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Pastor Chris
Spoľahni sa na Jeho vernosť
Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie (Židom 10:23).
Keď Pán Ježiš ukazoval na krízy týchto posledných dní, tak varoval týmito slovami: „Pretože

neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých (Matúš 24:12).
A skutočne mnohí začínajú strácať nádej a čudujú sa, či sa Boh stále stará a ochraňuje.
Prirodzene, že sa stále stará a ochraňuje svoje deti!
Žalm 91:3-8 vyjadruje Božie suverénne vyhlásenie s ohľadom na Jeho prísľub ochraňovať a starať
sa o teba, a to aj uprostred všetkých problémov a kríz vo svete! Hovorí sa tam: „Lebo On vytrhne ťa z pasce
lovca, od zhubného moru. Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a
pavézou. Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne, ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani
nákazy, čo napoludnie pustoší. Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to
nepriblíži...“ Aké je to uspokojujúce!
Dôveruj Jeho Slovu. Si prikrytý a božsky ochránený voči útoku nepriateľa: či je to v noci alebo cez
deň, Pán ťa ochraňuje a stará sa o teba. Preto by tvoja odpoveď viery mala byť: „Pán je vo mne, so mnou
a za mňa, a preto sa odmietam strachovať!“
Nezáleží na tom, aká nepriaznivá alebo ťažká situácia alebo okolnosti môžu byť okolo teba,
odmietni, aby sa tvoje srdce znepokojovalo! Zameriavaj sa stále na Božie Slovo. V Izaiášovi 43:2 povedal:
„Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani
plameň ťa nespáli.“ Dôveruj Slovu a drž sa Jeho Slova, pretože v ňom je tvoja bezpečnosť.
Vyznanie
Spolieham sa na Pána, môjho Boha; On je mojím štítom a pavézou, mojou silou a mojím bezpečím! Je mojou
skrýšou a silnou vežou. Som v Ňom silný; som zakorenený a upevnený v Jeho láske a darí sa mi v každej oblasti
môjho života. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Ján 14:1; Jeremiáš 17:8
1-ročný plán: 1.Ján 2:15-3:10; Ezechiel 13-15
2-ročný plán: Ján 16:23-33; 2.Kronická 3-4
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Pastor Chris
Žije ďalej cez teba!
Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život za zotrenie viny, uvidí potomstvo, predĺži

si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer (Izaiáš 53:10).
Pán Ježiš prišiel na tento svet, žil tu, premohol satana a svet, bol ukrižovaný a pochovaný,
triumfálne vstal z mŕtvych a vystúpil do neba. Teraz je v nebi. V našom úvodnom verši čítame, že uvidí
svoje semeno (potomstvo) a bude dlho žiť. Semeno Ježiša Krista je cirkev; Ježiš predĺži svoje dni cez
cirkev.
Skutky 1:1 hovoria o: „...všetkom, čo Ježiš činil a učil“; toto odkazuje na Jeho zázračné skutky
a vyučovanie o Božom kráľovstve. Keď čítate ďalej v knihe Skutkov, tak zistíte, že Pán pokračoval vo
vyučovaní a robil tie isté skutky prostredníctvom apoštolov, ktorých si vyvolil. Oni následne oznamovali
to isté učenie ďalším, nakoniec sa dostalo ku každému z nás a pokračuje, až pokiaľ Ježiš znova nepríde.
My sme Jeho veľvyslancami, vyučujeme tie isté veci, ktoré učil On a robíme tie isté skutky, aké robil On.
Vždy maj na pamäti to, že v Kristus žije cez teba. Ak chce niekto dnes vedieť, ako vyzerá Ježiš,
tak sa mu stačí pozrieť na teba! Ty si odrazom Jeho slávy, vyjadrením Jeho osoby, si účastníkom na Jeho
živote a šíriteľom Jeho lásky, spravodlivosti a milosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že sa cezo mňa prejavuješ svetu. Vyhlasujem, že Kristus je vo mne živý,
rozdeľuje cezo mňa svoju spravodlivosť, lásku, milosť a milosrdenstvo a môj život je skutočným prejavom Tvojej
chvály a slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 2:20
1-ročný plán: 1.Ján 3:11-24; Ezechiel 16
2-ročný plán: Ján 17:1-10; 2.Kronická 5-6
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Pastor Anita
Vzdaj úctu Pánovi tým že konáš podľa Jeho Slova
Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako

dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide (Židom 11:8).
V 1.Mojžišovej 12:1 povedal Pán Abramovi, ktorý sa neskôr volal Abrahám, aby išiel do zeme,
ktorú mu On (Pán ) ukáže. Bola to zem, ktorú chcel, aby Abrahám zdedil, avšak nepovedal Abrahámovi,
kde tá zem je. Abrahám poslúchol a začal svoju cestu viery, nevediac kam ide. Toto je spôsob, ako si uctiť
Pána. Je to konanie podľa Jeho Slova a uskutočnenie toho, čo povie, aby sme urobili; dokonca aj vtedy,
keď tvojím fyzickým zmyslom nie sú jasné detaily.
V Skutkoch 8:26-40 čítame o Filipovi, ktorý tiež konal podobne ako Abrahám. Keď mu Pán
povedal, aby vstal a išiel na isté miesto, no nepovedal mu hneď, čo tam bude robiť. Filip neargumentoval.
Biblia hovorí: „..vstal a išiel...“ (Skutky 8:27). Toto znamená konať na Jeho Slovo! Filipova poslušnosť
Slovu je príčinou toho, že Etiópsky eunuch prijal evanjelium (čítaj Skutky 8:27-39).
Pán je „šéf“. Keď ti povie, aby si niečo urobil, nepýtaj sa Ho: „Čo ma tam čaká?“, alebo: „Urobím
to, ak je to ľahké!“ Jednoducho konaj podľa toho, čo hovorí! Jeho Slovo je vyjadrením Jeho vôle a vždy,
keď vykročíš v súlade s Jeho Slovom, tak ho uctievaš.
Napríklad Marek 16:15 hovorí: „...Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ Toto
je priama inštrukcia od Pána. Preto urob získavanie duší svojim životným štýlom a hovor vždy ľuďom
o Ježišovi. Rob to, pretože Pán povedal, aby si to tak robil a pretože Ho chceš uctievať.
Vyznanie
Božie Slovo je mojím životom. Som jedno so Slovom, pretože som sa narodil zo Slova. Keď počujem Slovo,
prijímam ho svojím duchom a konám podľa neho, pretože mám schopnosť konať Slovo!
Rozšírené štúdium: 1.Samuelova 2:30; 1.Ján 5:3
1-ročný plán: 1.Ján 4; Ezechiel 17-19
2-ročný plán: Ján 17:11-21; 2.Kronická 7-8
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Pastor Chris
Moc svedčiť
Ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom

Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Skutky 1:8).
Služba evanjelia pre kresťana znamená získavať stratených. Akonáhle si prijal Ducha Svätého,
prijal si moc svedčiť. Nehovor: „Potrebujem viac smelosti kázať“, pretože 2.Timoteovi 1:7 hovorí: „Boh
nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“ Ty už máš Ducha lásky, moci
a sebaovládania (zdravej mysle).
Peter sa stal dynamickým kazateľom po tom, čo prijal Ducha Svätého! Ten istý Peter, ktorý zaprel
Ježiša dokonca aj pred mladým dievčaťom, kázal a viedol v jeden deň tritisíc duší ku Kristovi (Skutky
2:41). Apoštol Pavol po prijatí Ducha Svätého okamžite išiel a kázal v synagógach, že Ježiš je Boží Syn
(Skutky 9:20).
Veľmi dôležitým dôkazom prítomnosti Ducha Svätého v živote ktoréhokoľvek človeka je
dynamická evanjelizácia! Pripomeňme si, čo povedal Ježiš v našom úvodnom verši: „Ale prijmete moc
Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami...“ Duch Svätý ťa urobím svedkom alebo tvorcom
dôkazov; spôsobí, že budeš kázať evanjelium so smelosťou. Keď bol ktokoľvek v Biblii naplnený
Duchom Svätým, hovoril Božie Slovo so smelosťou (Skutky 4:31), čo často skončilo obrátením hriešnikov.
Nemôžeš tvrdiť, že ťa Boh spasil bez toho, aby si o tom nehovoril iným! Nebuď ticho! Káž
evanjelium vo svojom okolí aj mimo neho, lebo je Božou mocou na spasenie každému, kto verí (Rimanom
1:16).
Modlitba
Drahý nebeský Otec, som tak vďačný za Tvoje neobmedzené požehnanie v mojom živote. Ďakujem Ti za
moc Ducha, ktorá dnes vo mne mocne pracuje a robí zo mňa užitočného služobníka zmierenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 6:19; Efezským 5:18-19
1-ročný plán: 1.Ján 5; Ezechiel 20-21
2-ročný plán: Ján 17:22-26; 2.Kronická 9-10
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Pastor Chris
Ukrižovaný namiesto nás
On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa

milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi (2.Timoteovi 1:9).
Existujú takí ľudia, ktorí si myslia, že ak ich dobré skutky prevážia ich zlé skutky, Boh ich prijme.
Ale Boh takto nerozmýšľa. Malá kvapka nečistoty vo veľkom množstve čistej vody znečistí celý obsah.
Tým istým spôsobom jeden „malý hriech“ v ľudskom živote nemôže byť prevážený množstvom
„dobrých skutkov“. Tvoje skutky samospravodlivosti ti pred Bohom nepomôžu.
Ježiš zaplatil trest za naše hriechy. Efezským 2:8-9 hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A
to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Keď bol ukrižovaný, tvoje hriechy boli
vložené na Neho a následkom toho prevzal tvoje miesto trestu a dal ti Jeho spravodlivosť. Nebol
ukrižovaný preto, lebo urobil niečo zlé. Nie! Bol ukrižovaný namiesto nás. 2.Korintským 5:21 hovorí:
„Toho, ktorý nepoznal hriech, (Boh) urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom (urobení) spravodlivosťou
Božou.“
Toto je posolstvo, ktoré potrebuje počuť celý svet: Boh dal svojho jednorodeného Syna, aby
každý, kto v neho verí nezahynul, ale mal večný život (Ján 3:16).
Ak veríš, že Ježiš je Boží Syn a že zomrel, aby zachránil tvoju dušu, potom spasenie, za ktoré
zaplatil svojou krvou, patrí tebe! Bez ohľadu na to, ako môže byť človek nepríjemný, tvrdohlavý alebo
zlý, ak vyzná Ježiša Krista ako Pána, jeho duch bude obnovený. Ihneď sa stane spravodlivosťou Božou
v Kristovi Ježišovi. Halleluja!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že si ma určil pre život zdravia, prosperity, víťazstva
a spravodlivosti cez zástupnú smrť Ježiša Krista a Jeho slávne vzkriesenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 53:4-5; Ján 1:29
1-ročný plán: 2.Ján; Ezechiel 22-23
2-ročný plán: Ján 18:1-9; 2.Kronická 11-12
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Pastor Anita
Nauč sa hľadieť na neviditeľné
Keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné

