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Pastor Chris
Buď odovzdaný tomu, aby si uskutočňoval Jeho sen
Uznali sme však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka,

ktorého ste poslali, aby mi poslúžil v núdzi;... Lebo on sa v práci pre Krista priblížil až k smrti a aj život si vystavil
nebezpečenstvu, aby doplnil, v čom ste mi vy nemohli dostatočne poslúžiť“ (Filipským 2:25; 30).
Máme božské poverenie vziať evanjelium do všetkých končín zeme. Ježiš povedal: „Choďte po
celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Môžeš si byť istý, že to, čo potrebujeme k
tomu, aby sme uskutočnili túto veľkú úlohu, je už pre nás dostupné. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom
niečo pozoruhodné: „Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či ste mali v niečom nedostatok? Oni
odpovedali: V ničom!“ (Lukáš 22:35). Keď ťa Boh pošle na nejakú úlohu, obstará všetko, čo je potrebné na
to, aby si túto úlohu splnil.
Všetko, čo Boh potrebuje od nás, je naše vydanie sa tomu, aby sme naplnili Jeho sen. Musíš urobiť
prísľub, že neexistujú žiadne obmedzenia pre to, ako ďaleko si ochotný zájsť kvôli evanjeliu. Pokiaľ ti
Boh dal dych do tvojho tela, pokiaľ urobil tvoje telo Jeho živým chrámom, tak evanjelium nie je
limitované. Toto je druh odovzdania sa, ktoré urobil Dávid v Žalme 145:3-5. Povedal: „Veľký je Hospodin a
všetkej chvály hoden, Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje
mocné skutky. Budem hovoriť o nádhere Tvojej slávnej veleby, o Tvojich predivných činoch.“(Angl. preklad).
Sú ľudia, ktorí podriadili svoj čas a prostriedky tomu, aby zabezpečili, že evanjelium Ježiša Krista
zasiahne každý národ vo svete. Robia veľké skutky pre evanjelium a doplňujú to, čo iní nie sú schopní
urobiť. Dávajú tak veľa peňazí na podporu evanjelia; a čím viac peňazí dávajú, tým viac Pán nasmeruje
zdroje smerom k nim tak, aby mohli uskutočniť pre Neho ešte väčšie veci.
Aká je tvoje oddanosť pre evanjelium? Aká je tvoja úloha v nastoľovaní Kristovho kráľovstva na
zemi? Nech je tvojím najväčším cieľom uskutočňovanie Jeho sna. Rozhodni sa, že bude cez teba
evanjelium stále prekvitať a budeš v tom pokračovať až dovtedy, kým sa nepostavíme pred Pána.
Vyznanie
Som presvedčený, že evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, kto verí, a preto sa naplno
odovzdávam tomu, aby sa neustále šírilo po celom svete. Cez schopnosť Ducha budem neustále kázať a napĺňať Boží
plán, aby som mnohých priviedol k spravodlivosti, v mene Pána Ježiša.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16-18; Rimanom 1:14-16
1-ročný plán: Marek 9:14-32; 4.Mojžišova 7-8
2-ročný plán: Skutky 23:1-10; Žalm 50-51
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Pastor Chris
Sme deti svetla!
„Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite“ (Efezským 5:8).
Slnko a mesiac majú podivuhodný vzťah. Mesiac nie je svetlom; je to tmavá hmota, avšak odráža

svetlo, ktoré dostáva zo slnka. A tak niekedy hovoríme, že sme ako mesiac, zatiaľ čo Ježiš nám dáva
svetlo, ktoré odrážame. Toto je silná myšlienka, ale nie je najlepšia. Boh nás nepovažuje za mesiac, ktorý
odráža svetlo slnka. Áno, Biblia hovorí, že Ježiš Kristus je slnko spravodlivosti (Malachiáš 4:2), ale kto
sme my? Odpoveď nájdete v 1.Tesalonickým 5:5-8: „Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme
noci ani tme. Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, v noci spia, a opilci sa v noci
opíjajú. Ale my (ako synovia) dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spasenie.“
Zo psa sa rodí pes, tak ako z človeka sa narodí jedine človek. Boh je Svetlo a splodil nás cez
evanjelium, takže tak ako Ježiš je svetlo sveta, aj my sme svetlo. Ježiš nám nikdy nepovedal, aby sme
odrážali Jeho svetlo; namiesto toho povedal: „Vy ste svetlo sveta...“ (Matúš 5:14). Sme deti svetla a deti
dňa, nie noci, ani temnoty.
Svetlo robí veci zjavnými (Efezským 5:13); osvetľuje, takže ich môžeš vidieť. Toto je naše
povolanie v tomto živote; prinášať osvetlenie do sveta. Pochádzame z dňa a nie z noci (tmy) a dávame
svetlo pre iných, aby ho odrážali, pretože sme tí, čo osvetľujú. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie
Pochádzam z dňa, a nie z noci. Som svetlom sveta; mojim povolaním je osvetľovať srdcia ľudí. Všade, kam
prichádzam, prichádza svetlo a chaos a zmätok sú rozptýlené.
Rozšírené štúdium: Matúš 5:14-16; Filipským 2:15
1-ročný plán: Marek 9:33-50; 4.Mojžišova 9-10
2-ročný plán: Skutky 23:11-21; Žalm 52-54
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Pastor Anita
Dobrá správa o Kristovom spasení
Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, [uzdravovať skrúšených

srdcom] poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie, a zvestovať
vzácny rok Pánov (Lukáš 4:18-19).
Nestačí to, keď kážeš posolstvo o Ježišovi Kristovi; musí to byť „dobrá správa“, lebo ak to nie je
„dobrá správa“, potom to nie je evanjelium. Kristove evanjelium robí z hriešnika spravodlivého! Prenesie
chudobného z temnoty, biedy a trápenia do života prosperity, slávy a dokonalosti. Je to Božie moc na
spasenie každému, kto verí (Rimanom 1:16).
Hriešnik potrebuje vedieť, že Ježiš už vzal trest za jeho hriechy: „Ale on bol prebodnutý pre naše
priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia“
(Izaiáš 53:5). Toto je dobrá správa!
Evanjelium pre chudobného je: „Boh ťa vytiahol z chudoby do prosperity a hojnosti.“ Evanjelium
pre chorého je: „Kristus vzal naše nemoci a niesol naše bolesti (Matúš 8:17); preto už viac žiadna choroba,
nemoc ani slabosť!“ Má moc dostupnú pre teba, ktorá je schopná udržovať ťa v božskom zdraví.
Možno existuje dlhotrvajúci problém v práci, v tvojej rodine, manželstve, zdraví alebo s tvojimi
deťmi. Alebo to môže byť niekto milovaný, ktorý vážne trpí. Mám pre teba dobrú správu: Ježiš vzal
bolesť! Napravil situáciu; je koniec temnoty. Dokonca priamo teraz existuje pre teba zázrak, ak len uveríš
a prijmeš vierou Jeho Slovo.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za slávne Kristovo evanjelium, cez ktoré je odhalená Tvoja moc so životom
a nesmrteľnosťou, ktoré boli vynesené na svetlo! Ďakujem Ti za pomazanie, aby som mohol kázať dobrú správu
o Kristovom spasení a priniesť toľkých, koľkých si ustanovil z temnoty do Tvojho predivného svetla a do slávnej
slobody synov Božích; v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 7:22; Skutky 10:38
1-ročný plán: Marek 10:1-31; 4.Mojžišova 11-13
2-ročný plán: Skutky 23:22-35; Žalm 55
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Pastor Chris
Môžeš víťaziť vždy
„Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať

vôňu svojho poznania“ (2.Korintským 2:14).
Jedna z Biblických postáv, ktorá ma veľmi inšpiruje, je kráľ Dávid; v Písme je o ňom tak veľa
inšpirujúceho! Bol veľmi úspešným kráľom, ktorý nikdy neprehral boj. Jediný raz, keď Izraelci prehrali
bolo vtedy, keď Dávid nešiel s nimi do boja. Ako môže byť človek tak úspešný? Ukazuje nám to, aký mal
druh mentality. Rozmýšľaj rovnako ako on: si Bohom ustanovený, aby si vždy víťazil a nikdy neprehral.
Existujú ľudia, ktorí sú zvyknutí vyhrávať a prehrávať. Hovoria: „Niekedy víťazíš, niekedy
prehrávaš; niekedy si zdravý, niekedy si chorý.“ Pre nich je život raz hore, raz dole, ale nemalo by to tak
byť. Môžeš a mal by si vždy víťaziť. Toto je život človeka v Kristovi, život slávy, dokonalosti a neustálych
víťazstiev. Ježiš bol vždy víťazom; vždy víťazil, a to kvôli tomu, kým bol a čo vedel. Úspech alebo
zlyhanie závisí od toho, kým si a čo vieš.
Boh povedal „Môj národ hynie (je ničený) pre nevedomosť...“ (Hozeáš 4:6). Niektorí ľudia trpia,
pretože majú nedostatok duchovného poznania, pravého poznania Božieho Slova. Avšak 2.Peter 1:2
hovorí: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ Všimni si, že
nehovorí, že milosť a pokoj bude pridaná, ale že sa rozhojní, znásobí cez poznanie. Toto je špeciálny druh
poznania; nie je to „ginosko“ (úvodné poznanie, ktoré si dostal, keď si prijal Krista ako Pána svojho
života). Toto poznanie je „epignosis“; je to špecializované a presné poznanie. Je to skúsenostné poznanie;
poznanie, ktoré súvisí s tým, čo dôverne poznáš, s čím máš osobnú skúsenosť.
Všetky krásne a úžasné požehnania a zasľúbenia, ktoré ti dal Boh vo svojom Slove, neurobia pre
teba nič dobré, ak o nich nevieš a ak nevieš, čo s nimi robiť. Aby si vždy víťazil v živote, potrebuješ
poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána. Cez toto poznanie rozhojňuješ vo svojom živote milosť a pokoj.
Slovo „pokoj“ tu má význam „moc nad krízami.“ Znamená to, že uprostred búrok a ťažkostí života
budeš vždy víťaziť. Sláva Bohu!
Vyznanie
Som v každom prípade víťaz, dobyvateľ a som úspešný. Kráčam v nepretržitom víťazstve, pretože viem, kto
som. Všetko do čoho som zapojený sa darí, pretože mám v sebe Boží život a premohol som svet.
Rozšírené štúdium: Príslovia 11:9; 2.Peter 1:3
1-ročný plán: Marek 10:32-52; 4.Mojžišova 14-15
2-ročný plán: Skutky 24:1-9; Žalm 56
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Pastor Chris
Tvoja prosperita je ustanovená Bohom
Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša (3.Ján 1:2).
Prvým krokom na to, aby si žil v prosperite je to, aby si veril v prosperitu. Niektorí kresťania

