dávajú
tvoje zmysly.
Privlastni si a chop sa víťazstiev, ktoré už Ježiš vytvoril a dokončil pre teba, a to cez tvoje vierou
naplnené vyhlásenia. Môže sa to týkať tvojej práce, financií, zdravia alebo rodiny; odmietni prijať
zlyhanie alebo porážku. Pokračuj vo vyhlasovaní tvojho víťazstva.
Vyznanie
Väčší je Ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. Som tým, čo Boh povedal, že som; víťaz, premožiteľ
a viac než dobyvateľ! Žiadna zbraň zhotovená proti mne nebude úspešná, pretože Ten väčší žije vo mne! Som
naplnený Jeho slávou, milosťou, mocou. Haleluja!
Rozšírené štúdium: 1. Jánova 4:4; 2. Korinťanom 4:17-18
1-ročný plán: 1.Peter 3; Plač Jeremiášov 1-2
2-ročný plán: Ján 14:10-21; 1.Kronická 24
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Pastor Chris
Intímne poznanie pravdy
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých

ľudí...Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali
pravdu ( 1.Timoteovi 2:1-4 ).
Boh nechce len to, aby boli všetci ľudia spasení, ale tiež aby prišli k poznaniu pravdy. Tento druh
poznania je “epignosis” (grécky); intímne poznanie, spoločenstvo alebo jednota s pravdou. Keď sa
dostaneš do jednoty s pravdou, objavíš, kto skutočne si.
Napríklad 1.Petrova 1:23 hovorí: „...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z
porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.” Si narodený z Božieho Slova presne v tom istom význame,
akým je opísaný Ježiš, že Slovo sa telom stalo (Ján 1:14 ). Boh chce, aby si prišiel do jednoty s touto
pravdou; chce, aby si videl tú súvislosť a porozumel, že tvoj život je manifestáciou Božieho slova. To je
pravé kresťanstvo.
Porozumej vo svojom duchu, čo Pavol myslel tým, keď povedal: „a my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ ( Rimanom 8:28 ). Všimni si frázu, “...všetky veci...”.
To znamená, že ty ako Božie dieťa nie si v žiadnej nevýhode. Celý svet je tvoj, pretože si semenom
Abrahámovým.
2.Petrova 1:4 hovorí, že patríš do Božieho druhu bratstva, si narodený do Božej triedy, s Jeho
prirodzenosťou a charakterom vo svojom duchu. Bol si premiestnený z obyčajnej “ľudskej” ríše do
“Božej” nadprirodzenej triedy. Práve preto tu nie je miesto pre zlyhanie alebo porážku; chudoba, choroba
a slabosť nie sú časťou tvojho života. Si nezničiteľný, lebo si narodený z Božieho neporušiteľného Slova.
Boh chce, aby si mal intímne poznanie týchto a iných právd, týkajúcich sa teba a zjavených v Jeho
Slove. Niet divu, že žalmista v Žalme 87:3 kričí: „Preslávne veci hovoria o tebe, ty mesto Božie. Sela.“ Prijmi a
kráčaj vo svetle Božích právd týkajúcich sa teba.
Vyznanie
Premohol som svet, hriech a diabla, pretože som narodený zo Slova. Môj život je životom Božieho Slova a to
ma činí neporaziteľným a superčlovekom (nadčlovekom). Choroba, nemoc a smrť nemá vo mne žiadne miesto,
pretože patrím do Božieho druhu bratstva! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Ján 1:12-13; 2.Petra 1:4
1-ročný plán: 1.Peter 4; Plač Jeremiášov 3-5
2-ročný plán: Ján 14:22-31; 1.Kronická 25