(2.Korintským 4:18).
Boh nechce, aby si sa pozeral na situácie alebo pozoroval ich z obyčajného, normálneho hľadiska,
to znamená svojimi fyzickými očami. Chce, aby si videl neviditeľné očami viery, cez Jeho Slovo. Keď
Bohu dôveruješ ohľadom niečoho, iní to nemusia vidieť, ale ty si musíš udržiavať obraz toho, čo vidíš vo
svojom srdci.
Tvoj život je na Božiu slávu. Nenarodil si sa nadarmo, narodil si pre nejaký účel! Avšak vidíš
slávu na svojom živote? Vidíš, že nie si obyčajný? Vidíš, že je nad tebou Božia ruka? Viď to, rozpoznaj a
uznaj to a povedz: „Áno, Pane! V mojom živote je Tvoja sláva! Vidím, ako konáš vo mne a cezo mňa,
preto vždy budem úspešný.“
Nezáleží na tom, či sa práve teraz nachádzaš v nejakom období „púšte“; obráť svoju pozornosť
na Slovo. Odvráť sa od tejto strastiplnej situácie k Ježišovi, Pôvodcovi a Dokonávateľovi našej viery
(Židom 12:2). 2.Korintským 4:17 hovorí: „Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť
večnej slávy.“
Inými slovami tá bolesť, tá nepríjemná situácia, tie náročné okolnosti možno už trvajú päť alebo
desať rokov, ale to je len chvíľa; to prejde! Prinesie ti to nesmiernu hojnosť večnej slávy. Ako? Tým, že sa
naučíš hľadieť na neviditeľné: „keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale
neviditeľné je večné“(2.Korintským 4:18).
Prestaň sa pozerať na svoje terajšie fyzické podmienky. Prestaň sa pozerať a spoliehať sa na to,
koľko máš na svojom bankovom účte. Prestaň sa pozerať na to, čo hovoria o tebe ľudia! Pozri sa očami
viery, že Boh robí v tvojom živote veľké veci. Predstav si sám seba vždy zdravého, úspešného
a víťaziaceho.
Modlitba
Drahý Otec, odvraciam sa od všetkých nepriaznivých situácií a upevňujem svoj pohľad na Ježiša, na Živé
Slovo. Chodím vierou a nie videním. Ďakujem Ti za Ducha Svätého, ktorý vo mne prebýva a spôsobuje, že vidím
tajomstvá a skryté veci Kráľovstva a chápem a beriem si svoje dedičstvo v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:7; Židom 12:2
1-ročný plán: 3.Ján; Ezechiel 24-26
2-ročný plán: Ján 18:10-18; 2.Kronická 13-14
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Pastor Chris
Ochránený v Ňom
„Vierou Noach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na

záchranu svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery (Židom 11:7).
V 1.Mojžišovej prikázal Pán Noemu, aby vybudoval archu, lebo na svet prichádzal súd. Zatiaľ čo
staval, tak ľudia sa mu posmievali, pretože nič nenasvedčovalo, že bude pršať. Pýtali sa ho posmešne:
„Skutočne Boh vodou zničí svet ?“ Avšak Noe nebol odradený; pokračoval, až pokiaľ archu nedokončil.
Pán ho inštruoval a hovoril mu: „Vezmi so sebou zo všetkých čistých zvierat po sedem: samcov a samice, a zo
zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre: samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva po sedem: samcov a samice, aby sa ich rod
zachoval na celom zemskom povrchu“ (1.Mojžišova 7:2-3).
Noe konal podľa toho a zakrátko na to, ako zobral do archy svoju rodinu a všetky zvieratá, Boh
zavrel dvere. A hneď na to sa zamračilo a začal vietor; začalo pršať, až pokiaľ nebol celý svet zaplavený
v dôsledku potopy. Ľudia si mysleli, že to prestane, ale nestalo sa tak, až pokiaľ neboli zničení všetci
ľudia a zvieratá na zemi. Ale nestalo sa tak s archou a tými, ktorí boli v nej. Čím viac voda vystupovala,
tým vyššie bola archa vyzdvihnutá a to spôsobilo, že ľahšie plávala ďalej. Tá istá voda, ktorá zničila
iných, ochránila Noeho a jeho rodinu, pretože boli v arche.
Táto archa symbolizuje Krista. Byť v Kristovi znamená byť na Božom skrytom mieste odpočinku
a ochrany. Žalm 91:1-2 hovorí: „Kto prebýva v skrýši Najvyššieho a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví
Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“
Kristus je tvoje útočisko! Ak si v Ňom, nemusíš sa ničoho báť, pretože si v bezpečí. Môže byť
sociálna alebo ekonomická potopa, ktorá dnes ničí životy ľudí, ale tá istá voda ťa vynesie hore a ochráni
ťa.
Vyznanie
Prebývam v Kristovi, v skrýši Najvyššieho, kde som chránený v tieni Všemohúceho; On je moje útočisko
a môj hrad a s istotou Mu dôverujem! Nemám strach, lebo On je môj bezpečný prístav!
Rozšírené štúdium: 1.Peter 3:20-21
1-ročný plán: Júda; Ezechiel 27-28
2-ročný plán: Ján 18:19-27; 2.Kronická 15-16
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Pastor Chris
Osobná zodpovednosť za evanjelium
Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď

poviem bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho
bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať
z tvojej ruky (Ezechiel 3:17-18).
Úvodné verše zdôrazňujú tvoju osobnú zodpovednosť za evanjelizáciu tvojho sveta a získavanie
stratených pre Krista. Boh ťa urobil „strážcom“ nad hriešnikmi – neobrátenými v tvojom svete. Si Božím
strážcom v tvojom svete, pretože si ten, ktorému bolo zverené evanjelium (1.Timoteovi 1:11).
Apoštol Pavol dokázal svoje osobné odovzdanie sa evanjeliu. Vo svojom prejave starším cirkvi
v Efeze, keď odchádzal a išiel do Jeruzalema, urobil veľmi pozoruhodné a inšpirujúce vyhlásenie: „...ako
som nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne aj po domoch vyučoval;... Preto osvedčujem vám dnes,
že som čistý od krvi všetkých“ (Skutky 20:20-21; 25-26).
Pavol smelo vyhlásil, že je čistý od krvi všetkých; nie všetkých ľudí vo svete, ale tých, ktorí boli
v jeho svete, pretože nie všetci ľudia vo svete mu boli zverení. Tí, ktorí mu boli zverení, boli všetci tí
ľudia, ktorých mohol zasiahnuť, osloviť alebo stretnúť tam, kdekoľvek ho Boh poslal. To isté platí pre
teba; tvoj svet je tvoja sféra kontaktu: sú to ľudia v okruhu tvojej pôsobnosti; tí, ktorých stretávaš, s
ktorými spolupracuješ alebo sa s nimi rozprávaš.
Si „čistý od krvi všetkých ľudí“ v tvojom svete? Aby si bol čistý od krvi všetkých ľudí, musíš
zobrať osobnú zodpovednosť za evanjelium a kázať ho tak, akoby bez teba žiadny hriešnik vo svete
nemohol počuť o Ježišovi. Toto je mandát pre teba ako kresťana!
Modlitba
Drahý Otec, evanjelium o Tvojej milosti je ako oheň, ktorý je zovretý v mojich kostiach a prosím Ťa, aby si
ma viedol Tvojim Duchom Svätým k toľkým, koľkých si dnes určil, aby cezo mňa prijali spasenie a požehnanie,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 4:34; Jeremiáš 20:9
1-ročný plán: Zjavenie 1; Ezechiel 29-30
2-ročný plán: Ján 18:28-40; 2.Kronická 17-18
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Pastor Anita
Ježiš prejavoval Boží život
Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno, ktorí boli splodení nie z

krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha (Ján 1:12-13).
V Jánovi 10:10 Pán Ježiš oznamoval svojim poslucháčom, čo prišiel vykonať. Povedal: „...ja som
prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.“ Priniesol nám večný život. Čo je večný život? Večný život je Boží
život! Je to Božia prirodzenosť.
Každý, kto sa narodí na tento svet, narodí sa s ľudským životom, ale nové stvorenie je obnovené
do Božej triedy života. Pán Ježiš objasnil, že na to, aby si mal Boží život – ten nadprirodzený život slávy –
musíš sa znovuzrodiť: „Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť
kráľovstvo Božie“ (Ján 3:3).
Tvoje právo na Božie kráľovstvo a záruka večného života je byť znovuzrodený: byť narodený zo
Slova, cez pôsobenie Ducha. Rimanom 10:9 hovorí: „Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho
Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.“ To opisuje, aké jednoduché je byť znovuzrodený a mať Boží život
vložený v svojom duchu. Náboženstvo učí, že tento život dostaneš, keď sa dostaneš do neba, ale Slovo
hovorí: „...kto má Syna má život, kto nemá Syna Božieho, nemá život.“
Pán Ježiš je úplnosťou a stelesnením Božieho života: „Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj
Synovi, aby mal život v sebe“ (Ján 5:26). Ján 1:4 hovorí: „V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“ Nikde inde
neexistuje žiadny život alebo svetlo mimo Ježiša. Byť kresťanom preto znamená byť úplne zaplavený
Jeho božským životom. Znamená to, že si bol večne oddelený od temnoty a smrti do života večného
víťazstva v spravodlivosti a stále rastúcej nádhery.
Vyznanie
Mám život a prirodzenosť Božiu, preto žijem v nadvláde nad hriechom, satanom a smrťou! Kristus je môj
život. Tento život pôsobí v každom vlákne mojej bytosti! Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:11-12; Ján 6:47
1-ročný plán: Zjavenie 2:1-17; Ezechiel 31-32
2-ročný plán: Ján 18:1-12; 2.Kronická 19-20
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Pastor Chris
Kristus náš život
„Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve“ (Kološanom 3:4).
Často sa divím, čo niektorí ľudia vidia, keď čítajú tento verš. Všimli ste si, že hovorí, že Kristus je

náš život? Apoštol Pavol nepovedal: „Keď sa zjaví Kristus, ktorý bude naším životom.“ Ale hovorí: „Keď
sa zjaví Kristus, život náš...“ Kristus je náš život teraz. Čo to znamená?
Kristus je zjaveným obrazom neviditeľného Boha; Božie Slovo sa stalo telom. Kološanom 2:9
hovorí: „lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne.“ Premýšľaj o tom: Ten, ktorý má v sebe plnosť
Božstva – úplnosť božskosti – žije v tebe teraz a je životom v tebe. Ak je to pravda, a ono je to pravda, ako
je možné, že sa chorobe alebo slabosti darí v tvojom tele? To, že je Kristus tvojím životom znamená, že si
nezničiteľná a nedobytná pevnosť.
Jeho nadprirodzený život si prijal v momente, keď si sa znovuzrodil; život v tebe je
neporušiteľný. Biblia hovorí: „...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z
neporušiteľného semena“ (1.Peter 1:23). Tvoj život pochádza z Božieho Slova, ktoré žije naveky; je to život,
ktorý nemôže byť znečistený alebo ukončený chorobou, nemocou alebo smrťou! Toto by malo v tebe
vzbudiť oduševnenie, odvahu, vieru a smelosť.
Apoštol Ján napísal: „Milovaní, teraz sme synmi Božími...“ (1.Ján 3:2); toto nám znova pripomína, že
máš Jeho život. Si stotožnený s Božím druhom života a žiješ nie krvou, ale zákonom Ducha života
v Kristovi Ježišovi. Vyzbroj sa týmto poznaním, medituj o ňom a to určite zničí chorobu, nemoc a slabosť
v tvojom tele.
Vyznanie
Pôsobím prostredníctvom zákona Ducha života v Kristovi Ježišovi, žijem vo víťazstvách a sláve Krista!
Som nadradený satanovi a premohol som svet, pretože vo mne žije Ten Väčší.
Rozšírené štúdium: Kološanom 1:26-27; 1.Ján 5:13
1-ročný plán: Zjavenie 2:18-3:1-6; Ezechiel 33-34
2-ročný plán: Ján 19:13-22; 2.Kronická 21-22
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Pastor Chris
On je naším posvätením
„Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením

a vykúpením (1.Korintským 1:30).
Grécke slovo „posvätenie“ z nášho úvodného verša by mohlo tiež znamenať „posvätiteľ“.
Kristus „posvätiteľ“ prišiel žiť do nás! Nie je v nás, aby sa nás snažil posvätiť, On nás už posvätil. On je
naším „oddeľovačom“. Oddeľuje nás a posväcuje všetko, čo robíme. Oddelil nás od zvyšku sveta pre
seba a oddelil nás od hriechu a zlého ku spravodlivosti. Sme odlišní, sme vyvolení Bohom na Jeho slávu
a stvorení na Jeho potešenie. Žalm 4:4 (angl. preklad) hovorí: „Ale vedzte, že Boh si oddelil zbožného pre seba;
Boh počuje, keď na Neho volám.“
Ďalšia nádherná vec je to, že teraz, keď Kristus „posvätiteľ“ žije v tebe, stal si sa s Ním jedno:
„Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného (otca). Práve preto sa nehanbí menovať ich bratmi“
(Židom 2:11). Takto aj teba urobil "posvätiteľom", čo znamená, že môžeš posväcovať všetko, čo sa týka
teba: tvoje peniaze, jedlo... a vôbec všetko - tým, že hovoríš slová, ktoré očisťujú.
V 1.Timoteovi 4:4-5 Pavol povedal: „Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo
ľudia prijímajú s ďakovaním, lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou.“ To je v súlade s tým, čo Pán Ježiš
povedal v Jánovi 15:3: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.“ My sme tí, ktorí dnes nesú Jeho
úžasné, vzácne a očisťujúce slová. Keď vyučuješ alebo kážeš Slovo, ľudia sú očistení a poslucháčom je
poskytovaná milosť, láska a Božia dobrota.
Nech sa toto stane tvojím uvažovaním a meditáciou a onedlho si každý okolo teba všimne, že si
iný a dosvedčí, že si skutočne Kráľovým reprezentantom.
Vyznanie
Som špeciálny, oddelený Pánom pre Jeho božský účel a každý deň Mu prinášam slávu! Môj život je
svedectvom o Jeho milosti, láske, moci, veľkosti a spravodlivosti! Som pre Boha zvláštnym pokladom! Halleluja.
Rozšírené štúdium: Ján 17:17; 2.Tesalonickým 2:13
1-ročný plán: Zjavenie 3:7-22; Ezechiel 35-36
2-ročný plán: Ján 19:23-37; 2.Kronická 23-24
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Pastor Anita
Si výnimočný
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 (1.Peter 2:9).
Keď si sa znovuzrodil, stal si sa výnimočným; si nositeľom večného života, nezničiteľného
Božieho života! Máš na zemi špeciálny účel, aby si zvestoval úžasné skutky a ukazoval moc a dokonalosť
Toho, ktorý ťa povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Toto je to, čo oznamuje 1.Peter 2:9. Si
špeciálny druh, nadradený satanovi, chorobe a nemoci a nepodliehaš neúspechu, zlyhaniu alebo
obmedzeniam.
Niekto by sa mohol na teba nahnevať a povedať: „Čo si myslíš, že si, keď jednáš tak, ako keby si
bol taký zvláštny, výnimočný? Vzpriam sa a povedz: „Je nekonám, ako keby som bol mimoriadny; ja som
mimoriadny a viem to.“
Boh ťa utvoril nie na to, aby si bol porazený alebo bol v živote „nikým“, ale aby si bol odrazom
Jeho slávy, Jeho krásy, milosti a výnimočnosti. Si Jeho najlepšie. Jakub 1:18 hovorí: „Zo svojej vôle splodil
nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení...“
Teš sa zo svojej jedinečnosti, pretože nik iný na svete nie je ako ty. Preto musíš požehnať svet
všetkými pokladmi, ktoré Boh do teba vložil. Buď najlepším na Jeho slávu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma pripojil k Božiemu druhu; špeciálnemu a jedinečnému druhu, ktorý
nie je podriadený chorobe, nemoci a smrti. Žijem vo víťazstve, vedomý si toho, že som povolaný, aby som zvestoval
Tvoje úžasné skutky a zjavoval Tvoju moc a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 5.Mojžišova 14:2; Títovi 2:14
1-ročný plán: Zjavenie 4; Ezechiel 37-38
2-ročný plán: Ján 19:38-42; 2.Kronická 25
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Pastor Chris
Odpočívaj, Ježiš je v tvojom člne!
A hľa, veľká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď, a On spal. I pristúpili, zobudili Ho a

povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil
vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie (Matúš 8:24-26).
Náš úvodný text je zaujímavým popisom zážitku Pána Ježiša, ktorý mal so svojimi učeníkmi, keď
ich pokarhal, že majú malú vieru. Očakával, že budú pokojní, pretože bol s nimi v člne. Kvôli Jeho
prítomnosti nemohla žiadna búrka, akokoľvek zúrivá, potopiť ich čln. Avšak učeníci si to neuvedomovali
a boli premožení strachom.
To mi pripomína skúsenosť apoštola Pavla a tých, ktorí sa s ním plavili v Skutkoch 27. Pavol bol
vo väzbe a bol vzatý do Ríma ako väzeň. Ako sa plavili, cesta sa stala nebezpečnou a zatiaľ čo sa jeho
spolucestujúci naplašili, že by mohli prísť o život, Pavol smelo hovoril a uisťoval ich o ich bezpečí.
Povedal: „...buďte dobrej mysle; lebo ani jeden z vás nezahynie, okrem lode (Skutky 27:22). Aké úžasné
vyhlásenie!
Pavol hovoril veľmi smelo, pretože sa mu zjavil Boží anjel a povedal mu: „Neboj sa, Pavel, pred
cisárom musíš stáť, a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo
verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil“ (Skutky 27:24-25). Pavol vedel, kto sa s ním plaví v lodi – sám
Pán – a tak nebojácne posmeľoval iných Slovom. Napokon všetci vyšli z hroziaceho sa nebezpečenstva
nezranení.
Ten, kto je znovuzrodený, sa nikdy „neplaví“ sám; Kristus je v tvojom člne a to znamená pokoj:
bezpečie, istotu, oslobodenie a ochranu! Preto môžeš odpočívať a nemusíš sa o nič znepokojovať počas
toho, ako sa tešíš z hladkej plavby na tvojej ceste viery.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že zdokonaľuješ všetko, čo sa ma týka a cez Slovo mi dávaš život víťazstva.
Môj život je na Tvoju slávu a chválu, keď žijem tak, aby som naplnil Tvoj božský plán pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:31; Židom 13:5-6; 1.Ján 4:4
1-ročný plán: Zjavenie 5; Ezechiel 39-40
2-ročný plán: Ján 20:1-10; 2.Kronická 26-27
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Pastor Chris
Kristus je naša múdrosť
„Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením

a vykúpením“ (1.Korintským 1:30).
Kolosenským 2:3 hovorí: „V ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“. On je vtelením
všetkej múdrosti a poznania. Keď sa stane Pánom tvojho života a zaberie svoj príbytok v obydlí tvojho
srdca, stane sa tvojou múdrosťou. Toto je odlišné od toho, že ťa robí múdrym; je to niečo viac. Stane sa
Pánom tvojej mysle a začne riadiť tvoje myslenie.
Hoci je Kristus v tebe a stal sa tvojou múdrosťou, je pre teba dôležité, aby si prehlasoval, že v tebe
pôsobí Božia múdrosť. Apoštol Pavol nám hovorí niečo veľmi poučné v 1.Korintským 2:7: „...ale hovoríme
múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu.“ Kristovu múdrosť aktivuješ
prostredníctvom tvojho vyznávania. Takže aj teraz pokračuj a vyhlás: „Kristus sa mi stal múdrosťou,
preto mám výnimočný rozsah chápania. Som tvorivý a novátorský! Som bystrý, rozumný a výnimočný!“
Čím viac Božieho Slova máš v sebe, tým viac spoločenstva máš s Múdrosťou. Budeš vedieť, čo
povedať v nejakej situácii a budeš vyjadrovať božskú múdrosť, kedykoľvek budeš hovoriť. Pán Ježiš sa
o tom zmieňoval v Matúšovi 10:19-20: „Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovoriť, lebo v tej chvíli bude vám
dané, čo máte hovoriť; veď nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.“
Vyznanie
Mám výnimočný rozsah chápania, pretože Kristus je mojou múdrosťou. Som smelý a bystrý. Som
výnimočný a rozumný! Mám dobré nápady a prejavujem sa výnimočne, pretože vo mne žije stelesnenie všetkej
múdrosti a otvorilo moju myseľ k nekonečným možnostiam.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:24; 1.Korintským 2:12-13
1-ročný plán: Zjavenie 6; Ezechiel 41-42
2-ročný plán: Ján 20:11-18; 2.Kronická 28
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Pastor Anita
Slovo tvojho „Svedectva“
„Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do

smrti“ (Zjavenie 12:10).
Už o dva týždne začne rok 2014 a ak spomínaš na odchádzajúci rok, mal by si si uvedomiť, že je
tak veľa toho, za čo máš Pánovi ďakovať. Niektorí možno povedia: „Dobre, ale ja si nemyslím, že je
niečo, za čo mám v tomto roku ďakovať Bohu, nemám žiadne svedectvo.“ Je to preto, že nevedia, aké je
skutočné svedectvo v Kristovi Ježišovi. Svedectvo znamená záznam alebo dôkaz. Je to vyhlásenie viery,
alebo vyhlásenie Slova. Mal by si byť preto vďačný za Slovo, ktoré ti Boh dal, aby si ním žil.
Zjavenie 12:10 uvádza diabla ako žalobcu Božieho ľudu. Avšak v tomto verši sa hovorí, že ľudia
nad ním zvíťazili (nad diablom) skrze krv Baránka a slovo ich svedectva. Všimni si znova, ako zvíťazili
nad diablom. Prvé hovorí: „...zvíťazili nad ním krvou Baránkovou!“ To hovorí o Evanjeliu Ježiša Krista. Jeho
krv bola vyliata za každého jedného z nás a naša viera v túto krv je víťazstvo. Po druhé hovorí: „...a
slovom svojho svedectva...“ Slovo tvojho svedectva je tvoje vyhlásenie o Bohu; je to tvoje vyhlásenie o tom,
čo urobil pre teba a v tebe.
Aké je dnes tvoje svedectvo o Ňom? Dal ti nadprirodzené zdravie a satan to nemôže odškriepiť.
1.Peter 2:24 hovorí: „...Jeho krvavé rany vás uzdravili.“ On ťa urobil dedičom Vládcu. Narodil si ako dedič
všetkého bohatstva a majetku v Jeho kráľovstve (Rímskym 8:17, 1.Korintským 3:21). Vytiahol ťa von zo
špinavého bahna, položil tvoje nohy na skalu a vložil do tvojich úst pieseň, aby si spieval pieseň chvály.
Urobil ťa úspešným a víťazom; toto sú tvoje svedectvá. Svedči o Jeho láske a milosti. To znamená svedčiť
o tom, čo urobil pre teba v Kristovi.
Satan nechce, aby si hovoril o svojich zázrakoch, víťazstvách a úspechoch. Bol by radšej, keby si
veril, že nadprirodzené víťazstvá, oslobodenia a zázraky, ktoré si zakúsil tento rok, sa stali náhodou. Nie,
tak sa to nestalo, všetko bolo nadprirodzene organizované Bohom. Preto Ho dnes štedro chvál, hlasno
Mu spievaj, tancuj pre Neho; daj Mu zo seba to najlepšie, čo máš - ako prejav ocenenia Jeho dobroty a
veľkosti v tvojom živote v tomto roku.
Vyznanie
Aký to bol slávny rok láskavosti, rok naplnený Božou dobrotou, rok oslobodenia, zaopatrenia, milosti
a nespočetného požehnania! Pane, teším sa vo viere na prichádzajúci rok vediac, že všetko ohľadne mňa robíš
dokonalým a budem zakúšať veľké víťazstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 19:7; Žalm 40:2-3; Žalm 87:2-3
1-ročný plán: Zjavenie 7; Ezechiel 43-44
2-ročný plán: Ján 20:19-31; 2.Kronická 29
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Pastor Chris
Poznajúc lásku Kristovu...
„... vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka,

výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou
plnosťou“ (Efezským 3:14-19).
Chcem, aby si si všimol, ako pozorne vyberal apoštol Pavol slová, keď hovorí: „a poznať Kristovu
lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie.“ Ako môžeš „poznať“ niečo, čo „prevyšuje poznanie“? Znie to
nezmyselne, ale je to platné vyhlásenie. Sú tu dve slová, ktoré si v devätnástom verši treba všimnúť:
„poznať“ a „poznanie“. Grécky preklad slova „poznať“ je „ginosko,“ kým preklad slova „poznanie“ je
slovo „gnosis“.
„Ginosko“ znamená poznanie, alebo znalosť zvyčajne skrze vnímanie, alebo zjavenie. „Gnosis“ na
druhej strane poukazuje na poznanie, ktoré má základ vo vede alebo rozumovej činnosti. Keď to
zhrniem, je to poznanie získané z fyzických zmyslov. Avšak láska Kristova je nad tento druh poznania, je
viac ako „gnosis“.
Keď to dáme dohromady, tak náš úvodný verš by sme mali čítať: „a „ginosko“ Kristovu lásku, ktorá
prevyšuje všetko „gnosis“. To znamená, že musíme mať zjavenie Kristovej lásky a nie len jej rozumové
poznanie; mali by sme pôsobiť v Jeho láske, ktorá prevyšuje naše zmysly a aj ľudské porozumenie lásky.
Prirodzený človek (človek, ktorý nie je znovuzrodený) nemôže prejavovať Kristovu lásku, pretože nemá
Boží druh lásky. To je dôvodom toho, prečo je prirodzená ľudská láska aj vo svojej najdokonalejšej
podobe nestála a sebecká.
Avšak keď si znovuzrodený, máš Božiu prirodzenosť lásky; vo svojom duchu máš zjavené
poznanie Jeho lásky. Preto je pre teba prirodzené vyjadrovať, prejavovať Kristovu lásku.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš ducha múdrosti a zjavenia v poznaní Teba a že vkladáš do môjho
ducha Tvoj druh lásky. Prejavujem božskú lásku ku každému, koho stretnem, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 13:10; Rímskym 5:5; Filemonovi 1:9
1-ročný plán: Zjavenie 8; Ezechiel 45-46
2-ročný plán: Ján 21:1-12; 2.Kronická 30
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Pastor Chris
Môžeš sa vymaniť
Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z

diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu (2.Timoteovi 2:25-26).
Slovo „vymaniť“ je grécke slovo „ananepho“, ktoré je zaujímavé. Obrazne povedané to znamená
stať sa znova „triezvym“, „vymaniť sa“, alebo „znovu získať zdravý úsudok“. Trochu to môže popísať
situácia, keď niekto precitne zo stavu opitosti do triezveho stavu. Opisuje niekoho, kto pil a celkovo
konal a rozprával neslušným spôsobom. Ale keď po určitej dobe alkohol vyprchá, zrazu sa mu vráti
zdravý úsudok, dokonca sa ospravedlní, že bol opitý a správal sa nedôstojne. Čo sa stalo? Ten človek sa
„vymanil, zotavil sa". Podobné „zotavenie, vymanenie“ sa stáva, keď bol niekto zdrogovaný do
bezvedomia a účinok drog napokon doznie.
Stojí to čas a trpezlivosť naučiť tých ľudí, že Slovo im pomôže vymaniť sa z osídiel diabla. Ty sa
môžeš vymaniť z každého diablovho útoku, alebo nešťastia, ktoré protivník chce na teba hodiť. Môžeš
vyjsť z každého osídla svojou vlastnou vôľou, bez toho, aby sa niekto modlil za tvoje „oslobodenie“.
Kedykoľvek sa ťa satan snaží lapiť, prosto len vyjdi preč!
Zápas za „oslobodenie“ by nemal byť pre kresťanov, ale za hriešnikov, lebo kresťania už sú
oslobodení: „Potom záchranci vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ézavov. Potom bude kráľovstvo patriť
Hospodinovi.“ (Abdiáš 1:21). My sme tí, ktorých Duch Svätý používa, aby vyslobodili mužov a ženy vo
svete. Ak sa z nejakej príčiny kresťan ocitne pod démonickým útlakom, tak môže vyjsť z diablovho
útlaku kedykoľvek sa rozhodne. Môže vyjsť z choroby, nemoci a strachu bez toho, aby kričal o pomoc.
Možno sa chceš opýtať: "Ako?"
Je to jednoduché, prosto konaj podľa Slova. Povedz „Áno“ svojej novej totožnosti v Ježišovi
Kristovi a nazývaj sa tak, ako ťa volá Boh. Ak si žil v strachu, tak len povedz: „V mene Ježiša Krista
odmietam strach, pretože Pán mi nedal ducha strachu, ale ducha lásky, moci a zdravej mysle!“
Vyznanie
Žijem skrze Slovo Božie a tak žijem v bezpečí. Mám ducha lásky, moci a zdravej mysle! Kristus žije vo mne,
On je mojím životom, mojou spravodlivosťou, On ma postavil na chodník života, aby som kráčal po ceste slávy, úcty
a víťazstva. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:13; 2.Korintským 5:17
1-ročný plán: Zjavenie 9; Ezechiel 47-48
2-ročný plán: Ján 21:13-25; 2.Kronická 31
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Pastor Anita
Vytvor si svoju víťaznú a prosperujúcu budúcnosť
„... Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný držať si na uzde aj celé telo. ..Podobne aj

jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Ajhľa, aký malý oheň, a akú veľkú horu zapáli! Jazyk je ohňom;
svetom neprávosti medzi našimi údmi stáva sa jazyk: poškvrňuje celé telo, a rozpaľovaný peklom zapaľuje beh
života. ..“(Jakub 3:2-6).
Mnohí ochotne zaplatia obrovskú sumu peňazí, aby získali riešenie pre svoje problémy
a nevedia, že toto riešenie je hneď pod ich nosom; priamo v ich ústach. Ak môžeš ovládať slová, ktoré
vychádzajú z tvojich úst, tak môžeš zmeniť svoje smerovanie na víťazný život v Ježišovi Kristovi.
Ak si konfrontovaný s problémom, ktorý sa zdá byť neprekonateľný, tak Ježišove slová
v Markovi 11:23 sú tým riešením, ktoré potrebuješ. Hovorí tu: „Veru vám hovorím: Keby niekto povedal
tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa
mu.“ Pripomeňme si, ako je opísaný jazyk v našom dnešnom slove; je nazvaný ohňom. To znamená, že s
vierou naplnenými slovami spáliš každú anomáliu - všetko vo svojom živote a v tvojej budúcnosti, čo nie
je v zhode s dokonalou Božou vôľou.
Napríklad u kresťana, v ktorého živote prevláda nedostatok, je to nepochybne žatva jeho
negatívnych vyznaní. Avšak môže zmeniť tento prúd tým, že začne hovoriť ako semeno Abrahámovo a
začne vyhlasovať svoju prosperitu a hojnosť v Kristovi.
V tvojom živote vládnu tvoje slová. Príslovie 18:20 hovorí: „Ovocím svojich úst sa nasýti vnútro
(život) človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta.“ Jasnejšie sa to už ani nedá povedať! Je to tvoja
zodpovednosť, aby si vytvoril svoj vlastný víťazný, prosperujúci a vzrušujúci život, od slávy k sláve, a to
tým, že hovoríš tvorivé slová viery.
Vyznanie
V mojom srdci a mojich ústach je dnes Slovo viery. Keď ho hovorím, hory sa hýbu, kopce sa znižujú
a kľukaté cesty predo mnou sa vyrovnávajú. Nič nie je pre mňa nemožné, pretože Ten, ktorý žije vo mne, je väčší a
Jeho moc pôsobí vo mne a skrze mňa; vytváram svoj víťazný a prosperujúci život od slávy k sláve, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 12:35-37; Jób 22:28
1-ročný plán: Zjavenie 10; Daniel 1-2
2-ročný plán: Skutky 1-11; 2.Kronická 32
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Pastor Chris
Nech je Kristus v tebe zjavený
„Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Stvorenstvo zaiste

s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích“ (Rímskym 8:18-19).
Keď Ježiš kráčal po tejto zemi, bol na sto percent človek a na sto percent Boh. Ľudom v Jeho dobe
zjavoval svoj božský život a Jeho každodenný život bol nadprirodzený. Ako kresťania sme súčasťou Jeho
božskej prirodzenosti (2.Peter 1:4). A tak aký je On, takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Sme
potomkovia Slova Božieho (Jakub 1:18) a rovnako ako On aj my sme na sto percent ľudskí a na sto
percent božskí.
Preto sa od teba požaduje, aby si prejavoval navonok božský život, ktorý je v tebe. Rímskym 6:16
hovorí: „Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní: alebo
hriechu - na smrť, alebo poslušnosti - na spravodlivosť?“ Ak kresťan zistí, že bojuje z nejakým zlozvykom,
alebo s niečím iným, tak problém je to, že dovolí svojmu telu, aby mu diktovalo, namiesto toho, aby sa
poddalo Božiemu Slovu. Čím viac získava Slovo nad tebou nadvládu, tým viac bude v tebe zjavený Boží
život, aby si žil nadprirodzený život.
A naopak, čím viac dovolíš zmyslom, aby ťa ovládali, tým viac bude v tebe zjavený ľudský život
a budeš viesť obyčajný život. Toto vysvetľuje, prečo niektorí kresťania trpia, sú chorí a žijú veľmi
neinšpirujúce životy. Je to preto, lebo nevedomky si zvolili, že budú žiť život na ľudskej rovine. Ale je tu
vyššia úroveň, vyšší život v Kristovi, kde je tvoja ľudskosť pohltená Jeho božskosťou. Ján 3:30 hovorí:
„On musí rásť, a ja sa umenšovať.“
Nechaj v sebe rásť Krista! Kristus v tebe je nádejou slávy (Kolosenským 1:27). Nech On hovorí cez
teba, nech On pozerá cez tvoje oči a pracuje tvojimi rukami, dovoľ Mu prejaviť sa v tvojom živote! Vždy,
keď reaguješ na nejakú situáciu, nechaj Krista v tebe, aby On na ňu reagoval. Vždy keď rozprávaš, nechaj
Jeho rozprávať cez teba!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho slova v mojom živote, ktoré vo mne buduje nádherný charakter
a mentalitu šampióna. Môj duch, duša a telo sú Ti plne vydané, aby boli ovládané a premieňané Tvojím Slovom
a moje napredovanie je všetkým zjavné, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 1:15-16
1-ročný plán: Zjavenie 11; Daniel 3-4
2-ročný plán: Skutky 1:12-26; 2.Kronická 33
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Pastor Chris
V Bohu je viac
Náš Pán je veľký, s neobmedzenou silou; nikdy neobsiahneme to, čo vie a čo robí (Žalm 147:5).
Niektorý kresťania dosiahli bod, kde sa ich životy stali nudnými a divia sa: „Je u Boha ešte niečo

viac?“ Už si zvykli na uctievanie a robenie ďalších aktivít v cirkvi; aj Božie Slovo sa pre nich stalo
obyčajným; to je smutný stav!
To, čo nepochopili je, že to nie je len o aktivitách, ktoré v cirkvi vykonávajú; je to o sláve, ktorá
cez tieto aktivity prichádza. Keď pochopíš, čo prichádza z Ducha, už nikdy nebudeš znudený; už sa
nikdy nebudeš pýtať: „Čo ešte viac?“ Ľudia sa stávajú unavenými alebo nenadchnutými z Božích veci,
pretože zmýšľajú telesne; rovnako ako Izraeliti, ktorí boli kŕmení mannou z neba a začali sa dožadovať
mäsa!
Chodenie s Pánom je cesta neustálej slávy; existuje vždy viac, po čom by si mohol túžiť tešiť sa v
Ňom. Čím viac ti zjavuje samého Seba, tým viac si hladný po Ňom. Predstav si Mojžiša: napriek tomu,
ako dlho už chodil s Pánom a Pán cez neho a v jeho prítomnosti urobil tak veľa úžasných vecí, chcel stále
viac. Povedal: „Pane, ukáž mi svoju slávu“ (2.Mojžišova 33:18); pretože vedel, že tam bolo viac.
Náš Boh je tak veľký; nie je konca Jeho veľkosti a desivosti Jeho majestátnosti. Neustále narastaj
vo veciach Ducha; pokračuj v štúdiu Slova, s neuhasiteľnou túžbou po tom. Aby so HO poznal viac a aby
sa Jeho sláva zjavila v tvojom živote. Pamätaj si, ak Ho hľadáš, dá sa ti nájsť (Matúš 7:7); ak si hladný
a smädný po Jeho spravodlivosti, budeš nasýtený (Matúš 5:6).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi dávaš ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Teba. Rastiem viac
a viac v poznaní a úsudku a vždy som schopný rozpoznať a pracovať v centre Tvojej vôle, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 3:11; 1.Korintským 2:11
1-ročný plán: Zjavenie 12; Daniel 5-6
2-ročný plán: Skutky 2:1-13; 2.Kronická 34
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Pastor Anita
Jeho partneri v získavaní duší
Zvestuj slovo, buď pohotový vhod - nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou

a poučovaním (2. Timoteovi 4:2).
Pán Ježiš hovorí o svojom poslaní v Lukášovi 19:10, kde prehlásil: „...Syn človeka prišiel hľadať a
spasiť, čo bolo zahynulo.“ Toto prehlásenie jasne ukazuje, aký bol Pán vášnivý ohľadne získavania duší.
Považoval to za dôležitejšie, ako fyzický pokrm. Pri jednej príležitosti povedal svojim učeníkom:
„...Mojím pokrmom je to, aby som činil vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonal jeho dielo“ (Ján 4:34).
V Matúšovi 9:38 Pán opäť svojím učeníkom vyjadril naliehavosť a dôležitosť získavania duší,
keď im povedal: „...preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.“ On dokončil svoje dielo
tu na zemi a šiel do neba, ale pred odchodom prikázal cirkvi: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium
všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Dnes sme Božími spolupracovníkmi v službe získavania duší
(1.Korintským 3:9).
Zodpovednosť za hlásanie evanjelia bola odovzdaná nám. Náš úvodný verš hovorí: „Zvestuj
slovo; vhod – nevhod...“, inými slovami, hlásaj evanjelium, či sa cítiš dobre alebo nie. Je to tvoj život. Cvič sa
v tom, či už sa na to cítiš alebo nie. Si Pánovým partnerom v získavaní ostatných, nie len preto, že je to
naše poslanie, ale preto, že si presvedčený Kristovou láskou.
Nehovor: „Dobre, ak príde na mňa pomazanie, budem kázať.“ To je zle, pretože nepotrebujeme
viac pomazania ku zvestovaniu evanjelia, než sme dostali, keď sme prijali Ducha Svätého. Skutky 1:8:
„ale prijmete moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj
v Samárii a až do posledných končín zeme.“
Boh ťa už pomazal a poslal ťa hlásať evanjelium; nečakaj na ďalšie znamenie alebo pokyn.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma robíš svojím partnerom v získavaní duší; upriamil som svoje srdce, aby
bolo verné povolaniu privádzať nespasených v mojom svete ku Kristovi. Ďakujem Ti za navýšenú milosť, ktorú si mi
daroval, aby som v tom bol plodný a usilovný, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 3:9; 2. Korintským 5: 18-20
1-ročný plán: Zjavenie 13:1-10; Daniel 7-8
2-ročný plán: Skutky 2:14-24; 2.Kronická 35
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Pastor Chris
„...Pridávaj k svojej 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, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu
bratstva lásku. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v
poznávaní nášho Pána Ježiša Krista (2. Petra 1:5-8).
Pre lepšie pochopenie skutočného významu vyššie použitého slova „pridať“ poviem ti jeho
stručnú históriu. Za Petrových dní na pódiách hrávali Aténske alebo Grécke drámy. Zvyčajne tam boli
potrební traja hlavní účastníci. Jeden bol scenárista, ktorý napísal scenár pre hru, ďalej to bol štát, ktorý
zabezpečil divadlo, kde bude hraná tá hra a po tretie bol potrebný niekto, kto sa nazýval „sponzor.“
Toto slovo „sponzor“ je z gréckeho „choregeo“ a znamená to dodávateľ; niekto, kto štedro
sponzoroval alebo dodával všetko, čo bolo potrebné pre úspešnú inscenáciu hry. Bol to finančník. Takže
napríklad keď Slovo hovorí „pridávajte k vašej viere cnosť“, to neznamená, že vezmeš jednu vec a pridáš
ďalšiu, aby boli dve. Nie! Znamená to „epichoregeo“ (grécky); „štedro dodávať“ alebo „sponzorovať“
cnosť k tvojej viere. Aká je dôležitosť tohto?
Boh ti už vieru dal: „...ako Boh komu udelil mieru viery“ (Rímskym 12:3). Avšak ty si v tomto svete,
ktorý je v istom zmysle tvojím pódiom, kde hráš svoju úlohu na základe scenára (Božieho Slova), ktorý
bol pre teba napísaný. Avšak potrebuješ nejaké „zdroje“, ako je cnosť, poznanie, zdržanlivosť,
trpezlivosť, zbožnosť, bratskú láskavosť a lásku, aby bola tvoja viera účinná a užíval si si všetky
požehnania, ktoré ti Boh dal v Kristovi.
Teraz porozumej, že tieto veci, ktoré pridávaš ku svojej viere, sú už v tebe; potrebuješ len
zadolovať hlboko do seba, vyniesť ich a uviesť ich do činnosti. Prejav tvojej viery – tvojho života viery –
sa stáva účinným, keď si si vedomý toho, že sú v tebe a uvádzaš ich vo svojom živote do činnosti
(Filemonovi 1:6).
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré je mojím životom; ovláda moje myšlienky, skutky a slová.
Moja prevládajúca, víťazná viera stále rastie a som efektívny a plodný v každom dobrom diele, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 12:3; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Zjavenie 13:11-14:20; Daniel 9-10
2-ročný plán: Skutky 2:25-36; 2.Kronická 36
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Pastor Chris
Kristus v tebe znamená slávu v tvojom živote!
Tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je

bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:26-27).
Posledná sloha vianočnej piesne „Počúvaj! Anjelskí poslovia spievajú“, ktorú napísal Charles
Wesley, nám hovorí niečo nádherné: Kristus sa narodil, aby sa mohli ľudia znovu narodiť. Hovorí sa tu:
„...Narodil sa, aby človek viac nemohol zomrieť
Narodil sa, aby povýšil synov zeme,
Narodil sa, aby im dal druhé narodenie...“
To je úžasné; Kristus sa narodil v našich srdciach. Toto je tá dôležitá myšlienka, na ktorú sa
odvolával Pavol, keď povedal: „...Kristus vo vás, nádej slávy“ (Kolosenským 1:27). Vieš, čo to znamená, že
Kristus je v tebe?
To znamená, že sám konateľ zázrakov žije v tebe. Pamätaj, že On je ten, ktorý otvoril oči slepého
(Ján 9:7, Matúš 9:27-31, Marek 10:46-52), uvoľnil hluché uši (Marek 7:31-37), dal chromému nové nohy na
chodenie (Matúš 21:14) a obnovil zmrzačené končatiny tým, ktorí mali svoje nohy amputované a dal im
nové nohy na chodenie (Matúš 15:30). Nakŕmil veľké zástupy obedom, ktorý patril malému chlapcovi
(päť tisíc mužov; ženy a deti neboli počítané) (Ján 6:5-13) a kriesil mŕtvych (Ján 11:43-44, Lukáš 7:11-15)!
Ten istý Ježiš, ktorý žil, zomrel a bol znova vzkriesený k životu, sa narodil v našich srdciach.
Popremýšľaj na chvíľu nad týmto: Kristus sa usídlil v obydlí tvojho srdca; to znamená, že sa spojil
s tvojím duchom. Cirkev potrebuje uchopiť túto skutočnosť. Kristus je teraz v tebe; a to znamená, že
prišla sláva. Toto je podstata Vianoc. Vianoce znamenajú, že si teraz v Kristovi; teraz máš Boží život
a prirodzenosť. Stal si sa žiarou Jeho slávy, rovnako ako jej nositeľom. Niet divu, že v Jánovi 17:22
povedal: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, Ja som dal im...“
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma korunuješ Tvojou slávou a Tvojou nádherou a milosťou ma robíš
dokonalým. Dnes všade prejavujem Tvoju slávu a naozaj zobrazujem Tvoju dokonalosť, cnosť, dokonalosť,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 15:30; Izaiáš 60:1-2; 1. Ján 4:17
1-ročný plán: Zjavenie 15; Daniel 11-12
2-ročný plán: Skutky 2:37-47; Ezdráš 1
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Pastor Anita
Prehlasuj, že On vládne
A živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia (Zjavenie 1:18).
Po svojom vzkriesení sa Pán Ježiš zjavil svojim učeníkom a povedal: „Daná je mi všetka moc na nebi

a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac
ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal“ (Matúš 28:18-20). Nikto nehovoril s takou smelosťou a
odvahou! On má všetku autoritu na nebi a na zemi; a na základe tejto autority nás poveril kázať dobrú
správu Božieho kráľovstva a povedať svetu plán Jeho spasenia.
Naša zodpovednosť ako služobníkov zmierenia je tou najvznešenejšou zodpovednosťou na
povrchu zeme. Nič nemôže byť viac dôstojnejšie, napĺňajúce a hodné ocenenia, než byť nástrojmi Boha;
kazateľmi spravodlivosti; doručovateľmi božského poriadku a rozširovateľmi večných právd! Zveril nám
Jeho slávne evanjelium spasenia. Prines dnes toto svetlo niekomu v tvojom svete.
Je obdobie Vianoc, a to je čas, kedy sú ľudia všeobecne priateľskí a v radostnej nálade; chop sa
príležitosti. Nečakaj na nich, že prídu k tebe; choď k nim a začni rozhovor so zámerom slúžiť im
evanjeliom. Mnohí, ktorí oslavujú po celom svete Vianoce, nepoznajú zázrak narodenia a života Ježiša.
Pre nich je to príbeh; ale On nie je len príbehom! On je Ten, o ktorom bolo vyhlásené, že vzkriesením z
mŕtvych je Božím Synom s mocou a že je dnes živý a má všetku autoritu na nebi i na zemi!
Sme zvestovateľmi veľkých správ o Jeho spasení po celom svete, dávame na známosť ľuďom, že
On zaplatil trest za ich hriechy. Musíme Ho vyhlasovať za spasiteľa sveta a Pána nad nebom a zemou!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za výsadu, ktorá mi bola daná, aby som kázal nevystihnuteľné bohatstvo Kristovo,
a tak prinášal život tým, ktorí žijú v mojom svete, a to prostredníctvom evanjelia. Ďakujem Ti, že si ma zmocnil pre
túto slávnu úlohu, ktorú dnes rád vykonávam v prejavoch Ducha a moci, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 8:38; Lukáš 10:19
1-ročný plán: Zjavenie 16; Aggeus
2-ročný plán: Skutky 3:1-11; Ezdráš 2
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Pastor Chris
On položil svoj život za teba!
Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov ( Ján 15:13 ).
Pán Ježiš položil svoj život za nás. Žiadny iný pastier pred Ním alebo po Ňom to nevykonal.