neveria v prosperitu. Väčšinou sú to tí, ktorí odsudzujú a kritizujú kazateľov, ktorí vyučujú Božie Slovo
o prosperite. Neveriť v prosperitu alebo v posolstvo o prosperite znamená neveriť v Boha, pretože ak
študuješ pozorne Bibliu, tak zistíš, že prosperita kresťana je Bohom ustanovená; je to Božia myšlienka
a Božia túžba.
Ak by mal mať niekto otázku, pochybnosť alebo je skeptický ohľadom posolstva o prosperite,
nemali by to byť kresťania. Musíme pochopiť, že Boh už dal svoje dedičstvo kresťanom v Ježišovi
Kristovi. Človek je duch a jeho život nie je závislý od okolností. To, na čom záleží Bohu, je tvoj duchovný
stav. Preto či máš alebo nemáš peniaze na svojom bankovom účte nemení to, kým si a nemalo by to
meniť ani tvoje svedectvo o Bohu.
Peniaze sú len prostriedkom na to, aby si získal veci, ktoré chceš a tam, kde nie je dosť peňazí,
aby si si ich kúpil, môžeš ich získať vierou. Biblia hovorí: „...všetko je vaše“ (1.Korintským 3:21). Tvojou
kúpnou silou nie sú peniaze, je to viera. Takže si prosperujúci bez ohľadu na hodnotu meny vo svete. Tak
isto je to aj s tvojím zdravím; nezáleží na tom, či cítiš bolesť hlavy alebo bolesti v svojom tele, božské
zdravie je tvojím božským dedičstvom práve teraz. Vyhlás: „Odmietam byť chorý, pretože mám v sebe
Boží život.“
Ak si Božie dieťa, ver v prosperitu a neospravedlňuj sa za to. Neprijímaj chudobu alebo
priemernosť. Bol si urobený bohatým (2.Korintským 8:9); odmietni hovoriť nedostatok a chudobu.
Namiesto toho pokračuj v hovorení tvojej hojnosti!
Modlitba
Ďakujem Ti nebeský Otec za moje dedičstvo v Kristovi! Verím a uznávam milosť Pána Ježiša Krista, ktorý
hoci bol bohatý, stal sa chudobným, aby som sa ja mohol stať bohatým. Prijímam moju prosperitu ako Tvoju vôľu
a plán pre môj život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 5.Mojžišova 8:18; 2.Korintským 8:9
1-ročný plán: Marek 11:1-26; 4.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Skutky 24:10-21; Žalm 57-58
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Pastor Anita
Život v Jeho výnimočnom mene
Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme , ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme

(Skutky 17:28).
Skutočné kresťanstvo znamená žiť v mene Ježiš. Už len samotná myšlienka o tom vzbudzuje
úctu! Kolosenským 3:17 hovorí: „A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša...“ Všimni
si, že druhá časť textu hovorí: „...všetko čiňte v mene Pána Ježiša“ a nie: „cez meno Pána Ježiša.“ Je medzi tým
veľký rozdiel. Robiť všetko v Jeho mene znamená žiť v Jeho mene. Toto je spôsob, ako žiť nadprirodzený
život. To znamená, že žiješ pre Neho, v Jeho autorite. Preto porážka, zlyhanie a chudoba nemôže byť
súčasťou tvojho života. Život pre teba je cesta slávy, pretože meno Ježiš je menované nad tebou.
Neuvedomenie si tejto pravdy je dôvodom toho, že niektorí kresťania sa nesprávne modlia cez
Ježiša. Nikde v Písme nie je napísané, aby sme sa modlili cez Ježiša Krista. Ale máme sa modliť „v“ mene
Ježiš. Modliť sa cez Neho je ako keby sme Ho urobili médiom, sprostredkovateľom; ale modliť sa v Jeho
mene znamená využívať plnú moc, ktorú ti dal. To prvé je prejavom neviery, zatiaľ čo to druhé je
skutočné kresťanstvo.
Nič nemôže byť úžasnejšie ako naše povolanie žiť v mene stvoriteľa vesmíru. Jeho meno je
najúžasnejšie a najdokonalejšie. Život s týmto vedomím vzbudí v tvojom duchu nevídanú smelosť, tak že
nebudeš vôbec rozrušený žiadnou krízou! Aký slávny život máme v Kristovi!
Všetko v živote podlieha moci a autorite Jeho mena. Boh dal ustanovenie, aby to tak bolo;
prikázal všetkému, čo je stvorené, všetkému v živote, živému alebo neživému, aby počúvalo a poslúchalo
Ježiša (Matúš 17:5). Má všetku autoritu na nebi aj na zemi. Takže ak sa ocitneš v ťažkej situácii vyhlás: „V
mene Pána Ježiš Krista nariaďujem zmenu! Prikazujem pokoj a utíšenie“, a stane sa to!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal meno Ježiš, aby som ho používal a žil ním. Mocou a autoritou
tohto mena vyhlasujem, že mi pripadla výmera na utešených miestach; robím dnes pokrok obrovskými krokmi
a všetko, čo existuje, pracuje spolu v môj prospech, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 4:12; Kolosenským 3:17
1-ročný plán: Marek 11:27-12:17; 4.Mojžišova 18-19
2-ročný plán: Skutky 24:22-27; Žalm 59-60
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Pastor Chris
Ježiš: panujúci kráľ
Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov (1.Korintským 15:25).
Keď sú nejaké veci módne, ako napríklad účesy, šaty, topánky, autá, návrhy alebo povolania,

mnohí ľudia to komentujú takto: „Toto teraz vládne.“ To je ako by chceli povedať: „Toto je teraz módne.“
Vždy sa do toho vložím, keď niekto okolo mňa toto vyhlási, pretože jediný, kto vládne, je Ježiš Kristus
a ja vládnem s Ním.
Všimni si, čo hovorí náš úvodný verš: „Lebo On (Kristus) musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy
všetkých nepriateľov.“ On je panujúci Kráľ a ty vládneš s Ním: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr
skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“
(Rimanom 5:17). Kolosenským 1:13 nám hovorí, že patríme do kráľovstva Božieho drahého Syna. Takže
ako Božie dieťa ži život v tomto duchovnom kráľovstve, kde vládne Ježiš.
Preto by si nemal prijať nič iné než Pánovo kraľovanie. On je jediný Kráľ a my uznávame len Jeho
večné kráľovstvo, do ktorého patríme. On musí vládnuť nad démonmi, diablami, peklom a hrobom. On
musí vládnuť nad chorobou, nemocou a slabosťami. Musí nad nimi vládnuť, pokiaľ Mu nebudú všetky
podrobené a nebudú mať viac hlas ani žiadny spôsob, aby sa prejavili.
Kým sa môže v tvojom tele prejavovať tumor, rakovina alebo akýkoľvek druh choroby, je to proti
tvojej vláde. Takže čo urobíš v takomto stave? Nezostaň ticho. Odmietni všetko, čo nie je z Boha a súhlas
len s tým, čo je v súlade s Jeho dokonalou vôľou pre teba.
Vyznanie
Prebývam na Sione; Kráľovstve svetla a Božieho drahého Syna, kde kraľujem s Kristom a vládnem mocou
Ducha! Ďakujem Ti Otec, že si ma preniesol na také nádherné miesto slávy, cti a prosperity. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Židom 12:22; Izaiáš 33:24
1-ročný plán: Marek 12:18-44; 4.Mojžišova 20-21
2-ročný plán: Skutky 25:1-12; Žalm 61-64
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Pastor Chris
„Boží druh hovorenia“
... Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať (hovoriť): Pán je

mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? (Židom 13:5-6).
Príslovie 6:2 hovorí: „...zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst.“ Tento verš
podčiarkuje nebezpečnú situáciu, v ktorej sa dnes ocitli mnohí. Boli vzatí do otroctva svojimi
negatívnymi vyznaniami; sú zviazaní svojimi slovami. Avšak ak si bol vyučovaný správne, budeš
rozmýšľať správne a výsledkom toho je to, že budeš aj správne hovoriť. A čo viac, keď hovoríš správne,
budeš konať správne. Keď hovoríš a konáš správne, tvoj život dopadne správne.
Naše vyznania nám vládnu. Keď sa jedná o slová, tak neexistuje také niečo ako: „Ja to
v skutočnosti tak nemyslím.“ Ježiš nepovedal: „Budete mať to, čo si myslíte“, ale povedal: „Budete mať,
čo hovoríte (Marek 11:23). Keď žartuješ, nerob žarty proti Božiemu Slovu. Vždy hovor o svojom živote,
financiách, povolaní, zdraví atď. vedome v súlade so Slovom.
Príslovie 18:20 hovorí: „Ovocím svojich úst sa nasýti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje
dosýta.“ Tu sa nehovorí o tom, aké veľké sú tvoje ústa. Hovorí sa tu o slovách múdrosti, ktoré vychádzajú
z tvojich úst. Ak nechceš žiť život v hlade, potom ti je doporučené, aby si hovoril správne slová, Ak
nechceš byť neúspešný, potom hovor správne, hovor Božím spôsobom rozprávania!
Príslovie 18:21 nám hovorí: „Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie.“ To
znamená, že môžeš hovoriť život a zožať žatvu dobrých vecí. Čokoľvek, čomu veríš a nahlas vyslovuješ
svojimi ústami je to, čo sa stane v tvojom živote. Toto je zákon ducha a funguje to, či tomu veríš alebo nie.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi ukazuješ spôsob, ako žiť život nepretržitého víťazstva cez vierou
naplnené vyznania v súlade s Tvojím Slovom! Nikdy nebudem zastrašený ani nebudem podliehať porušujúcim
princípom tohto sveta, pretože Božie Slovo v mojich ústach je ako by to hovoril Boh. Vládnem víťazne nad všetkými
negatívnymi záležitosťami života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 10:9-10; Marek 11:22-23
1-ročný plán: Marek 13; 4.Mojžišova 22-23
2-ročný plán: Skutky 25:13-27; Žalm 65-66
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Pastor Anita
„Výdajcovia“ života
Tak je aj napísané: Adam, prvý človek, stal sa živým tvorom, posledný Adam oživujúcim Duchom

