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Pastor Chris
Viera a poznanie
„Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo“ (Rimanom 10:17).
Viera je založená na zasľúbení, zatiaľ čo poznanie (znalosť, vedomosť) je založené na zjavení, na

duchovnej informácii.
Podľa Písma máme vieru všetci, ale to, čo ťa v živote posúva vpred je to, ako konáš podľa
zjaveného poznania, ktoré ti Boh sprístupnil cez svoje Slovo. To je to, čo robí rozdiel. Napríklad Dávid
nielenže prejavil vieru, keď čelil Goliášovi a porazil ho; mal zjavenú vedomosť o Božej zmluve
s Izraelcami. Nebolo to tým, že by mal viac viery ako ktokoľvek iný v Izraeli; to čo ho odlišovalo bolo to,
čo vedel; zjavené poznanie.
Keď sa pýtal na Goliáša v 1.Samuelovej 17:26: „...kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky
živého Boha?“, hovoril na základe poznania o obriezke. Poznal zmysel a výhody vyplývajúce z obriezky.
Vedel, a to na základe duchovnej informácie, že dokáže Goliáša, šampióna Filištíncov, rozsekať.
Porozumej tomuto; keď poznáš Slovo, nemusíš zo seba „žmýkať“ vieru! To poznanie ti vieru
dáva. To, čo robil Dávid, bolo demonštrovanie jeho poznania; poznal význam a moc svojej obriezky.
Božie Slovo už dalo Izraelcom jasnú informáciu, že by sa nemali skloniť pred neobrezaným. A čo sa týka
Dávida, to nebolo niečo, čomu by sa mal snažiť „veriť“; ale bolo to niečo, čo už predtým spoznal; toto
poznanie bolo v jeho duchu.
Vo svojom kresťanskom živote sa staneš efektívnym, keď pôsobíš podľa zjaveného poznania.
V Matúšovi 22:29 Ježiš povedal: „Blúdite, pretože nepoznáte Písmo...“ Dáva nám vedieť, že dôvodom toho,
prečo ľudia robia chyby a robia nesprávne rozhodnutia a činy je nedostatok zjaveného poznania Slova.
Maj

horúcu

túžbu
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Dôsledne

zaplavuj

svojho

ducha

a myseľ duchovnými informáciami z Božieho Slova. Tvoja schopnosť žiť víťazný, radostný
a prosperujúci život závisí od toho, koľko Božieho Slova poznáš a žiješ podľa neho.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktorému dnes ochotne otváram svoje srdce, aby som ho prijal. Keď
študujem Písmo a počúvam Tvoje Slovo, môj duch je zaplavený svetlom, viera vo mne prekonáva každú nepriazeň a
žijem víťazne, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Efezským 1:17-18
1-ročný plán: Lukáš 9:1-17; Józua 10-12
2-ročný plán: Rimanom 5:12-21; Žalm 104
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Pastor Chris
Aký je On, taký si ty!
V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my

v tomto svete (1.Ján 4:17).
Keď niekomu povieš: „Ó, si presne ako Raymond“, tak vzbudíš u toho človeka istú zvedavosť
a bude chcieť vedieť, kto je ten Raymond. Náš úvodný verš odkazujúc na Ježiša hovorí, že aký je On, takí
sme aj my v tomto svete. Preto stojí za to zistiť zo Slova, kto je Ježiš; ako žil, keď chodil po zemi?
Biblia nám hovorí, že chodil po vode, hovoril k hluchým ušiam a tie sa otvorili. Hovoril k slepým
očiam a tie sa otvorili. Hovoril k chromým nohám a boli obživené a uzdravené. Dokonca zmrzačené
končatiny na Jeho Slovo narástli naspäť. Hovoril k mŕtvym a tí ožili! Keď utíšil zúriacu búrku, učeníci
vykríkli: „Kto je Tento, že rozkazuje i vetrom i vode a poslúchajú Ho? (Lukáš 8:25). Jeho konanie vzbudzovalo
údiv!
Je to dokonca dychvyrážajúce, keď si uvedomíme, že to všetko robil ako človek, vzdajúc sa svojej
slávy (Filipským 2:7). Všetky tieto zázraky a slávne prejavy nadprirodzena v Jeho živote sa udiali pred
tým, ako išiel na kríž. Bolo to po Jeho vzkriesení, keď sa stal osláveným Kristom (1.Peter 1:21). Toto je
úžasné!
Takže si všimni, že náš úvodný verš nehovorí: „...aký bol On, takí sme aj my...“, ale hovorí: „aký je
On, takí sme aj my!“ Obraz osláveného Krista, ktorý vidíme v Slove, v Božom zrkadle, je vlastne tvoj odraz
ako nového stvorenia v Kristovi. Keď sa pozeráš do zrkadla, mal by si vidieť svoj obraz, pretože zrkadlo
odráža obraz toho, čo je pred ním. Slovo je to zrkadlo, ktoré ti Boh dal, aby si sa mohol do neho pozerať
a vidieť sám seba skutočného. Takže keď čítaš: „...aký je On, takí sme aj my v tomto svete“, mal by si
povedať: „Vau, aký je On teraz, so svojou slávou a nádherou, taký som aj ja dnes!“ Nech je požehnaný
Boh!
Medituj o tejto pravde tak, ako nikdy pred tým a vedome mysli, hovor, kráčaj a konaj ako Ježiš.
A potom tak ako On môžeš povedať slepým očiam: „Otvorte sa“ a oni sa otvoria! Môžeš povedať
chromému: „Postav sa a choď“ a stane sa to. Môžeš sa dotknúť iných a budú požehnaní; pretože aký je
On, taký si aj ty!
Vyznanie
Ďakujem Ti drahý Otec za to, že si ma urobil žiarou Tvojej slávy, krásy a milosti. V mojom duchu je
veľkosť, výnimočnosť a úspech! Odhaľujem slávu, moc a dokonalosť môjho znovustvoreného ducha svetu okolo mňa!
Rozšírené štúdium: Židom 1:3
1-ročný plán: Lukáš 9:18-36; Józua 13-15
2-ročný plán: Rimanom 6:1-11; Žalm 105
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Pastor Anita
Tvoja autorita v Kristovi
Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď

sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! - a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v
Kristovi Ježišovi (Efezským 2:4-6).
Ježiš je posadený po pravici Otca, vysoko nad všetky kniežatstvá a mocnosti, sily, panstvá a
nad každé meno, ktoré je menované. Je posadený na najvyššom tróne, ktorý existuje; a dobrá správa je to,
že my sme tam posadení s Ním. Takže spolu vládneme nad všetkými kniežatstvami a mocnosťami,
silami, panstvami a nad každým menom, ktoré je menované. Sláva Bohu!
Boh dal Ježišovi autoritu nad všetkým stvorením. Na vrchu premenenia prehovoril z neba
a povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte“ (Matúš 17:5). Tu Boh prikázal
všetkému stvoreniu, všetkej prírode, živej a neživej, aby bola podriadená Ježišovi.
Apoštol Pavol robí v našom úvodnom verši toto pozoruhodné vyhlásenie o nás, o novom
stvorení v Kristovi: „...pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v
prestúpeniach - veď milosťou ste spasení! - a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi.“
V oblasti ducha si posadený s Kristom; zaujímaš Jeho miesto autority s plnou mocou konať namiesto
Neho. Všetky mocnosti temnoty reagujú a uznávajú tvoju autoritu v Kristovi. Preto buď smelý v tom, aby
si uplatňoval túto autoritu v každej oblasti svojho života.
Nie si obyčajný. Pôsobíš z vyššej oblasti, kde sú tvoje slová podporené božskou mocou. Kazateľ
8:4(angl. preklad) hovorí: „Kde je slovo kráľovo, tam je moc...“ Bola ti udelená všetka autorita, aby si zmenil
okolnosti svojho života tak, aby boli v súlade s dokonalou Božou vôľou. Môžeš hovoriť slová moci, aby si
zlomil satanov vplyv v životoch ľudí a spôsobil, aby im zasvietilo svetlo tohto slávneho evanjelia.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal všetku autoritu na nebi a na zemi tak, aby som kráčal v nadvláde nad
všetkou mocou nepriateľa. Vládnem dnes slávne nad každou silou prírody, keď víťazne naplňujem dokonalú Božiu
vôľu pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 10:19
1-ročný plán: Lukáš 9:37-62; Józua 16-19
2-ročný plán: Rimanom 6:12-23; Žalm 106
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Pastor Chris
Využi moc, ktorá je v tebe
Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu (Filipským 2:13).
Efezským 3:20 nám hovorí, že Boh: „...ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme

alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás.“ To znamená, že robí to, čo chce urobiť v tvojom živote
cez svoju moc, ktorá v tebe pôsobí. Nechce pôsobiť na teba zvonku, ale vo vnútri v tebe. Predstav si, že
by si celý svoj život žil s takýmto poznaním! Kolosenským 2:9-10 hovorí, že v Kristovi prebýva všetka
plnosť božstva telesne a sme v Ňom kompletní. Predstav si to a ži s týmto istým vedomím každý deň;
aký pozoruhodný rozdiel to urobí v tvojom živote!
Jedna vec je vedieť, že niečo máš a niečo iné je vedieť, ako to používať. Niektorí dokonca ani
nevedia, že niečo majú, a tak ani nemôžu začať rozmýšľať o tom, ako to použiť. Apoštol Pavol napísal
verše, ktoré sme čítali v predchádzajúcom odseku. Čítaj, čo sa odvážil povedať sám o sebe: „Všetko môžem
(dokážem) v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 4:13). Všimni si, že nepovedal: „Môžeme urobiť
všetko...“ Hovoril sám o sebe; toto bolo jeho osobné svedectvo. Toto porozumenie ho naplnilo odlišnou
mentalitou. Nerozmýšľal v pojmoch toho, čo by mohol alebo nemohol urobiť. Povedal: „Všetko môžem...“
Fíha! Tak ako apoštol Pavol aj ty musíš smelo povedať: „Môžem všetko!“ Boh chce, aby si uznal, že si
dostatočný Jeho dostatočnosťou; Jeho schopnosťou v tvojom vnútri!
V liste Kolosenským 1:29 apoštol Pavol znova zmieňuje vnútorné pôsobenie Božej moci v ňom:
„A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne.“ Iný preklad, New International
Version, uvádza: „K tomu sa tiež namáham, bojujúc so všetkou Jeho silou, energiou, ktorá tak mocne vo mne
pracuje.“ Vedel, že Božia moc pracuje v Ňom a naplno to využíval.
Uznaj a potvrď, že Boh v tebe vždy pracuje. Ber úžitok z Jeho vnútornej moci, ktorá je v tebe.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju veľkú moc, ktorá vo mne pôsobí; vyhlasujem, že môžem urobiť všetko cez
Krista, pretože som dostatočný Jeho dostatočnosťou. Dnes pôsobím v moci, múdrosti a výnimočnosti Ducha, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Skutky 1:8
1-ročný plán: Lukáš 10:1-24; Józua 20-22
2-ročný plán: Rimanom 7:1-11; Žalm 107
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Pastor Chris
Môže ti dať poznanie každodenných udalostí
...lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo známosti (poznania) od toho istého Ducha