Nebol prvý, ktorý bol ukrižovaný, ale bol prvý, ktorý bol ukrižovaný miesto iných, vydal sám seba z
vlastnej vôle. Mohol oslobodiť sám seba od svojich únoscov, keď Ho viedli na kríž, ale neurobil to. Zvolil
si pokračovať a zomrieť za nás všetkých; nebolo to tak, že by nemal na výber; bol hnaný láskou.
Všetko, čo Ježiš urobil, urobil preto, lebo nás miloval; v Jánovom evanjeliu vyhlásil, že prišiel
preto, aby sme mali život, a to život v hojnosti ( Ján 10:10 ). Keď bol pred Pilátom v Jánovi 18:37, tak
povedal: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z
pravdy, čuje môj hlas.“ Prišiel, aby niesol svedectvo pravde. Čo je tou pravdou?
Prehlásil to v Jánovi 3:16: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul,
ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Ježiš sa narodil pre nás, žil pre nás a zomrel za nás, pretože nás
miloval. Keď dnes oslavujeme Jeho narodenie, snažme sa upriamiť na zámer, kvôli ktorému prišiel, žil,
zomrel a triumfálne vstal. Je to tak, že môžeš mať večný život - Boží druh života - a byť jedno s Otcom.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že ma miluješ nekonečnou láskou a za to, že si poslal Ježiša, aby zaplatil
cenu za moje spasenie. Úplne Ti podriaďujem svoj život a vyhlasujem, že Tvoja vôľa a zámer sú dnes vo mne
dokonané, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 10:10-13; Rimanom 5:6-8
1-ročný plán: Zjavenie 17; Zachariáš 1-3
2-ročný plán: Skutky 3:12-26; Ezdráš 3-4
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Pastor Chris
Pobožnosť: zbožná úcta voči Bohu
„Telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj

budúci život (1.Timoteovi 4:8 ).
Pobožnosť v tomto verši znamená zbožná úcta voči Bohu. Odvoláva sa tu na kvalitu toho, ako
byť oddaný; mať duchovnú oddanosť. Je to vonkajší dôkaz (prejav) vnútorného života. Ako
znovuzrodený už máš Božiu spravodlivosť v sebe, ale musíš ju prejaviť navonok. Pobožnosť v tomto
kontexte poukazuje na tie vonkajšie aktivity, ktorými sa zapájame do života tak, že keď sa ľudia na nás
pozrú, tak povedia: „To je zbožný človek.” V podstate sa to netýka vnútornej spravodlivosti alebo
svätosti.
Existuje dôvod, prečo je toto dôležité. Slovo pobožnosť v gréčtine je “eusebeia”; a to znamená
správne nasmerovaná úcta, tvoja správne nasmerovaná oddanosť voči Bohu. Ako kresťania by sme mali
mať túto dobre nasmerovanú úctu alebo zbožnosť voči Bohu; sú veci, ktoré keď robíš, tak ťa
charakterizujú ako zbožnú osobu. Napríklad návšteva cirkvi; nie každý, kto navštevuje cirkev, je
skutočným kresťanom, a predsa každý kresťan by mal pravidelne navštevovať cirkev a byť vydaný
miestnemu zhromaždeniu. Židom 10:25 hovorí: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo
zvyku, ale napomínajme sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.”
Ďalšie skutky zbožnosti, ktoré ťa navonok charakterizujú ako kresťana sú pôst, trávenie času s
Pánom v modlitbe, štúdium Slova a svedčenie o Ňom. Okrem toho ako zbožná osoba by si nemal chodiť
na isté miesta. Ak niekedy budeš musieť ísť na také miesta, mal by si tam ísť so zbožnou úctou
(oddanosťou voči Bohu ). Existujú veci, ktoré by si nemal robiť a slová, ktoré by nemali z teba vychádzať;
a takisto by sa v tvojom charaktere zbožnej osoby nemali nachádzať určité veci.
Boh od teba očakáva, že sa budeš budovať v zbožných zvykoch. Dokonca aj spôsob tvojho
obliekania by mal ukazovať zbožnú úctu. V Božom Duchu je obsiahnutá mravnosť (slušnosť), a táto
mravnosť sa musí odrážať v každom aspekte tvojho života.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a vedenie Tvojho Ducha v mojom živote. Skrze Tvoje Slovo je môj
charakter tvarovaný tak, aby odrážal morálnu dokonalosť a Tvoju spravodlivosť, ktorá je v mojom duchu. Dnes
mnohých inšpirujem k spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 4:16; 2. Petra 1:5-7
1-ročný plán: Zjavenie 18; Zachariáš 4-6
2-ročný plán: Skutky 4:1-12; Ezdráš 5
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Pastor Anita
Narodení s vierou v našich duchoch
Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto

nechválil (Efezským 2:8-9).
V listoch nie je od apoštolov veľa vyučovania na tému viery. Apoštoli nám nikdy nehovorili, aby
sme mali vieru, pretože vedeli, že sme sa s ňou narodili. Niekto by mohol povedať: „Dobre, Ježiš
v niekoľkých prípadoch žiadal od svojich učeníkov, aby mali vieru.“ Pochopte, že učeníci v tom čase
neboli znovuzrodení; žili pod Starým Zákonom. Navyše spasenie, ktoré prichádza cez vieru, nebolo
dokončené v čase, keď Ježiš vyučoval učeníkov, aby mali vieru. Avšak v Kristovi bola viera vložená do
nášho ducha.
V 2.Petrovi 1:1 apoštol Pavol napísal: „Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí pre
spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista dosiahli vieru rovnocennú s nami.“ Všimni si tých, ktorým
písal apoštol Pavol: „...tým, ktorí.....dosiahli rovnocennú vieru...“ Hovorí o každom veriacom v Kristovi.
Získali sme rovnako vzácnu vieru, ako mali apoštoli, prijali sme ju. Nemuseli sme ju vyrobiť, vytvoriť,
prišla k nám v Slove Kristovho evanjelia.
Apoštol Pavol zdôrazňoval túto istú pravdu vo svojej epištole k telu Kristovmu v liste Rimanom
12:3. Čítame tu: „Lebo mocou milosti, ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac
ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery.“ Toto adresuje všetkým svätým v tele
Kristovom; nám, ktorí sme znovuzrodení! Nám bola cez evanjelium daná tá istá miera viery.
Takže Pán Ježiš urobil vážne vyhlásenie ohľadom toho, čo môžeš dosiahnuť s touto mierou viery.
Povedal: „...Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi
odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné“ (Matúš 17:20). Toto je inšpirujúce; znamená to, že môžeš žiť
život neohraničených možností, vytvárať svoj triumfujúci a víťazný život, vládnuť a panovať vo svojom
svete cez vieru – cez najmenšiu veľkosť viery, ktorú vlastníš. Úžasné! Avšak každý je zodpovedný za to,
aby posilňoval a zväčšoval svoju vieru.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za službu Tvojho Slova, cez ktorú silnie moja viera. Keď zväčšujem svoju
vieru počúvaním Tvojho Slova a upevňujem ju konaním Slova, stále viac triumfujem a víťazím v Kristovi, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 10:17; Rimanom 12:3
1-ročný plán: Zjavenie 19:1-10; Zachariáš 7-8
2-ročný plán: Skutky 4:13-22; Ezdráš 6
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Pastor Chris
Nastav sa pre víťazstvo!
Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý... (Skutky 13:2).
Po celom svete sa ľudia postia a modlia v rôznych časoch a pre rozličné dôvody. Zatiaľ čo sa

niekto môže postiť kedykoľvek, sú špeciálne časy, keď ťa Boží Duch vedie, aby si to robil. Napríklad ako
služobníci v našej cirkvi máme náš „Program modlitieb a pôstu na záver roka“, pretože nás Duch Boží
žiadal, aby sme to tak robili. Toto vyhradené obdobie, ktoré vždy prináša so sebou neobyčajné
pomazanie a milosť, je kľúčové v našej príprave ako zboru a tiež ako aj jednotlivcov na nadchádzajúci
rok. Avšak sú určité veci, ktoré si musíš všimnúť a tiež urobiť, aby tvoj pôst a modlitby boli užitočné
a splnené.
Po prvé, porozumej účelu duchovného cvičenia. V protiklade k tomu, čo si niektorí ľudia myslia,
modlitba a pôst nie sú na to, aby si zmenil Boha alebo prinútil Ho, aby niečo urobil; je to v skutočnosti
duchovné cvičenie, ktoré je užitočné pre teba. Má za cieľ naladiť tvojho ducha na Ducha Svätého tak, aby
si mohol počuť, čo hovorí Boh a bol Ním vedený, aby si poznal a uskutočňoval Jeho dokonalú vôľu pre
svoj život. Takže budeš poznať, čo je v Jeho mysli; to znamená, aké obdobie je práve teraz v Jeho
kalendári a ako v ňom chodiť.
Po druhé, máš jasné zameranie a očakávanie. Pomôže ti to viesť tvoju modlitbu, štúdium
a obdobia meditácií. Po tretie, v určitom časovom úseku každého dňa sa náležite venuj modlitbe,
obzvlášť modlitbe v jazykoch. Venuj čas štúdiu Slova a meditácii nad ním. Nakoľko je to len možné, snaž
sa zabrániť tomu, aby si bol v tomto akýmkoľvek spôsobom vyrušovaný; plne sa zameraj na Pána
samotného.
Najdôležitejší úžitok z modlitby pre teba ako jednotlivca je nasmerovanie tvojho ducha tak, aby
zmýšľal v súlade s Bohom. Inými slovami, tvoj duch je nastavený tak, aby sa stal spoľahlivou nádobou
Božích myšlienok, vízií a podnetov. Život by nemal byť prúdom nečakaných prekvapení v tom zmysle,
že sa náhodne objavujú v tvojom živote, mal by byť súčasťou majstrovského plánu - Božieho
majstrovského plánu. Preto sa nasmeruj pre nepretržité víťazstvo v novom roku, a to tým spôsobom, že si
vyhradíš čas na pôst a modlitbu.
Modlitba
Drahý Otec, keď si vyhradzujem čas na modlitbu a pôst ako prípravu pre väčšiu slávu, ktorá leží predo
mnou v nasledujúcom roku, moje srdce a moja myseľ sú otvorené, aby prijímali Tvoje nápady, vízie a podnety. Môj
duch je aktívny a citlivý na to, aby poznal Tvoju dokonalú vôľu pre mňa v nasledujúcom roku a kráčal v nej, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Daniel 9:3-4; 1.Timoteovi 4:7-8
1-ročný plán: Zjavenie 19:11-21; Zachariáš 9-11
2-ročný plán: Skutky 4:23-37; Ezdráš 7
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Pastor Chris
Zisk zo sebaovládania
„Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb (Príslovia 25:28).
„Zdržanlivosť“ je taká dôležitá záležitosť, ktorá musí byť jednoznačne pochopená. Niektoré