(1.Korintským 15:45).
V Jánovi 10:10 Pán Ježiš vyhlásil: „...a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Nikoho
nenechal na pochybách, čo sa týka Jeho príchodu na Zem; prišiel, aby dal večný život tým, ktorí v Neho
uveria. Ďalšie potvrdenie o tejto pravde dal, keď povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a
nasledujú ma. Ja im dávam večný život...“ (Ján 10:27-28). Niet divu, že je Ježiš v našom úvodnom verši
opísaný ako život dávajúci Duch.
Ak si znovuzrodený, tak si jedno s Kristom. 1.Korintským 6:17 hovorí: „...Kto sa pripojí k Pánovi, je
s Ním jeden Duch.“ Stal si sa jedným duchom s Pánom; aký je On, taký si ty (1.Ján 4:17); preto si život
dávajúcim duchom. Nielenže ťa urobil účastníkom na Jeho živote, ale si tiež distribútorom, alebo
výdajcom božského života. Toto je účel tvojho života na zemi; aby si cez evanjelium privádzal stratených
do života spravodlivosti.
Ježiš povedal v Jánovi 20:21: „...ako mňa poslal môj Otec, tak aj ja posielam vás.“ Ustanovil ťa ako
svojho zástupcu, reprezentanta na Zemi, aby si zjavoval Boží život národom vo svete. Vyslal ťa ako
nositeľa Jeho evanjelia, aby si privádzal stratených do slávnej slobody synov Božích; do slávneho života
v Kristovi. Večný život je zjavený cez kázanie evanjelia. Keď ťa ľudia počúvajú kázať, odkrýva sa im
večný život – spasenie, prosperita a spravodlivosť Božia.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje požehnané Slovo a za radosť, ktorú mi denne prináša. Ďakujem Ti za
slávny život, ktorý si mi dal a za to, že si ma urobil život rozdávajúcim duchom. Keď dnes kážem Slovo, večný život
je odovzdaný tým, ktorým slúžim, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 3:16; 2.Korintským 5:20
1-ročný plán: Marek 14:1-26; 4.Mojžišova 24-26
2-ročný plán: Skutky 26:1-11; Žalm 67-68
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Pastor Chris
Božská sieť
Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila (1.Kráľov

17:9).
V 2.Mojžišovej 1-2 Biblia hovorí o tom, ako faraón vydal nariadenie, aby boli zabití všetci malí
chlapci zo Židov od dvoch rokov nižšie. Mojžiš sa narodil židovským rodičom počas tohto obdobia a jeho
matka ho ukrývala tri mesiace. Keď ho už nemohla viac ukrývať, dala ho do košíka, ktorý nechala na
okraji rieky. Onedlho sa do tej istej rieky prišla okúpať faraónova dcéra a všimla si košík vo vysokej tráve.
Poslala po slúžku, aby priniesla košík a keď ho otvorila, uvidela dieťa a okamžite si ho zamilovala.
Rozhodla sa, že sa ho ujme a prikázala služobníctvu, aby priviedli nejakú židovskú ženu, ktorá sa bude
o dieťa starať. Žena, ktorú našli, bola skutočná Mojžišova matka a dostávala mzdu za to, že sa stará
o svoje vlastné dieťa.
Toto sa nestalo náhodou; to všetko zorganizoval Boh. Vie, ako priviesť správnych ľudí na to
miesto, kam sa chystáš ísť. Povedal: „Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec“ (Zjavenie
22:13). To znamená, že v tvojom živote by nemali byť nepríjemné prekvapenia; On je prvý a posledný
a organizuje všetko od začiatku až do konca. Rozhodni sa, že pôjdeš len tým smerom, ktorý už pre teba
naplánoval. Niektorí ľudia idú smerom, ktorý si vytvorili sami a to je nebezpečné. Na tejto ceste je veľa
problémov, bojov a ťažkostí. Na Božej ceste však nie je temnota. Všetko je už predpripravené podľa
načasovania Jeho Ducha tak, aby to bolo také, aké to má byť, a to v tom čase, keď to potrebuješ.
Namiesto toho, aby si sa modlil: „Ó Pane, priprav a spoj ma so správnymi ľuďmi“, hovor
v jazykoch. Čím viac hovoríš v jazykoch, tým viac ťa Boh spája s vecami, okolnosťami, ľuďmi
a finančnými zdrojmi, ktoré sú v súlade s Jeho povolaním pre tvoj život. Keď hovoríš v jazykoch, tak sa
neocitneš v situáciách, kedy budeš drieť na tom, aby si sa stretol so správnymi ľuďmi; z oblasti ducha
príde odpoveď na tvoje modlitby v jazykoch. Boh pozná každého a vie všetko. Vie, čo potrebuješ a môže
to všetko pre teba zaobstarať. Je na to dosť veľký.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasný dar Ducha Svätého, ktorý mi vždy pomáha so správnymi kontaktmi,
ktoré potrebujem, aby som sa v živote posúval dopredu. Vyhlasujem, že som božsky spojený so všetkými potrebnými
zdrojmi, a to ľudskými, materiálnymi a finančnými, ktoré sú v súlade s mojim určením v Bohu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:16; Židom 11:23
1-ročný plán: Marek 14:27-52; 4.Mojžišova 27-28
2-ročný plán: Skutky 26:12-23; Žalm 69-70
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Pastor Chris
Porozumenie Jeho vôle pri prosení v modlitbe
„A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. A keď vieme, že

nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili“ (1.Ján 5:14-15).
Modliť sa podľa Božej vôle je kľúčová zložka pre úspešnú modlitbu, obzvlášť pre modlitbu
prosby. Avšak mnohí majú mylnú predstavu o tom, čo presne znamená „prosiť podľa Božej vôle“.
Niektorí predpokladali, väčšinou preto, lebo neboli primerane vyučovaní Slovom, že dôvodom toho, že
nedostali odpovede na svoje modlitby bolo to, že ich modlitby neboli v súlade s Božou vôľou pre nich.
Domnievajú sa, že Boh nechcel, aby mali to, čo prosili.
Ale toto je chybná interpretácia Božieho Slova v súvislosti s modlitbou. Tí, ktorí majú tento
chybný názor, že ich modlitby neboli zodpovedané preto, lebo sa nemodlili podľa Božej vôle nechápu, že
dôraz Ducha Svätého v našom úvodnom verši nie je v prvom rade na zhodu ich prosby s Božou vôľou,
ale ich výnimočné privilégium toho, že ich Boh vypočúva. Keď nám hovorí, aby sme „prosili podľa Božej
vôle“, nehovorí o tom „ČO“ prosíme, ale „AKO“ za to prosíme.
Inými slovami spôsob a predloženie tvojej prosby by mal byť v súlade s Božím zmluvným
vzorom. Je dôležité to vedieť, teda žiadať Otca podľa Jeho vôle pre žiadanie. Ján 16:23-24 nám dáva jasný
vzor: „A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo,
dá vám to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.“
Ježiš v tomto prípade predstavil výhradnú dohodu, nový akceptovateľný spôsob žiadania od
Boha. Otcova vôľa pre prosbu je prosba v mene Ježiš. Keď podávaš žiadosť Otcovi v mene Ježiš, tak
v skutočnosti pôsobíš na mieste Ježiša. Je to tak, akoby tú žiadosť podával sám Ježiš. Otec ťa
bezpodmienečne miluje; všetko čo chce je to, aby si prosil podľa Jeho vôle, teda v mene Ježiš a
potom prijal odpoveď.
Modlitba
Drahý Otec, radujem sa z úžasného privilégia a požehnania, že sa môžem modliť v mene Ježiš. Ďakujem Ti,
že si ustanovil, aby som prijal odpovede na modlitby a vyučuješ ma akceptovateľný spôsob, ako mám prosiť v súlade
s Tvojou vôľou! Som si istý, že dostanem odpovede na moje prosby, keď ich dnes predkladám v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:26-27; Ján 15:16
1-ročný plán: Marek 14:53-72; 4.Mojžišova 29-31
2-ročný plán: Skutky 26:24-32; Žalm 71-72
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Pastor Anita
Poznanie Jeho hlasu
Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem

stolovať s ním a on so mnou (Zjavenie 3:20).
Pán Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma" (Ján 10:27). Inými
slovami ak patríš Kristovi, nemáš žiadny problém rozoznať Jeho hlas. Mnohí sa čudujú, či je možné
počuť Boží hlas vo svete, kde je tak veľa hlasov. Pánove slová v Jánovi 10:2-5 to objasňujú: „Kto však
dvermi vchádza, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas, a on volá po mene svoje ovce a
vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje [ovce], ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože poznajú jeho hlas; cudzieho
však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože nepoznajú hlas cudzích (ľudí).“
Čím viac študuješ Slovo, tým viac rozoznáš a poznáš Boží hlas, pretože Boh a Jeho Slovo sú
jedno. Boh hovorí cez svoje Slovo. Dokonca ak by ti dal proroctvo alebo slovo od Ducha, vždy bude
v súlade s Jeho napísaným Slovom. Cez neustálu meditáciu o Jeho Slove sa ti stane Jeho hlas jasnejším
a v tvojom živote sa prejavia Jeho požehnania. Józue 1:8 hovorí: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od
tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí
tvoja cesta a budeš mať úspech.“
Ak si zistil, že je pre teba ako kresťana ťažké rozoznať Boží hlas, potrebuješ pokračovať
v počúvaní a prijímaní Jeho Slova do svojho ducha, aby si sa stal citlivým na Jeho hlas. Musíš rozvíjať
nenásytnú chuť pre Slovo. Kolosenským 3:16 hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej
múdrosti...“ Hlas Božieho Ducha sa ti stane známym cez písané Slovo. A navyše sa musíš naučiť rýchlo
konať na inštrukcie Slova. Keď prijmeš inštrukcie alebo radu z Božieho Slova, neotáľaj; konaj rýchlo.
Takto sa učíš trénovať svojho ducha.
Okrem toho modlitba v duchu, to znamená modlitba v jazykoch, pomáha tvojmu duchu, aby bol
v takom stave, aby bol v súlade s Božími myšlienkami, víziami a podnetmi. Čím viac sa modlíš
v jazykoch, tým viac bude tvoj duch citlivý na Jeho hlas.
Vyznanie
Poznám hlas a vedenie Ducha, lebo som Božie dieťa. Vždy rýchle odpovedám na podnety, inštrukcie a radu
z Božieho Slova a od Ducha Svätého, ktorý je vo mne. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Príslovia 4:20-22; Izaiáš 55:10-11
1-ročný plán: Marek 15:1-20; 4.Mojžišova 32-33
2-ročný plán: Skutky 27:1-8; Žalm 73