26

Pastor Chris
Vyjadrenie Kristovho života!
...ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy ( Kološanom 1:27).
Kresťanstvo je odkrývanie Krista v tebe; je to vonkajší prejav Božieho Slova pôsobiaceho v
ľudskej osobe. Keď si sa znovuzrodil, stal si sa vyjadrením alebo obrazom Božieho Slova natoľko, že
každý krok, ktorý urobíš – všetky veci, ktoré konáš – sú viditeľným výsledkom práce Božieho Slova. Keď
Ježiš kráčal po zemi, bol zjavením Slova. On bol manifestáciou božskosti; žiarou Božej slávy ( Židom 1:3 ).
Ty si dnes vyjadreným obrazom Krista. Všade, kam ideš, si „živý Kristus vo svete.” Vo svojej
kancelárii si ty Kristom, ktorého vidia. Práve preto by tvoja komunikácia nemala byť na obyčajnej ľudskej
úrovni; keď hovoríš, hovoríš Božiu múdrosť. Slová, ktoré hovoríš, život, aký žiješ, spôsob, akým robíš
veci by mal sprostredkovať Ježišovu prítomnosť. A tak, keď sa ľudia na teba pozrú, uvidia slávu nového
stvorenia.
Toto je vyšší život v Kristovi! Buď si toho vedomý kamkoľvek ideš, nech je toto v tebe. Vedome
to praktizuj až dovtedy, kým to nebude v tebe pôsobiť podvedome. Nehovor: "No vieš, som len človek!”
Keď si v Kristovi, tvoja ľudskosť bola nahradená Jeho božskosťou. Mal by si vypustiť von božský život,
ktorý je v tebe; Božím snom ohľadom teba je to, aby bol na tebe zjavený Kristov život.
Buď si vedomý toho, že ako má Otec život v sebe, tak máš aj ty (Ján 5:26 ). Tento život je
nadprirodzeným životom a nepodlieha chorobe a porážke. Ak cítiš tlaky od nepriateľa, povedz: „Som
posilnený, som zmocnený; väčší je Ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. Som uzdravený
Kristom. Som narodený z Boha a premohol som svet!”
Vyznanie
Môj život je vyjadrením Kristovho života. Dnes je vo mne odhalený Kristus pre ľudí okolo mňa, Jeho
božskosť je prejavená skrze mňa a žijem s vedomím vyššieho života v Kristovi! Ďakujem Ti Pane za Tvoju múdrosť,
schopnosť a moc, ktoré sú mi prirodzené a sú dnes zjavené vo mne a skrze mňa. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:4; Kološanom 1:27
1-ročný plán: 1.Peter 5; Ezechiel 1-2
2-ročný plán: Ján 15:1-10; 1.Kronická 26
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Pastor Anita
Hovor správne
Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza (Príslovia 15:4).
Boh ti dal moc, aby si kontroloval okolnosti svojho života a táto moc je v tvojich ústach. Apoštol

Jakub upozorňuje na dôležitosť správneho hovorenia: „Možno sa zdá, že slovo vychádzajúce z vašich úst nič
nerobí, ale ono dokáže vykonať takmer všetko - alebo to zničiť! Pamätajte, že stačí len malá iskra, aby zapálila celý
les" (Jakub 3:5 angl. preklad). Inými slovami povedané, ty svojimi slovami tvoríš alebo ničíš. Správnym
rozprávaním vytváraš svoj víťazný život a udržuješ svoje víťazstvá v Kristovi. Tým istým spôsobom
prostredníctvom negatívneho vyznávania mnohí porušujú ohradu a dávajú satanovi príležitosť, aby
pustošil ich životy.
Možno si čítal inšpirujúci príbeh o Sunemanskej žene v 2.Kráľov 4:8-36. Hoci jej syn práve
zomrel, rýchlo vybehla k prorokovi Eliášovi len s jednou vetou vo svojich ústach: „Je to dobré.“ Nekričala
o pomoc, ani sa nesťažovala. Prišla k Božiemu prorokovi so správnym vyznaním a dostala zázrak. Ježiš
povedal v Markovi 11:23 toto: "...budeš mať to, čo povieš“; žena povedala, že je to v poriadku a jej
vyznanie viery vyprodukovalo výsledok.
Rozhodni sa hovoriť vždy správne a tým myslím, aby si hovoril Slovo. Vystav sa správnym
informáciám, informáciám z Božieho Slova, aby ti pomohli sformovať správnu mentalitu, pretože pred
tým, než môžeš hovoriť správne, musíš najprv myslieť správne. Slová sú myšlienky oblečené do písmen.
Myšlienky sú špeciálne, opisné obrazy mysle, ktoré pochádzajú z informácií prijatých prostredníctvom
zmyslov. Preto musíš mať neprestajne spoločenstvo so Slovom; nech v tebe bohato prebýva Slovo cez
neustále štúdium a meditáciu.
Biblia hovorí, že z plnosti srdca hovoria ústa (Matúš 12:34). Keď je tvoj duch zaplavený Slovom,
budeš hovoriť správne, budeš hovoriť Slovo! A Božie Slovo v tvojich ústach zvíťazí a prenesie ťa na
vyššie úrovne úspechu, víťazstva a prosperity.
Vyznanie
Moja viera je budovaná na mocnom Božom Slove a som premenený zo slávy do slávy, keď žijem Slovom
a v Slove. Zažívam víťazstvá a neobmedzený úspech, pretože som vedený Duchom, so Slovom, ktoré mocne víťazí
v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 3:10; Jakub 1:26
1-ročný plán: 2.Peter 1; Ezechiel 3-4
2-ročný plán: Ján 15:11-19; 1.Kronická 27
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Pastor Chris
On dáva viac schopnosti!
Múdry muž je silný, a človek známosti (poznania) zväčšuje silu (Príslovia 24:5 angl. preklad).
Niekto raz povedal: „Všetko, čo môžeš urobiť je všetko, čo môžeš urobiť.“ Nemôžeš urobiť viac