preklady Biblie to prekladajú ako „sebaovládanie“. Avšak pre pochopenie úplného významu tohto slova
si predstavte atléta, ktorý má sebadisciplínu, pretože chce byť šampiónom. Grécke slovo „Engkrateia“
znamená „zdržiavať sa, držať samého seba pod kontrolou“. Zoberme si príklad atléta, ktorý trénuje, aby
vytvoril nový svetový rekord a je pod určitým prísnym fyzickým kondičným tréningom a diétou.
V istom štádiu je naozaj hladný a pokúšaný, aby si zjedol niečo mimo jeho aktuálneho diétneho plánu, ale
zdrží sa! Vie, že jedlo bude škodlivé pre jeho fyzický kondičný program, preto ho odmietne jesť. Trénuje
sa v sebazapieraní.
Takže Boh chce, aby si mal tento druh sebazapierania a disciplíny vo svojom živote, kde si
schopný zdržať sa a odmietnuť robiť čokoľvek, čo nie je zhodné s Božím Slovom. Chce, aby si prevzal
kontrolu nad svojím životom. Musíš trénovať schopnosť udržať sa a povedať: „Nie“, keď je to potrebné.
Napríklad ťa niekto urazí a si nahnevaný, ale ty sa rozhodneš nechať to tak a kráčať ďalej v láske. „Zdržíš
sa“ od toho, aby si dotyčnej osobe „dal príučku“. Prešiel si cez to s postojom Krista.
Nezáleží na tom, čo ti urobia druhí; môžu ťa nenávidieť, nadávať ti alebo kritizovať ťa; zdrž sa
toho, aby si reagoval v pýche, hneve alebo horkosti. Apoštol Peter to musel nasať od Ježiša. Spomeň si na
to, že chodil s Ježišom. V Lukášovi 6:29 Ježiš povedal: „Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé.“ Inými
slovami: zdrž sa; maj sebazaprenie; nevracaj to späť. Zdrž sa zvnútra.
Možno si doma ako manžel alebo manželka zažil mnohé nepríjemné veci a si na hranici toho, aby
si stratil svoj pokoj: zdrž sa! Neukonči to manželstvo; buď trpezlivý a zostaň milujúci so spoľahlivou
istotou, že všetko spolu pôsobí na dobré pre tých, ktorí milujú Boha, pre tých, ktorí sú povolaní podľa
Jeho zámeru.
Vyznanie
Mám schopnosť robiť správne úsudky a rozhodnutia a odmietam akýkoľvek postoj, zvyk alebo životný štýl,
ktorý je nezlučiteľný s evanjeliom. Nezáleží na tom, čo sa deje okolo mňa, neskloním sa pred tlakom, ale zvnútra sa
zdržím.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:27; Príslovia 5:23
1-ročný plán: Zjavenie 20; Zachariáš 12-14
2-ročný plán: Skutky 5:1-11; Ezdráš 8
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Pastor Anita
Povolaní chrániť životy
„Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie“ (1.Mojžišova

45:7).
Pozrime sa na Jozefa v Biblii: jeho bratia ho nenávideli a chceli ho zabiť, ale neskôr ho predali ako
otroka skupine cestovateľov, ktorý ho následne predali egyptskému Putifarovi (1.Mojžišova 37). Putifar
si všimol, že ho Boh kvôli Jozefovi požehnal a výsledkom toho bolo, že Jozefa poveril správou nad celým
majetkom.
Napokon sa všetko pokazilo, keď Putifarova žena klamala o Jozefovi a on bol hodený do väzenia.
Avšak priamo tam vo väzení bol Pán s Jozefom a požehnal ho, takže dozorca bol s ním spokojný. Dal
potom Jozefovi na starosť všetkých ostatných väzňov a urobil ho vo väzení predákom. Medzitým sa do
toho istého väzenia, v ktorom bol Jozef, dostali aj faraónov pohárnik a jeho pekár. V jednu noc mali obaja
dva odlišné sny, ktoré ich znepokojovali. Jozef tlmočil oba ich sny, ale stalo sa to, že len pohárnikov sen
mal dobrý koniec. Za tri dni bol prepustený a navrátený do svojej pôvodnej pozície ako hlavný pohárnik,
presne tak, ako to vyložil Jozef.
Napokon sám faraón mal sen a bol z neho znepokojený. Pohárnik sa vtedy rozpamätal na Jozefa
a spomenul ho faraónovi. Jozef vyložil faraónovi sen a potom sa stal správcom nad Egyptom. Zakrátko
bol hladomor v Kanáne a všetkých okolitých krajinách, ale kvôli Jozefovi bol Egypt ušetrený trápenia
z pustošivého hladomoru.
Počas hladu Jozefovi bratia, ktorý ho predali do otroctva, prišli do Egypta nakúpiť potraviny.
Jozef mal pod kontrolou všetku potravu v Egypte, ale oni ho nepoznali. Čítaj jeho pohnuté slová ku
svojim bratom, keď im napokon oznámil: „Potom Jozef povedal svojim bratom...Ja som Jozef, váš brat, ktorého
ste predali do Egypta. Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami,
aby som vás zachoval nažive“ (1.Mojžišova 45:4-5).
Boh ťa poveril zodpovednosťou, aby si ochraňoval životy tých, ktorí sú v tvojom koči života: tvoji
spolužiaci, kolegovia, spolupracovníci, susedia, rodinní príslušníci, priatelia a milovaní. Keď čelia
ťažkým časom, prihováraj sa v modlitbe, až pokiaľ nenastane zmena v ich situácii. Ak pracuješ
v organizácii alebo firme, modli sa za jej prosperovanie, lebo v jej prosperite budeš tiež ty prosperovať
(Jeremiáš 29:7).
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za privilégium, ktoré si mi dal, aby som chránil životy tých, s ktorými
prichádzam do kontaktu a pozitívne ich ovplyvňoval. Prehlasujem, že chodím v božskej prosperite, slobode, zdraví,
víťazstve, hojnosti, sile a podpore, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Abdiáš 1:21; Izaiáš 42:5-7
1-ročný plán: Zjavenie 21; Malachiáš 1-2
2-ročný plán: Skutky 5:12-23; Ezdráš 9-10
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Pastor Chris
Budúcnosť je jasná, žiarivá!
No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa (Príslovia 4:18).
Toto je posledný deň roka a sme veľmi vďační Pánovi za vyliatie Jeho nadprirodzenej priazne na

nás, aby sme dosiahli tento rok tak veľa– ďaleko za naše ciele a sny. Teraz sa tešíme na prichádzajúci rok
s vierou a radosťou a sme presvedčení o tom, že nás čakajú väčšie veci. Haggeus 2:9 hovorí: „Väčšia bude
sláva tohto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí
Hospodin Zástupov.“
Povzbudzujem ťa, aby si hľadel na nadchádzajúci rok s nádejou, vierou a s presvedčením, že
sláva pred tebou omnoho preváži víťazstvá včerajška. Zabudni na zlyhania, slabosti a sklamania, ktoré si
mohol zažiť v predchádzajúcom roku a zameraj svoj pohľad na prítomnosť a budúcu slávu, úspechy a
víťazstvá, ktoré Pán postavil pred teba.
Je toho tak veľa, čo má Boh pre teba odložené, aby si si to v nasledujúcom roku užíval. Niektorí
ľudia dovolia, aby ich ľútosť nad včerajškom a zlyhania z minulosti okradli o ich efektivitu, a týmto
spôsobom strácajú vieru na dosiahnutie slávnej budúcnosti, ktorá je pre nich pripravená. Musíš sa naučiť
zanechať svoje minulé skúsenosti a nemať žiadny strach z budúcnosti. Odmietni hnevať sa alebo sa
obávať o čokoľvek; namiesto toho maj veľké sny ohľadom prichádzajúceho roka.
Možno si už na pokraji toho, že sa chceš vzdať svojich snov; Boh ti dnes hovorí: „Vzmuž sa,
budúcnosť je žiarivá! Ja som už urovnal kľukaté cesty; preto v nadchádzajúcom roku zvíťazíš a budeš
úspešný.“
Viď sa, ako v roku 2014 robíš pokrok veľkými krokmi. Prijmi Slovo na rok. Môžeš sa zúčastniť
naživo našej Silvestrovskej bohoslužby 31. decembra vo svojej cirkvi online na www.christembassy.org
alebo prostredníctvom hlavných satelitných a kontinentálnych TV staníc po celom svete.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, moja radosť je dnes nekonečná, lebo viem, že je Tvojím potešením sprevádzať ma
a viesť po ceste úspechu a víťazstva v nadchádzajúcom roku. Pomocou Tvojho Ducha nebudem nikdy kráčať
v temnote, zmätku alebo neistote, pretože Ty si moje svetlo; vyučuješ ma a vedieš ma po ceste, ktorou by som mal ísť,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 16:6; 1.Korintským 2:9-10
1-ročný plán: Zjavenie 22; Malachiáš 3-4
2-ročný plán: Skutky 5:24-32; Nehemiáš 1-2