13

Pastor Chris
Vychovávaní ako králi..
Lebo kým som bol dieťaťom u otca (angl. bol som otcovým synom) útlym a jediným, pod dohľadom matky,

učil ma a vravel mi: Nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť (Príslovia 4:3-4).
2.Kronická 1 nám hovorí o tom, ako sa v istú noc Pán zjavil Šalamúnovi a povedal: „Žiadaj, čo
chceš.“ Pretože Šalamún bol bystrý, tak odpovedal: „Nuž, daj mi múdrosť a poznanie, aby som vedel vchádzať
i vychádzať pred týmto ľudom. Veď kto by mohol spravovať tento významný ľud?“ (2.Kronická 1:10). Ako
Šalamún vedel, že by mal žiadať múdrosť a nie niečo iné, takže sa dokonca o ňom obdivne vyjadril sám
Boh? (Čítaj 2.Kronickú 1:11-12).
Šalamúnove slová v našom úvodnom verši nám dávajú o tom predstavu. Samozrejme nebol
Dávidovým jediným synom, avšak povedal: „Bol som otcovým synom.“ To znamená, že bol
„adoptovaným synom“, ktorý bol pripravovaný nastúpiť na trón. Dávid mu dával špeciálny tréning,
ktorý ostatní synovia nemali.
Keď je v Písme napísané „adoptovaný syn“, tak to neznamená vychovávať syna niekoho iného
ako svojho syna a právne to legalizovať. Opisuje to situáciu v tých dňoch, keď si panovník, ktorý mal
viac synov, vybral jedného z nich, aby bol jeho priamym dedičom. Potom ho zveril (toho vyvoleného
dediča) guvernérom, učiteľom alebo inštruktorom, aby ho trénovali vo vojenskej službe a vo všetkých
druhoch disciplíny a vyučovali ho, až kým sa nestane dospelým. Keď bol vytrénovaný a pripravený pre
úrad, vrátil sa späť ku kráľovi ako „adoptovaný syn“.
Rovnakým spôsobom nie všetci, ktorí sú znovuzrodení, pochopili vedenie Ducha a život autority,
ktorý nám priniesol. Mnohí ešte doposiaľ neporozumeli duchovným skutočnostiam, takže musia byť
správne vyučovaní a vychovávaní v Kristovi do dospelosti. Toto je dôvod prečo Boh: „...ustanovil jedných
za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých
na dielo služby, budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža
dospelého, k miere veku plnosti Kristovej“ (Efezským 4:11-13).
Chce, aby každý z nás rástol do dokonalosti; do dospelosti vo veciach Ducha a žil ako Jeho
adoptovaný syn; kráčal v nadprirodzene a každý deň víťazil a vynikal v živote.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma vyučuješ, vedieš a trénuješ pre život víťazstva a autority nad živlami
tohto sveta a pripravuješ ma, aby som bol správcom mocí veku, ktorý príde, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:19; Galatským 4:6-7; Galatským 4:1-2
1-ročný plán: Marek 15:21-47; 4.Mojžišova 34-36
2-ročný plán: Skutky 27:9-20; Žalm 74
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Pastor Chris
„Proste a vezmite, prijmite!“
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná (Ján 16:24).
Nielenže Boh je schopný, ale je aj rovnako ochotný vyhovieť každej žiadosti, ktorú Mu predložíš.

Niet divu, že Pán Ježiš so nadšením a istotou povedal v Lukášovi 11:9: „Proste a bude vám dané...“ Boh je
darca; dáva veľkoryso a láskavo všetkým a nič nezadržuje (Jakub 1:5). Je oveľa ochotnejší dať ti, než ty by
si mohol byť ochotný prijať. Nikdy nepovažuje pre teba nič za príliš dobré. Dáva bohato všetko na
užívanie (1.Timoteovi 6:17). Aký je milostivý a láskavý!
Na tebe je, aby si konal na Jeho Slovo! Žiadaj v mene Ježiš a prijmi. Lukáš 12:32 hovorí: „Neboj sa,
malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.“ Pre Pána je potešením, keď ťa požehnáva
a robí ti dobre. Je to Jeho radosťou, keď odpovedá na tvoje modlitby a dáva ti žiadosti tvojho srdca. Toto
jasne ukazuje na to, že Pán sa zaujíma o tvoju radosť a šťastie. Nechce, aby si bol smutný alebo
deprimovaný z akéhokoľvek dôvodu.
Možno práve teraz čelíš situácii, ktorá obmedzuje tvoju radosť; Pán ti hovorí: „Pros a prijmi, aby
tvoja radosť bola úplná.“ Chce, aby tvoja radosť bola úplná. Avšak nepros v nevere; nepros
s pochybovaním. Pros vo viere. Viera znamená, že to, čo si prosil, je tvoje TERAZ; preto sa toho zmocni.
Nezastav sa pri prosení; Ježiš nepovedal: „Proste!“, povedal: „Proste a vezmete (prijmite,
zoberte). Slovo „vezmete, prijmite, zoberte“ je grécke slovo „lambano“, čo znamená „zmocniť sa niečoho,
prisvojiť si, zabrať“, urobiť to svojím. Napríklad ak si vydatá a túžiš mať dieťa, modli sa a vezmi to.
Povedz: „V mene Ježiš prijímam moje dieťa.“ Hneď potom začni svedčiť. Ak sa ťa opýtajú: „Sestra, už sú
nejaké náznaky?“ Povedz: „Ja nečakám na nejaké signály, moje dieťa je už vo mne!“ Nauč sa dávať Bohu
chválu, keď prijímaš do svojho ducha to, čo si od Neho žiadal.
Keď si od Boha prijal, musíš tak konať; preto Ježiš povedal: „Proste a vezmite (lambano)“, teda
začni konať tak, že vieš, že je to už urobené. Ak existuje niečo, po čom túžiš, zapoj dnes svoju vieru do
práce. Žiadaj Otca v mene Ježiš a prijmi odpoveď!
Vyznanie
Chodím v Božej sláve! Môj život je svedectvom o Jeho láske, moci, veľkosti a milosti; a v mene Ježiš robím
pokrok, vynikám a rastiem deň za dňom. Všetko spolu pracuje pre moje dobré a dnes sa nesmierne radujem, lebo
viem, že Pán venuje pozornosť mojim modlitbám, aby mi dal túžby môjho srdca. Moja radosť dnes preteká, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 7:9-11; Matúš 21:22; Matúš 7:7
1-ročný plán: Marek 16; 5.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Skutky 27:21-31; Žalm 75-77

15

Pastor Anita
On je tvoj skutočný Otec
„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme

odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete“(Matúš 6:31-32).
Aké potešujúce a aké je to požehnanie vedieť, že mocný Boh je skutočne tvojím nebeským Otcom.
To by ti malo dať mimoriadnu dôveru a smelosť víťaziť v každodennom živote. Rozmýšľaj o tom. Si
dieťa Panovníka vesmíru. Teraz, keď si znovuzrodený, si pokrstený, ponorený do Krista a prebudený ku
Božiemu otcovstvu.
V Jánovi 15:15 Pán Ježiš pred ukrižovaním povedal učeníkom: „...nenazývam vás viac sluhami,
pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od
svojho Otca“. Toto nám naznačuje, aký druh vzťahu mal s nimi v tom čase; bolo to priateľstvo.
Avšak keď vstal z mŕtvych, povedal Márii: „... ale choď k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k
svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu“ (Ján 20:17). Nazval ich bratmi, čo znamená,
že sa stali Jeho bratmi, keďže už mali toho istého Otca. Nový vzťah sa zrodil mocou Jeho smrti
a vzkriesenia a teraz aj ty patríš do Božej rodiny. Teraz si Kristov spoludedič. Halleluja.
Všimni si znova povzbudivé slová nášho Pána Ježiša i v dnešnom Slove. Hovorí: „Odpočívaj,
buď v pokoji a buď plný radosti! Odmietni si robiť starosti nad tým, čo budeš jesť alebo piť, čo si
oblečieš, alebo kde budeš bývať. Viem o všetkom, čo potrebuješ. Ja som sa už o všetko postaral.“
2.Peter 1:3 nám ukazuje, že náš Nebeský Otec nám už dal všetko, čo potrebujeme pre život
a zbožnosť, a to cez poznanie Toho, ktorý nás povolal ku sláve a cnosti. Odmietni vo svojom živote
akceptovať chudobu, chorobu alebo niečo negatívne. Nič nie je pre teba príliš dobré. Si nadmieru
požehnaný. Buď smelý a uchop prosperitu, zdravie, úspech a víťazstvo, ktoré sú právoplatne tvoje
v Kristovi.
Neustále medituj o Slove a to v tebe vytvorí tie správne myšlienky, aby si pôsobil ako pravý kráľ,
ktorým si.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že mi dávaš tak výnimočný život víťazstva, úspechu a dokonalosti. Prosperujem
a žijem v zjavení Tvojho nekonečného požehnania, lebo som kráľovské dieťa. Som spoludedič Kristov, preto kráčam
v nadvláde a slobode Ducha, radujúc sa z požehnania môjho nebeského Otca, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:12
1-ročný plán: Lukáš 1:1-25; 5.Mojžišova 3-4
2-ročný plán: Skutky 27:32-44; Žalm 78
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Pastor Chris
Odozva z tvojho ducha
„Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme,

a preto aj hovoríme“ (2.Korintským 4:13)
Rímskym 10:8 nám hovorí, že slovo spasenia je blízko teba, dokonca je v tvojich ústach a v tvojom
srdci: to je slovo viery, ktoré kážeme. Verše 9-10 tiež kladú dôraz na srdce, t.j. na ľudského ducha, lebo
veríš svojím duchom. Tvoj duch vytvára spojenie s Bohom. To je dôvod, prečo je viera tak dôležitá. Viera
nie je reakciou tvojho mozgu, či mysle, je to odpoveď ľudského ducha na Slovo Božie.
Spomeň si na stretnutie Pána Ježiša a muža so suchou rukou. Ježiš ho povolal dopredu, keď učil
v synagóge a povedal mu: „...Vystri ruku!...“(Matúš 12:13).Ako to mohol urobiť, keď jeho ruka bola
suchá? Prečítaj si ďalšiu časť verša: „...Vystrel ju a bola zase zdravá ako druhá.“ Ako sa to stalo? Bola to viera.
Čo je viera? Viera je odpoveď ľudského ducha na Slovo Božie. Muž počúvol Ježiša svojim duchom
a konal podľa Jeho neomylného Slova, z vnútra!
Pochop, že ak by konal podľa svojej mysle, povedal by: „Nuž vieš, moja ruka je suchá. Nemôžem
to urobiť." Ale jeho duch uchopil tú inštrukciu a konal podľa nej. Podobný príklad môžeme nájsť
v Markovi 2:11. Tu Ježiš hovorí mužovi, ktorý bol chromý: „...Vravím ti, vstaň; vezmi si lôžko a choď domov!“
Muž konal podľa Slova a dostal zázrak. Neexistuje iný spôsob, akým by ho dostal, ak by nereagoval zo
svojho ducha.
Porozumej, ľudský duch toho muža nebol zmrzačený, bolo to jeho telo, ktoré trpelo ochrnutím.
Vďaka Bohu, že sa nehádal, ale konal zo svojho ducha podľa Majstrovho pokynu. Marek 2:12 nám
hovorí, že zatiaľ čo sa ľudia pozerali, on vstal, vzal si svoje lôžko a ponáhľal sa preč. Všetci boli úplne
užasnutí a chválili Boha hovoriac: „Nikdy sme nevideli nič také!“
Videl som ľudí, ako zápasia s vierou, pokúšajú sa pomôcť niekomu vstať, vystrieť jeho ruku,
alebo otvoriť oči, aj keď to ten človek nedokáže urobiť. To, čo si pritom neuvedomili je to, že pracovali
zvonku, ale tak to nefunguje. To, čo produkuje výsledok, je odozva z tvojho ducha, nie z mysle alebo
fyzického tela. Akonáhle uveríš Slovu vo svojom srdci a vyznáš to svojimi ústami, vyprodukuje to
výsledok. To je to, čo Ježiš povedal v Markovi 11:23.
Vyznanie
Odvraciam sa od všetkých zlých vplyvov a jednám podľa Božieho večného a neomylného Slova. Bez ohľadu
na tom čo vidím, počujem, alebo cítim, som presvedčený o tom, že som víťaz a úspešný v Kristovi Ježišovi. Som tým,
čo Boh hovorí, že som, mám to, čo On hovorí, že mám a môžem urobiť to, čo hovorí, že môžem. Haleluja.
Rozšírené štúdium: Marek 11:22-23
1-ročný plán: Lukáš 1:26-56; 5.Mojžišova 5-7
2-ročný plán: Skutky 28:1-10; Žalm 79-80
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Pastor Chris
Poznanie s uvedomením!
„My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli (poznali), čo sme z milosti