než to, čo môžeš. Niektorí ľudia majú schopnosť riadiť firmy, ktoré obchodujú s peniazmi
v mnohonásobných miliónoch. Niektorí iní riadia podniky, ktoré obchodujú so stotisícmi, zatiaľ čo
niektorí iba s niekoľko tisícmi. Keď aj dáš tej poslednej skupine milióny dolárov, aby s nimi hospodárili,
nebudú schopní s nimi urobiť veľa, im nebolo darované to, aby dokázali hospodáriť s takým množstvom.
Rovnako aj v oblasti vodcovstva niektorí ľudia môžu viesť úspešne len svoju vlastnú biologickú
rodinu; mimo nej nevedia viesť nikoho iného. Niektorí vedia viesť celé mesto alebo dokonca celý národ;
všetko to záleží na schopnosti, ktorú ti Boh dáva. Avšak keď chce vylepšiť tvoj život, zvýšiť sféru tvojho
vplyvu alebo zodpovednosti, ktorú ti dáva, zväčší tvoju schopnosť. Jakub 4:6 hovorí: „Ale dáva viac
milosti...“
Ak dnes túžiš po väčšej milosti alebo schopnosti, Boh je viac než ochotný, aby ju zväčšil. Keď Boh
zväčšuje tvoju schopnosť, tak zrazu objavíš, že si schopný urobiť viac, ako si zvykol robiť; staneš sa
výkonnejším. S tým istým úsilím ako pred tým budeš schopný vyprodukovať viac výsledkov! Príslovia
24:5 hovoria, že človek poznania zväčšuje svoju schopnosť. Takže s poznaním sa znásobia tvoje
schopnosti, s poznaním objavíš, že teraz existuje omnoho viac, čo dokážeš urobiť.
Keď študuješ Písma a rastieš v poznaní, tak tým automaticky násobíš svoje schopnosti robiť viac
v akejkoľvek oblasti. Slovo "sila" použité v úvodnom verši pochádza z hebrejského originálu "koach", čo
tiež znamená "schopnosť" alebo "moc". Je to to isté hebrejské slovo, ktoré je v Izaiášovi 40:29 preložené
ako "moc". Hovorí sa tam: "Dáva moc tomu, kto umdlieva a tomu, kto nevládze, zväčšuje silu" (angl. preklad).
Pán to môže dnes pre teba urobiť, ak Ho o to požiadaš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za poznanie Tvojho Slova v mojom duchu, ktoré spôsobuje, že som efektívnejší v
skutkoch spravodlivosti. Som naplnený energiou k tomu, aby som robil také veci, ktoré sú viac než bežné.
Rozpoznávam pôsobenie tejto moci a výhodne ju využívam na to, aby som uskutočnil všetko, čo potrebujem urobiť,
na chválu a slávu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; 2.Korintským 3:5
1-ročný plán: 2.Peter 2; Ezechiel 5-7
2-ročný plán: Ján 15:20-27; 1.Kronická 28
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Pastor Chris
Ako Mu dať slávu
Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho

učeníci (Ján 2:11).
Mnohí veria, že Bohu dávajú slávu, keď povedia: „Pane, dávam Ti slávu.“ Ak Mu naozaj dávajú
slávu týmto spôsobom, tak kde je tá sláva? Je to niečo, čo by sa malo ukázať. Je to ako ísť do cirkvi
a hovoriť: „Pane, dávam Ti tento dar“ a pritom nevložíš do košíka na zbierku nič. Ak by si si zobral tovar
v obchode a povedal obchodníkovi: „Dávam vám peniaze“, nechá ťa obchodník odísť len preto, lebo si
mu povedal: „Dávam vám peniaze?“ Určite nie! Bude ťa žiadať o peniaze. Budeš musieť podložiť svoje
vyhlásenie tým, že zaplatíš požadovanú sumu za zakúpený tovar.
Tým istým spôsobom namiesto toho, aby si to len hovoril, Bohu vzdávaš slávu tým, keď robíš to,
čo od teba požaduje, aby si robil a potom ukážeš výsledky a vyhlásiš, že to bolo vykonané v mene Ježiš,
podľa Jeho Slova. Zoberme si príklad Pána Ježiša, keď premenil vodu na víno. Biblia hovorí: „Toto
znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v Neho Jeho učeníci (Ján
2:11). Zjavil slávu tým, že vykonal zázrak.
Keď prikázal chromému, aby vstal a chodil a stalo sa to, tak Biblia hovorí, že ľudia oslavovali
Boha, keď videli zázrak (Lukáš 5:26). Podobne aj keď v meste Naim vzkriesil jediného syna vdovy späť
k životu, tak Biblia hovorí: „A všetci zostali ako bez seba, velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: Prepodivné
veci videli sme dnes (Lukáš 7:16). Kedykoľvek konáš na základe Božieho Slova a to vyprodukuje výsledok
a ty potom pokračuješ, aby si Ho za to chválil alebo to vidia iní a chvália Ho, vtedy je Pán oslávený.
Preto má Boh potešenie v tom, aby odpovedal na naše modlitby. Miluje to, keď nás vidí, že sa
naše nádeje a plány napĺňajú a potom Ho za to chválime. Niektorí ľudia toto nevedia a tak sa modlia
„nábožensky“ a neočakávajú to, že dostanú odpoveď. Keby len vedeli, že Božia sláva leží v odpovedaní
našich modlitieb! Maj smelosť vo viere, aby si očakával odpovede, keď sa modlíš, pretože Pán dostáva
slávu vtedy, keď sú modlitby zodpovedané. To pripomína slová Ježiša v Jánovi 15:8: „Tým sa oslavuje môj
Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi.“ Jeho radosťou je, aby si radostne, produktívne
a efektívne kráčal v spravodlivosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že môj život je na Tvoju slávu a dnes zjavujem Tvoju moc, dokonalosť,
výnimočnosť a krásu. Prosperujem a robím pokrok na všetky strany, pretože si pre mňa určil výnimočný život
plodnosti a produktivity, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:17; 2.Korintským 4:6-7
1-ročný plán: 2.Peter 3; Ezechiel 8-10
2-ročný plán: Ján 16:1-11; 1.Kronická 29
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Pastor Chris
Život v mene Ježiš
Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme , ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme

(Skutky 17:28).
Biblia hovorí: „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu
skrze Neho“ (Kolosenským 3:17). Toto je spôsob, ako žiť nadprirodzený život. Skutočné kresťanstvo
znamená pôsobiť a konať v mene Ježiš. To znamená, že žiješ pre Neho v Jeho autorite. Ako by si mohol
byť porazený, keď žiješ pre Neho? To je nemožné a to sa týka rovnako aj zlyhania, neúspechu a chudoby.
Niektorí ľudia správne veria, že meno Ježiš je mocné a má všetku autoritu, ale nevedia ako
dennodenne konať v tomto mene. Pán Ježiš nás to učil ako v Jánovi 14:12-13, kde povedal: „Veru, veru
vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť, pretože ja idem k
Otcovi, a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.“ Tu nás Pán Ježiš učí,
ako máme prosiť v Jeho mene.
Peter to rozumel a prikázal mužovi, ktorý nechodil od narodenia, aby sa postavil a chodil v mene
Ježiš (Skutky 3:1-6). Biblia hovorí: „...takže (chromý muž) vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do
chrámu, chodil poskakujúc a chváliac Boha“ (Skutky 3:8). Sme povolaní, aby sme žili v mene Ježiša, stvoriteľa
vesmíru. To je úžasné a nič sa nedá k tomu prirovnať. Ak pôsobíš v Jeho mene a objavíš tumor vo svojom
tele, tak povedz: „Tumor, v mene Ježiš nemôžeš zostať v tomto tele, prikazujem ti: odíď!“ A odíde.
Ak máš nejaký problém so svojím srdcom, povedz: „Srdce, prikazujem ti aby si fungovalo
normálne v mene Ježiš!“ Ak si mal problém v práci, pozdvihni svoje ruky v Pánovej prítomnosti
a povedz: „Prikazujem búrkam v mojej kancelárii, aby sa upokojili v mene Ježiš!“ A stane sa to. Urob svoj
život nádherným a ži víťazne každý deň tým, že žiješ v mene Ježiš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš meno Ježiš, aby som ho používal a žil ním. Žijem dnes v moci
a mocou tohto mena a prehlasujem, že robím pokrok veľkými krokmi, keď napĺňam službu a určenie, ktoré si mi dal,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:12; Kolosenským 3:17
1-ročný plán: 1.Ján 1-2:1-14; Ezechiel 11-12
2-ročný plán: Ján 16:12-22; 2.Kronická 1-2

November 2013 Cover Scripture
„Keď budú iní skľúčení, povieš: Hor sa!... Jób 22:29
November 2013 Testimony
Som tak vďačný Bohu za Rapsódiu reality. Viem, ako používať Božie Slovo v každej situácii môjho života
a môžem vidieť, ako v mojom živote Slovo mocne rastie a premáha vďaka tomuto dennému čítaniu.
Ďakujem pastor Chris a pastor Anita!
M.Nomwuzo; Južná Afrika