Božej dostali. O tom aj hovoríme...“(1.Korintským 2:12-13).
Slovo preložené ako „vedieť, poznať“ je z gréckeho „aido“ a znamená uvedomiť si, alebo mať
známosť s uvedomením si niečoho. Neprijali sme ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, a tak môžeme
mať informácie o veciach, ktoré sú nám bohato dané od Boha. 13. verš hovorí: „O tom aj hovoríme...“ To
znamená, že je nám skrze Ducha Svätého daná slovná zásoba, s ktorou (s vedomím absolútneho
poznania) oznamujeme, čo sme dostali. Napríklad Rímskym 8:28 hovorí: „A my vieme (poznáme), že
milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobré.“ Slovo „vedieť, poznať“, ktoré je tu
použité, je opäť grécke slovo „aido“. Apoštol Pavol tu hovorí, že sme si vedomí, že nezáleží na tom, čo sa
stane v živote; nie je potrebné hnevať sa, alebo sa strachovať; nemusíš plakať. Máš vedomie vo svojom
duchu, že všetky veci spolu pracujú na tvoje dobro.
Potrebuješ do svojho života dostať toto vedomie. Potrebuješ mať toto uistenie a môžeš odpočívať
vo svojom duchu, že nemôžeš byť nikdy porazený. Nezáleží na tom, čo sa deje, odmietni byť tým
pohnutý. Jednoducho vedz, že nech je to čokoľvek, musí to pracovať pre tvoje dobré. A výsledkom je tvoj
víťazný smiech počas života.
Nečuduj sa, že v liste Filipským 4:6-7 sa píše: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý
rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“
Grécke slovo preložené ako „pokoj“ v tomto verši, je príbuzné hebrejskému slovu „shalom“, čo
znamená pokoj s prosperitou. Inými slovami pokoj Boží, ktorý prevyšuje každé porozumenie, bude
chrániť tvoje srdce aj myseľ, keď budeš mať poznanie „aido“. Tí, čo sú okolo teba nerozumejú, ako môžeš
byť taký pokojný a plný odpočinku napriek nepriateľstvu, problémom a nepriaznivým vetrom, ktorým
možno budeš čeliť. Dôvodom je to, že si uvedomuješ, že nič v tomto živote nemôže byť proti tebe;
súčasťou tvojho poznania sa stalo to, že nikdy nemôžeš byť v nevýhode. Haleluja.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že si mi dal ducha múdrosti a zjavenia, aby som Ťa poznal a aby som získal vedomie
všetkého toho, čo si pre mňa urobil, a že to mám dostupné v Kristovi Ježišovi. Ďakujem, že mi pomáhaš kráčať
v mojom dedičstve a zakúšať vo svojom živote Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:13; 1.Ján 3:14
1-ročný plán: Lukáš 1:57-80; 5.Mojžišova 8-10
2-ročný plán: Skutky 28:11-20; Žalm 81-82
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Pastor Anita
Vyjadri Jeho lásku
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý,

kto verí v Neho“ (Ján 3:16).
Keď si znovuzrodený, tak láska Kristova je rozliata v tvojom srdci skrze Ducha Svätého. Boh
vložil Jeho lásku do tvojho srdca a teraz očakáva, že sa budeš deliť s touto láskou so svojim okolím. Chce,
aby svet videl a ocenil jedinečnosť krásy Jeho lásky, ktorá ide skrze teba. Preto by si mal využiť každú
príležitosť vo svojom každodennom stretávaní sa s ľuďmi a prejaviť im Božiu lásku.
Milovať ľudí je to, čo sa v skutočnosti u Boha ráta. Boh je láska a my máme milovať ako On:
„Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako
dar a obeť Bohu príjemnej vône“ (Efezským 5:1-2). Nenávidieť niekoho bez ohľadu na to, čím sa voči tebe
previnil, je pre Boha neprijateľné. Ježiš nám ukázal skvelý príklad, ako milovať každého, koho stretol. On
dokonca miloval udavačov a aj tých, ktorí Ho ukrižovali. Mali by sme napodobniť Majstra v milovaní
každého, bez ohľadu na okolnosti.
Láska je seba-rozdávajúca. Spôsobí, že budeš rozmýšľať o druhých a prijmeš ich práve takých,
akí sú. Láska je nesebecká a nehľadá svoje vlastné, rúca bariéry či už rasové, národnostné, alebo
spoločenského postavenia. Nájdi si dnes čas a preukáž niekomu Kristovu lásku.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku, ktorá v mojom živote preteká a vylieva sa von z môjho srdca cez
Ducha Svätého. Táto láska dnes cezo mňa žiari a prejavujem ju každému v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 13:8; Galatským 5:19-21; Efezským 5:1-2
1-ročný plán: Lukáš 2:1-20; 5.Mojžišova 11-12
2-ročný plán: Skutky 28:21-31; Žalm 83-84
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Pastor Chris
Slovo v tvojich ústach
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“ (Marek 11:23).
V istý deň, keď sa Ježiš s učeníkmi vracali z Betánie, bol hladný. Uvidel neďaleko figový strom a
podišiel k nemu v nádeji, že nájde nejaké figy. Ale keď prišiel k stromu, našiel len listy, pretože nebolo
obdobie fíg. Ježiš vtedy povedal tomu figovníku: „Nech nikdy viac nikto neje z teba ovocie!“ (Marek 11:14).
Ďalšia časť hovorí: „ Počuli to aj Jeho učeníci“; počuli, keď preklial figovník.
Nasledujúci deň, keď šli okolo, si učeníci všimli, že ten figovník vyschol. Peter spomenúc si, čo sa
stalo predošlý deň, povedal Ježišovi: „Majstre, figovník, ktorý si preklial; ajhľa, vyschol“ (Marek 11:21). Ježiš
mu odpovedal: „Majte vieru v Boha“, alebo „Majte Boží druh viery“ (Marek 11:22). Boží druh viery je viera,
ktorá verí v srdci a aj podľa toho hovorí. Ježiš nás vyučuje o moci a dôležitosti hovoreného slova – o
Slove v tvojich ústach.
V Starej Zmluve Boh povedal Mojžišovi: „prihovor sa tejto skale pred ich zrakom, a vydá svoju vodu.
Keď im vyvedieš vodu zo skaly, napojíš zbor i jeho dobytok“ (4.Mojžišova20:8). Preto je aj základnou témou
v Markovi 11:23: „Budete mať to, čo hovoríte“. Ježiš vyučoval o moci hovoreného slova, nie o horách, či
problémoch. Keď hovoríš svoje slová vo viere, tak sa to stane.
Niečo podobné hovorí Apoštol Pavol v Rímskym 10:8-10, kde nám ukazuje princíp spasenia. Keď
niekto verí vo svojom srdci a urobí vyhlásenie, oznámenie či proklamáciu viery, tak je okamžite
prenesený do oblasti spasenia: „Ale čo hovorí Písmo? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je
slovo viery, ktoré kážeme. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš
spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.“
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, lebo ja viem, že cez moje slová viery môžem stvoriť čokoľvek, po čom
túžim. Cez moc a vplyv Tvojho Slova, ktoré mocne rastie a prevláda v mojom živote vyhlasujem, že kráčam
v nadprirodzenom zdraví, ochrane, pokoji a prosperite, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:8-10
1-ročný plán: Lukáš 2:21-52; 5.Mojžišova 13-15
2-ročný plán: Rimanom 1:1-2; Žalm 85-86
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Pastor Chris
Život je duchovný
Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa žalmami,

hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi (Kolosenským 3:16).
Ľudský život je ovládaný z oblasti ducha a ak o tom nevieš, oklamávaš sám seba. Niet rozdielu, či
sme si vedomí alebo nevedomí zákonov, ktoré existujú v tejto oblasti ducha; budú pracovať pre teba
alebo proti tebe rovnako ako prírodné zákony. Napríklad zákon gravitácie bude pracovať pre teba alebo
proti tebe v závislosti na tom, ako ho používaš.
Tvoj život závisí od správnej aplikácie duchovných zákonov, pretože život je duchovný. Sú
ľudia, ktorí potom, čo viedli národy a vybudovali si úžasnú kariéru, padli úplne na dno, pretože sa
dostali satanovi do rúk. Keby len rozpoznali, že život je duchovný! Biblia hovorí: „Lebo zbrane nášho boja
nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností, ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti
známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista“ (2. Korintským 10:4-5).
Vyššie popísané pevnosti nie sú kovové bariéry alebo múry; sú to myšlienky, idey v hlavách
ľudí; teórie, ktoré prijali v živote a ktoré ich zadržiavajú od toho, aby smerovali k Božej túžbe a určeniu,
ktoré pre nich má. Tieto myšlienky v ich mysliach boli vystavané satanskými silami. To je dôvod, prečo
niektorí ľudia zavrhujú desiatky; odmietajú platiť desiatky aj napriek tomu, že počuli o požehnaní
a naplnení Božích zasľúbení pre tých, ktorí platia svoje desiatky.
Tieto pevnosti môžu byť zborené iba mocou Ducha Božieho a Jeho Slovom. V Žalme 119:66
žalmista hovorí: „Vyuč ma dobrému súdu a známosti, lebo verím tvojim prikázaniam.“ Vedel, že veriť
prikázaniam nestačilo, tak žiadal Pána, aby ho naučil dobrému súdu, ktorý súvisí s duchovným
poznaním. Žiadal, aby mu Boh udelil múdrosť rozoznať princípy duchovnej ríše, aby vedel, čo je z Boha
a čo nie je z Boha.
Bohato ukladaj vo svojom duchu Slovo skrze štúdium a rozmýšľanie nad ním. Kolosenským 3:16
hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato vo všetkej múdrosti; učiaci a napomínajúci sa žalmami,
hymnami a duchovnými piesňami v milosti spievajúci vo svojom srdci Pánovi“. Toto je rozhodujúci kľúč
k úspešnému žitiu a k tomu, aby si slávne prešiel životom.
Vyznanie
Božie Slovo je mojím svetlom a mojím životom. Cez Božie Slovo žijem úspešne a víťazne prechádzam
životom. Som nasmerovaný ku sláve a výnimočnosti a mocou Ducha Svätého neustále postupujem vpred! Halleluja.
Rozšírené štúdium: Židom 4:12-13
1-ročný plán: Lukáš 3; 5.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Rimanom 1:13-23; Žalm 87-88
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Pastor Anita
Zjavný úspech
„Medituj, premýšľaj nad týmito vecami; celý sa im odovzdaj, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné“

(1. Timoteovi 4:15 angl. preklad).
Božou túžbou pre teba nie je len to, aby si v živote robil pokrok a bol úspešný, On chce, aby tvoj
pokrok bol očividný tým ľuďom, ktorí sú okolo teba. Chce, aby si mal viditeľný úspech. Biblia hovorí
o Izákovi: „A človek narástol veľký a prospieval viacej a viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. A mal stádo
drobného dobytka a stádo rožného statku a služobnej čeľade mnoho, a preto mu závideli Filištínci“ (1. Mojžišova
26:13-14). Izák nesmierne prosperoval v krajine, ktorá bola ničená krutým hladomorom. Jeho prosperita
bola taká prenikavá, že sa dostala do pozornosti Filištíncov. Toto je druh úspechu, ktorý Boh pre teba
naplánoval; ktorý je nepopierateľný.
Dôvod zaznamenaného Izákovho značného pokroku a prosperity je pre nás ukázaný v Písme:
Často si našiel čas na meditáciu (1.Mojžišova 24:63). V našom úvodnom verši povedal apoštol Pavol
Timoteovi: „Medituj, premýšľaj nad týmito vecami; celý sa im odovzdaj, aby bolo tvoje napredovanie všetkým
zjavné."
Táto inštrukcia, ako aj z toho vyplývajúci výsledok, platí aj pre teba. Premýšľanie nad Písmom ti
dá evidentný úspech vo všetkých tvojich snahách: „Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale
rozjímaj (medituj) o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja
cesta a budeš mať úspech“ (Jozuova 1:8). Boh ti nežehná v kúte; miesto toho chce, aby celý svet videl, čo pre
teba urobil.
Vždy si urob čas na premýšľanie nad Slovom; to je recept, ktorý nám dal pre veľký úspech
a nekončiacu prosperitu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi cez Slovo dávaš život neustáleho pokroku a prosperity. Moja cesta v živote
je ako žiariace svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do dokonalého dňa. Ďakujem Ti dnes za vplyv Tvojho Slova
v mojom duchu a za Tvoju múdrosť, ktorá vo mne pôsobí, aby som poznal Tvoju vôľu a vykonával ju, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Žalmy 1:1-3
1-ročný plán: Lukáš 4:1-13; 5.Mojžišova 18-21
2-ročný plán: Rimanom 1:24-32; Žalm 89
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Pastor Chris
Zmes nádeje s vierou a láskou
„Lebo evanjelium sa nám práve tak kázalo ako im. Ale počuté slovo nič im neosožilo, keďže nezrástlo mocou

viery s tými (nezmiešalo sa s vierou tých), čo ho počuli“ (Židom 4:2).
Slovo Božie slúži nádejou, vierou a láskou. Častokrát keď ľudia počujú Slovo, tak prvá vec, ktorú
im to dá, je nádej. Tvoja nádej sa musí premeniť na vieru, aby vyprodukovala výsledky. Nádej ti dáva
obraz niekde v diaľke; obrazy možností; ukazuje ti požehnania, ktoré by mohli vyplynúť z toho, keď
budeš konať podľa inštrukcií Slova.
Viera, na druhej strane, je reakcia tvojho ľudského ducha na nádej, že Božie Slovo už urobilo v
tebe to, čo malo. A láska je spôsob, ktorým podľa toho Slova konáš; je to spôsob žitia podľa Slova, ktoré ti
Boh dal. Keď ti Božie Slovo slúži nádejou, máš možnosť zmiešať ho s vierou a láskou, aby
vyprodukovalo výsledky, ktoré Boh chce. Ak ho nezmiešaš z vierou, budeš mať odlišný výsledok.
Napríklad v Starom zákone Sára, Abrahámova manželka, počula Slovo, že porodí Abrahámovi
syna (1.Mojžišova 17:16). Ale ona v tom čase nezmiešala Slovo s vierou. Snažila sa, aby sa Božie Slovo
uskutočnilo podľa jej vlastného spôsobu, a to tým, že dala Abrahámovi svoju slúžku Hagar, aby mohla
mať syna cez ňu. Slovo jej prinieslo nádej, ale Boh požadoval rovnako aj jej vieru. Avšak veci nefungovali
tak, ako očakávala. Hagar porodila Abrahámovi syna pre, ktorý sa volal Izmael, ale to nebol výsledok,
ktorý Boh chcel. Sára začala byť čoskoro frustrovaná a nahnevaná z toho, čo získala (1.Mojžišova 21:9).
Nesnaž sa robiť Božie veci svojim vlastným spôsobom alebo snažiť sa „pomôcť“ Mu, aby sa Jeho
Slovo uskutočnilo. Pán nikdy nezlyháva ani nesklame. Očakáva však, že zmiešaš Jeho Slovo s vierou
a chodením v láske, pretože viera pracuje cez lásku.
Modlitba
Drahý Otče, keď dnes študujem Tvoje Slovo, môj duch je osvietený k tomu, aby poznal a chodil po cestách,
ktoré si mi určil. Prehlasujem, že je mi zjavovaná moc, sláva a realita Tvojho slávneho Kráľovstva počas toho, ako
mám dnes spoločenstvo s Duchom a Tvojím Slovom, v Ježišovom mene!
Rozšírené štúdium: Jakub 1:3; 1. Korintským 13:13
1-ročný plán: Lukáš 4:14-44; 5.Mojžišova 22-24
2-ročný plán: Rimanom 2:1-11; Žalm 90
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Pastor Chris
Tvoje chodenie s Duchom
„Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojím

prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu“ (Židom 11:5).
Celý tvoj život by nemal byť založený na ničom inom, ako na chodení s Duchom Svätým; to je
tajomstvo života absolútneho a neobmedzeného úspechu. Keď tráviš kvalitný čas s Duchom Svätým,
pozdvihne tvoj pohľad a umožní ti vidieť ako Boh. Budeš vidieť to, čo vidí On a to, čo ostatní nevidia.
Tvoj život sa dostane do oblasti, o ktorej si svet myslí, že ani neexistuje; o ktorej ľudia len snívajú.
Tak veľa ľudí sa v živote naháňa za nesprávnymi vecami. O živote rozmýšľajú iba v súvislosti
s materiálnymi vecami alebo peniazmi, ale život nie je o materiálnych ziskoch. Biblia hovorí: „....život
človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku“ (Lukáš 12:15). Život nie je o čomkoľvek, čo má pôvod v tomto
svete. To, na čom záleží, je tvoje chodenie s Duchom Svätým. Pozri sa na Ježiša; Biblia o Ňom hovorí:
„...ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského...“ (Skutky 10:38). Toto bolo Jeho
tajomstvo...Duch Svätý! Niet divu, že žil ako vládca nad všetkým. Nežil vo veľkom paláci ako Cézar
alebo kráľ Herodes a nechodil oblečený v najdrahších šatách. Ale určite nebol chudobný človek a nikdy
sa neprezentoval takýmto spôsobom. Bol vznešený vo všetkých smeroch, ale zároveň nám ukázal, že
život je viac než hmotné veci.
Život je viac o víťazstve v tvojom vnútri skrze Ducha. Je to tvoja reakcia na situácie; schopnosť
riadiť a ovládať prírodné sily a svet okolo teba, žiť nad okolnosťami a mať vzťah s Otcom, ktorý svet
nemôže ovplyvniť. Toto je život, do ktorého nás Boh povolal: radostný život dvadsaťštyri hodín denne,
kde s tebou nič nepohne, pretože si väčší ako tento svet. Je to život, kde dostaneš všetko, čo chceš; nie aby
si to premrhal, ale aby si to používal pre Jeho slávu.
Pri chodení s Duchom Svätým sa postaraj o to, aby si pravidelne hovoril v jazykoch; nebuď v tom
lenivý. To bude katapultovať tvoj život do vyšších sfér slávy spôsobom, aký si si nikdy ani
nepredstavoval.
Vyznanie
Chodím spojený s Duchom Svätým a som Ním nepretržite prenášaný do slávnych a vyšších oblastí života,
ďaleko od smrti, porážky, deštrukcie, choroby, chudoby a neúspechu. Moje oči porozumenia sú osvietené; vidím
neviditeľné a som zmocnený robiť nemožné. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 13:14; 1. Korintským 14:4
1-ročný plán: Lukáš 5:1-16; 5.Mojžišova 25-27
2-ročný plán: Rimanom 2:12-20; Žalm 91
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Pastor Anita
“Milosť spolu so všetkou múdrosťou ...“
V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás

bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou (porozumením) (Efežanom 1: 7-8).
Toto je tak nádherné! Prajem si, aby si boli Boží ľudia vedomí nielen milosti, ale tiež aj múdrosti.
Takým istým spôsobom, akým na nás štedro vylial Jeho milosť v superhojnosti, tak isto hojne nám
poskytol všetku múdrosť a rozumnosť.
Práve tak, ako milosť pochádza z Ducha a môže byť rozmnožovaná v tvojom živote skrze
poznanie Boha a nášho Pána Ježiša (2.Petrova 1:2 ), tak aj múdrosť pochádza z Ducha. A aj v múdrosti
rastieš skrze Slovo. Božie Slovo má božskú schopnosť vložiť múdrosť do tvojho ducha: „A že od detstva
poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym...“ (2.Timoteovi 3:15 ).
Ak si znovuzrodený, Kristus sa ti stal múdrosťou (1.Korinťanom 1:30). Božská múdrosť je
produktom tvojho znovustvoreného ľudského ducha, takže si jej musíš byť vedomý práve tak, ako si si
vedomý Božej milosti, ktorá ti priniesla spasenie. Uvedom si, že máš Božiu múdrosť, ktorá v tebe pôsobí!
Biblia hovorí: „Aby sa zdieľanie tvojej viery stalo účinným poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás v Kristovi
Ježišovi“ (Filemonovi 1:6 angl. preklad).
Keď si uvedomíš a rozpoznáš múdrosť, múdrosť ťa povýši; ako sila ťa to bude ovládať a
poháňať, aby si hovoril a robil správne veci. Múdrosť spôsobí, že budeš uprostred Božej vôle pre svoj
život, slávne naplňujúc tvoj božský zámer v Ňom. Zmení to všetko ohľadom teba. Budeš mať Boží vhľad
do tajomstiev a budeš schopný múdro jednať v záležitostiach života poznajúc správne kroky, ktoré máš
uskutočniť vo všetkom, čo robíš.
Je to vzrušujúce vedieť, že múdrosť je už v tvojom duchu! Všetko, čo potrebuješ robiť, je
uvedomiť si to; vyznávať Slovo a chodiť podľa neho! Keď to budeš robiť, múdrosť ťa povýši a prinesie
do tvojho života nesmiernu krásu a výnimočnosť.
Vyznanie
Dnes vo mne pracuje Božia múdrosť a vedie ma na ceste prosperity, víťazstva a úspechu. Ďakujem Ti,
Otče, za Tvoju milosť a múdrosť, ktoré si mi štedro poskytol, aby som vynikal a bol šampiónom v živote, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:7-9
1-ročný plán: Lukáš 5:17-39; 5.Mojžišova 28
2-ročný plán: Rimanom 2:21-29; Žalm 92-93
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Pastor Chris
Buď aktívny v miestnom zbore
„Prút a karhanie dávajú múdrosť, ale roztopašné dieťa robí hanbu svojej matke...Trestaj svojho syna a

dožičí ti pokoj, dopraje rozkoš tvojmu srdcu”(Príslovia 29: 15,17).
Keď si vyrastal, tvoji rodičia ťa možno učili istým hodnotám, ktoré z teba spravili slušnú a
úspešnú osobu. Niektoré iné deti, ktoré neboli rovnako vyučované, pravdepodobne neskončili dobre. Tak
isto to funguje aj duchovne; musíš byť vychovávaný vo veciach ducha, aby sa z teba stal muž alebo žena,
akými ťa Boh predurčil, aby si bol. Práve pre toto je určený miestny zbor, a práve preto je veľmi dôležité
pre každého kresťana, aby patril do miestnej cirkvi a efektívne v nej fungoval. V liste Židom 10:25 Pán
vyjadril nevôľu nad tými, ktorí neberú návštevu cirkevných bohoslužieb vážne a varoval iných, aby
nenapodobňovali ich spôsoby: „Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale napomínajme
sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa približuje ten deň.“ Niektorí kresťania povedia: „Nuž, každú nedeľu
chodím tam, kamkoľvek ma Pán vedie.“ To je ako dieťa, ktoré chodí do akéhokoľvek domu uprostred
noci a pýta sa: „Môžem tu dnes večer spať?“ Predstav si ten spôsob života, akým bude žiť! Takisto sú na
tom niektorí ľudia duchovne. Skočia si na nedeľnú bohoslužbu a nasledujúcu nedeľu sa rozhodnú, že
skočia do iného zboru. To nie je správne.
Niektorí iní nechodia do cirkvi vôbec, ale radšej zostanú doma, aby si pozreli jedného kazateľa za
druhým v televízii. Tak povedia: „Mám veľa pastorov; pozerám ich v TV.“ Pastor ťa môže v TV
vyučovať, ale nemôže ťa cez TV "pastorovať". Je toho veľa, čo môžeš získať tým, že patríš do cirkvi.
Budeš tam posilnený skrze Božie Slovo a skrze službu Ducha. Toto sa nestane, ak budeš skákať z jednej
cirkvi do druhej, alebo len pozerať kázne v televízii. Prinajlepšom budeš mať množstvo informácií, ale
nebudeš veľmi duchovne rásť; nebudeš zakorenený v pravde, pretože cirkev je základom a stĺpom
pravdy (1.Timoteovi 3:15).
V cirkvi si vyučovaný Božiemu Slovu, ktoré ťa uschopňuje k tomu, aby si múdro jednal v
záležitostiach života a bol nasmerovaný pre bezhraničné možnosti a nekonečné víťazstvá.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za príležitosť, že sa môj život mohol zlepšiť a dostať na vyššiu úroveň skrze Tvoje
Slovo tým, keď som sa zapojil do cirkvi, berúc výhodu organizovanej štruktúry miestneho zboru, ktorý si mi dal pre
môj duchovný rast a vzdelávanie. Som posilnený a pripravený pre víťazstvo cez vzťah s Duchom a mojimi bratmi a
sestrami v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 10:25; Rimanom 16:1
1-ročný plán: Lukáš 6:1-16; 5.Mojžišova 29-30
2-ročný plán: Rimanom 3:1-12; Žalm 94
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Pastor Chris
Duch múdrosti
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, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho
dedičstva, ktoré je pre svätých (Efežanom 1: 17-18).
Duch múdrosti sa vzťahuje na pôsobenie Božieho Ducha v múdrosti; Boží Duch prejavujúci sám
seba v múdrosti. Keď sa tu hovorí: „...Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho“, tak sa zdá, že v tomto
výraze sa apoštol Pavel zdieľal s dvoma rozdielnymi vecami; duchom múdrosti a duchom zjavenia; ale
nie je to tak! Zaoberá sa jednou a tou istou vecou; hľadí na Ducha múdrosti prinášajúceho ti zjavenie –
ktoré je v gréčtine “apocalupsis “; odhalenie tajomstiev.
Iné dôležité slovo k štúdiu v tomto výraze je spojka „a“. V gréčtine by spojka „a“ mohla tiež byť
preložená ako „v“, „s“, alebo „pre“. Práve preto by vlastne lepší preklad bol „...Ducha múdrosti v zjavení“
alebo „Ducha múdrosti pre zjavenie“, pre presné poznanie Boha. V rozšírenej verzii je to takto: „[Preto sa
vždy modlím k] Bohu nášho Pána Ježiša Krista, Otcovi slávy, aby vám udelil ducha múdrosti a zjavenia [vhľadu do
tajomstiev a záhad] v [hlbokom a intímnom] poznávaní Jeho. Majúc oči vášho srdca zaplavené svetlom...“.
Toto je to, čo Duch múdrosti urobí pre teba, keď sa budeš podľa Neho riadiť vo svojom živote:
prinesie ti zjavenie – vhľad do tajomstiev a záhad. Po druhé, prinesie ti svetlo (photizo – grécky); zaleje
tvoju cestu svetlom; osvieti tvoju myseľ, takže budeš mať neobyčajné porozumenie. Po tretie, prinesie ti
radu a nasmerovanie, takže život prestane byť pre teba tajomný.
To, čo potrebuješ, je uznať, že si bol naplnený Duchom múdrosti. Dokonca aj teraz povedz:
„Mám Ducha múdrosti; práve preto mám vhľad do tajomstiev a záhad; mám neobyčajné porozumenie,
aby som múdro jednal vo všetkých mojich záležitostiach. Táto hybná sila, ktorá spôsobuje, že pôsobím na
najvyššej úrovni dokonalosti a v perfektnej vôli Božej, dnes pracuje vo mne!“
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma napĺňaš Duchom múdrosti pre zjavenie v plnom a presnom poznávaní
Boha; ďakujem Ti, že zaplavuješ moje srdce svetlom a udeľuješ mi duchovný vhľad do tajomstiev a božských záhad,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 18:3; 5.Mojžišova 34:9; Izaiáš 11:2
1-ročný plán: Lukáš 6:17-49; 5.Mojžišova 31-32
2-ročný plán: Rimanom 3:13-19; Žalm 95-96
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Pastor Anita
Oddelený od zahynutia
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto

verí v Neho (Ján 3:16).
Tak veľa ľudí dnes trpí vo svete rôznymi stupňami démonického utrpenia a útlaku, a to kvôli ich
neznalosti evanjelia nášho Pána Ježiša Krista. Ján 10:10 hovorí: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a
hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Ježiš dokončil svoje dielo a prikázal tým, ktorí veria
v Neho, aby išli do celého sveta a kázali evanjelium každému stvoreniu (Marek 16:15).
Evanjelium znamená „dobrá správa“. Ježiš ho nazval dobrou správou kvôli jeho obsahu. Náš
úvodný verš hovorí: „...aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Aké úžasné evanjelium!
Znamená to, že ak uveríš v Ježiša, existuje božské nariadenie, že nezahynieš, ale máš večný život. To
znamená, že si bol oddelený od rozkladu a biedy, ktorá pustoší v dnešnom svete.
A čo viac, máš večný život, Boží druh života; nezničiteľný, neporušiteľný a nepreniknuteľný Boží
život! Kvôli tomuto životu, ktorý je v tebe, ti žiadna sila, či už fyzická alebo duchovná, nemôže uškodiť.
Pokračuj v ďakovaní Pánovi za nový život, ktorý ti dal a smelo prehlasuj, že si viac ako dobyvateľ! Život
v tebe je chorobe-odolný, nemoci-odolný, chudobe-odolný a neúspechu-odolný. Je to život slávy,
víťazstva, úspechu a výnimočnosti. Objav ho a kráčaj v ňom.
Vyznanie
Mám v sebe Boží život a Jeho prirodzenosť; preto som viac ako víťaz. Každý deň žijem triumfálny a víťazný
život, vysoko nad satanom a negatívnymi systémami tohto sveta! Ďakujem Ti Otec, že si pre mňa určil život slávy,
víťazstva, úspechu a výnimočnosti.
Rozšírené štúdium: Ján 5:24; 1.Ján 5:13
1-ročný plán: Lukáš 7:1-35; 5.Mojžišova 33-34
2-ročný plán: Rimanom 3:20-25; Žalm 97
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Pastor Chris
Boha môžeš poznať len cez zjavenie
„Môj národ zhynie (je zdrvený, podriadený, chudobný, utlačený) pre nevedomosť (nedostatok poznania)“

(Hozeáš 4:6).
Poznanie, o ktorom sa hovorí v úvodnom verši, sa nevzťahuje na nedostatok poznania
o ekonomike, vládnutí, fyzike alebo teológií, ale na nedostatok duchovného vzhľadu a porozumenia
o duchovných skutočnostiach; nedostatok poznania cez zjavenie. Pán Ježiš povedal v Matúšovi 13:3-9
podobenstvo o rozsievačovi, ktorý išiel zasiať svoje semená. Počas toho niektoré semeno padlo na kraj
cesty a prišli vtáci a pozobali ho. Iné padlo na tvrdú pôdu; niektoré medzi tŕnie, zatiaľ čo iné padlo na
dobrú pôdu.
Vysvetľujúc toto podobenstvo povedal, že semeno, ktoré padlo na kraj cesty a vtáci ho pozobali
predstavuje ľudí, ktorí počujú Slovo a prijmú ho bez porozumenia, preto hneď prichádza satan
a ukradne Slovo zasiate do ich sŕdc.
Božie Slovo ti prinesie osoh len vtedy, keď je prijaté s duchovným porozumením a nie cez ľudské
uvažovanie. Nemôžeš poznať Boha cez tvoje poznanie vedy, histórie, filozofie alebo psychológie.
Dokonca ani náboženstvo ti nemôže dať správne poznanie Boha. Môžeš Ho poznať jedine cez zjavenie.
Keď sa Ježiš pýtal svojich učeníkov v Matúšovi 16:15: „Kto hovoríte, že som?“ Peter odpovedal:
„Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ Všimni si Pánovu odpoveď: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo
a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.“ Peter Ho mohol spoznať jedine cez zjavenie.
Toto je dôvod, že človek môže počuť evanjelium o Kristovom spasení a plače, pretože zrazu
pochopí obetu Ježiša za neho na kríži a prijme spasenie. A zároveň niekto iný počuje to isté evanjelium
a pokúša sa premýšľať o tom svojím rozumom a výsledkom toho je, že posolstvo sa nedostane do jeho
srdca, aby vyprodukovalo výsledok. Posolstvo o Kristovom spasení nie je určené pre tvoje logické
uvažovanie, ale je pre tvojho ducha.
Niet divu, že sa Duch Boží modlil cez apoštola Pavla, aby Boží ľudia poznali lásku Kristovu,
ktorá prevyšuje poznanie (Efezským 3:19). Hovorí o poznaní Kristovej lásky mimo zmysly a ľudské
definície, ale na základe zjavenia. Ak si ešte neurobil Ježiša Pánom svojho života, láska Kristova sa ti dnes
stane reálnou, ak prijmeš Ježiša do svojho srdca, aby si sa znovuzrodil. Pozri si „modlitbu spasenia“ (na
konci tlačenej verzie Rapsódie alebo na web stránke www.rapsodiareality.sk v sekcii "rôzne") a modli sa
túto modlitbu s úprimným srdcom.
Modlitba
Drahý Otec, vyhlasujem, že moje srdce je úrodná pôda pre Tvoje Slovo. Keď prichádza Tvoje Slovo ku mne,
prijímam ho s vierou, pokorou a radosťou, a tak zapadá hlboko do mňa a produkuje ovocie toho, o čom hovorí, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:23; 1.Peter 1:23; Matúš 13:23
1-ročný plán: Lukáš 7:36-50; Józua 1-2
2-ročný plán: Rimanom 3:26-31; Žalm 98-100
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Pastor Chris
Povolaný na to, aby si zjavoval Jeho slávu
Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích (Rimanom 8:19).
Sion je opísaný v Božom Slove ako dokonalá krása, odkiaľ žiari Boh: „Zo Siona, z dokonalej krásy,

skvie sa Boh“ (Žalm 50:2). To znamená, že my sme prejavom Jeho slávy; my vyžarujeme Jeho lesk,
nádheru. Halleluja. Svet by mal vidieť prejav Božej krásy v našich životoch, pretože to je život, ktorý nám
dal; život slávy a výnimočnosti, cti (2.Peter 1:3).
Židom 1:3 opisuje Ježiša ako lesk (odblesk) Božej slávy a jasný obraz Jeho podstaty, osobnosti.
Pán Ježiš sám vyhlásil: „...kto videl mňa, videl Otca...“ (Ján 14:9). Táto istá pravda platí dnes aj o tebe (ako
kresťanovi), pretože: „...aký je On, takí sme aj my v tomto svete“ (1.Ján 4:17). Ty si Jeho obrazom; Jeho
presnou podobou a vyžaruješ Jeho slávu.
Rimanom 8:30 hovorí: „A ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a
ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.“ To pripomína Ježišove slová v Jánovi 17:22: „A slávu, ktorú si Ty dal
mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my jedno sme.“ Božím cieľom nie je, aby Jeho sláva prebývala len
v tebe, ale aby si bol v nej ponorený a ňou kompletne zaliaty, až kým sa nestaneš neoddeliteľný od tej
slávy, takže ty sám sa staneš slávou.
Nie si ešte len na ceste, aby si sa stal Božou slávou; to je už tvoja prítomná realita. Narodil si sa
ako nositeľ Božej slávy. Povstaň do tejto pravdy a to zmení tvoju mentalitu! Každý deň si povedz: „Som
zjavením Božej slávy; Jeho nádhera, výnimočnosť a dokonalosť sa prejavuje cezo mňa. Nezáleží na tom,
akým problémom môžeš čeliť, Božia sláva sa prejaví v tej situácii! Celé stvorenstvo očakáva na tvoje
zjavenie: aby si zjavil Božiu slávu. Ži dnes smelo s týmto vedomím!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za nekonečne vzácnu poctu, že prebývaš vo mne. Uznávam Tvoju božskú
prítomnosť v mojom živote. Som úplne podriadený Tvojej múdrosti a milosti, keď zjavujem Tvoju slávu, moc
a veľkoleposť v mojom svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9
1-ročný plán: Lukáš 8:1-21; Józua 3-4
2-ročný plán: Rimanom 4:1-10; Žalm 101
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Pastor Anita
Obnova ešte neskončila
„Veru vám hovorím: Aj vy, ktorí ste ma nasledovali, pri obnovení (regenerácii), keď Syn človeka zasadne

na trón svojej slávy, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských“ (Matúš 19:28 angl.
preklad).
Umiestnenie čiarky v horeuvedenom verši je trochu zavádzajúce. Prekladatelia si zvolili, že
umiestnia čiarku za slová: "Aj vy, ktorí ste ma nasledovali..." Ale čiarka mala nasledovať až po slove
"obnovení", takže by to malo byť takto: "Aj vy, ktorí ste ma nasledovali pri obnovení, keď Syn človeka zasadne
na trón svojej slávy, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských“
Možno sa spýtaš: "Aký je v tom rozdiel?" Určite veľký. Ježiš tu nehovoril o obnove, ktorá sa udeje
v budúcnosti, ale o tom, čo už práve prebiehalo. Prekladatelia si určite mysleli, že Ježiš hovoril o
záverečnej rekonštrukcii, prestavbe sveta. Táto prestavba vyzerá ako synonymum slova obnova, ale nie je
to to isté. V skutkoch 3:21 nám Biblia dáva príklad takejto prestavby: "...predurčeného Krista Ježiša, ktorého
musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých
prorokov." Rekonštrukcia, náprava, prestavba a podobné slová popisujú niečo, čo sa udeje v budúcnosti.
Avšak regenerácia je znovuzrodenie, obnova a nie rekonštrukcia.
Keď si sa znovuzrodil, bol ti daný nový život. "...spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme
konali, ale podľa svojho milosrdenstva, (a to) kúpeľom znovuzrodenia a obnovením skrze Ducha Svätého" (Titovi
3:5). Ježiš prišiel, aby začal túto obnovu už so svojimi učeníkmi, a to je dôvod, pre ktorý im povedal:
„Veru vám hovorím: Aj vy, ktorí ste ma nasledovali pri obnovení (regenerácii)..." Jeho učeníci v budúcnosti
dostanú odmenu za to, že Ho nasledovali pri obnove, ale tá sa ešte neskončila.
My ešte stále kážeme a aj dnes vykonávame dielo obnovy. Spolu s Ním pracujeme na spoločnom
diele, aby sme privádzali ľudí k znovuzrodeniu z Ducha; a aj my budeme mať našu odmenu za to, že
sme Ho nasledovali v tejto obnove.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, som taký šťastný, že si ma vyvolil, aby som bol súčasťou tejto veľkej služby zmierenia,
uskutočňujúc a pokračujúc v diele, ktoré začal Pán Ježiš. Uvedomujem si svoju zodpovednosť služobníka a
prejavujem ju tým, že rozširujem dobrú správu a privádzam mnohých ku spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:18-19; 2.Timoteovi 4:2
1-ročný plán: Lukáš 8:22-39; Józua 5-6
2-ročný plán: Rimanom 4:11-25; Žalm 102
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Pastor Chris
Dáva väčšiu schopnosť!
Múdry muž je silný; a človek, ktorý má poznanie, rozhojňuje svoju silu (Príslovie 24:5 angl. preklad).
Hebrejské slovo „sila“ použité v úvodnom verši je „koach“; na viacerých miestach Biblie je tiež

preložené ako „schopnosť“ alebo „moc“. Napríklad v Izaiášovi 40:29 je to isté hebrejské slovo preložené
ako „sila“: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.“ To znamená, že Boh dáva schopnosť alebo
silu slabému.
Príslovie 24:5 nám hovorí, že človek poznania (rozumný človek) narastá v sile (moci). To
znamená, že cez poznanie Božieho Slova znásobuješ svoje schopnosti; zistíš, že existuje tak veľa, čo
môžeš urobiť. Boh nás poveruje úlohami podľa schopností, ktoré nám dal. Preto bez ohľadu na to, čo
robíš, pracuje v tebe božská schopnosť; avšak nikdy nebudeš schopný robiť nad schopnosť od Boha,
ktorá v tebe pracuje! Nemôžeš robiť viac, než to, na čo Ťa svojou milosťou uschopnil.
Existujú ľudia, ktorí majú schopnosť viesť firmu s obratom mnohých miliónov. Niektorí majú
schopnosť viesť stredne veľkú firmu, zatiaľ čo iní môžu pôsobiť len v malom merítku. To isté platí aj v
oblasti vodcovstva; môžeš viesť ľudí len v rozsahu schopnosti, ktorú ti dal Boh. Existujú ľudia, ktorí
môžu viesť len svoju biologickú rodinu; mimo nej nevedia viesť nikoho ďalšieho. Sú takí, ktorí môžu
riadiť celé mesto a existujú takí, ktorí riadia celú krajinu; záleží to od schopnosti, ktorú ti Boh dáva.
Takže keď chce Boh zlepšiť tvoj život, urobí to tak, že zväčší tvoju schopnosť; tvoju kapacitu
robiť viac. Jakub 4:6 hovorí: „Ale dáva viac milosti...“ Dáva ti viac milosti a milosť okrem iných požehnaní
prináša do tvojho života schopnosti, pretože Boh túži dosiahnuť cez teba viac. Urobí ťa efektívnejším,
takže s tými istým úsilím, ktoré si vynakladal predtým, vyprodukuješ väčšie výsledky.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za poznanie Tvojho Slova v mojom duchu, ktoré spôsobuje, že moje schopnosti
narastajú. Som posilnený, aby som robil všetky veci, som dostatočný v Tvojej dostatočnosti. Rozpoznávam Tvoju
moc, ktorá vo mne pracuje, aby som vynikajúco uskutočnil všetko, čo si pre mňa dnešný deň určil, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; 2.Korintským 3:5
1-ročný plán: Lukáš 8:40-56; Józua 7-9
2-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalm 103

March 2014 Testimony
Rapsódia reality sa stala mojím denným chlebom. Premenila ma zvnútra navonok a teraz si neviem
predstaviť začať deň bez nej. Aké úžasné denné čítanie, ktoré sa rozširuje naprieč denomináciami,
jazykmi a spoločenskými rozdielmi!
D.Saunyama; Zimbabwe