(1.Korintským 12:8).
Niečo úžasné, čo Boží Duch robí v našich životoch je to, že okrem toho, že dáva tvojmu duchu
duchovné informácie, takisto môže tiež spôsobiť, aby si mal poznanie každodenných vecí. Slovo
„poznanie“ uvedené v našom úvodnom verši je grécke slovo „gnosis“, čo znamená poznanie založené na
vedeckej alebo rozumovej aktivite. Boh môže spôsobiť, aby si mal duševnú zdatnosť. Môže do teba
nadprirodzene vložiť abstraktné alebo vedecké, racionálne poznanie, ktoré je založené na vedeckej alebo
duševnej vynachádzavosti. Toto je niečo, čoho si musíme byť ako Božie deti vedomí viac.
Kráčali sme s Pánom v prejavovaní darov Ducha v určitých oblastiach, ale je pre nás oveľa viac
toho, čo máme preskúmať. Musíme si byť viac vedomí toho, že Duch Boží je Duch poznania (múdrosti,
vedomosti); vie všetko. Preto ti môže dať slovo poznania na poli chémie, medicíny, práva, strojárstva
alebo podnikania. Všetko, čo potrebuješ je to, aby si sa Mu vydal, aby s tebou pracoval.
Kristus Ježiš je stelesnením všetkej múdrosti a poznania (Kolosenským 2:3) a On vytvoril všetky
veci: rastliny, zvieratá, to znamená všetko vo svete (Kolosenským 1:16). Preto ťa môže učiť o všetkom.
Svet hľadá riešenia a Boh chce, aby Jeho deti boli tými, ktorí poskytujú riešenia na problémy sveta. Boh ti
môže dať slovo poznania o tvojom povolaní. Už len myšlienka na to je vzrušujúca; takže sa môžeš modliť
v komôrke a prijať slovo poznania, ktoré bude riešením, na ktoré svet čaká.
Zažil som takéto podobné veci niekoľkokrát, keď som bol schopný vysvetliť fyzikálne veci cez
poznanie, ktoré do mňa vložil Duch Boží. Môžeš prijať slovo poznania od Božieho Ducha ohľadom
svojho zdravia, práce, podnikania, vzdelávania a financií. Môžeš od Neho prijať nápady, ktoré zmenia
tvoj svet.
Pozri na napríklad na piesok, po ktorom všetci šliapeme; mnoho ľudí ho vie použiť len pri stavbe
domov. V piesku existuje viac, než mnohí o ňom vedia a Boh ti môže o tom povedať, takže by si mohol
byť prvým, kto objaví a bude vzdelávať svet o novom a odlišnom použití niečoho takého bežného, ako je
piesok!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za službu vzácneho Ducha Svätého, ktorý mi odhaľuje tajomstvá
a dôverné veci. On je Duchom poznania, ktorý pozná všetky veci a učí ma všetky veci tak, aby som jednal múdro vo
všetkých záležitostiach života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:15; Príslovia 8:12
1-ročný plán: Lukáš 10:25-42; Józua 23-24
2-ročný plán: Rimanom 7:12-25; Žalm 108
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Pastor Anita
Trpezlivosť: vydržanie ťažkosti s nádejou
„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša“ (2.Timoteovi 2:3).
Trpezlivosť je jednou z tých cností, o ktorej Biblia hovorí, aby sme ju pridávali k viere: „...k

poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť...“ (2.Peter 1:6). Keď študuješ niektoré preklady Biblie,
nájdeš odlišné slová preložené ako trpezlivosť. Avšak najlepšie synonymum, ktoré opisuje trpezlivosť
v úvodnom verši, je „vytrvalosť“; je to schopnosť vydržať ťažkosti s nádejou. To znamená, že si schopný
čeliť akejkoľvek opozícii a zostávať nezlomený, lebo vieš, že existuje iba jeden výsledok: víťazstvo pre
teba!
Príslovie 24:10 nás napomína, aby sme sa v ťažký deň nevzdali alebo neustúpili; ale radšej držme
zdvihnutú naše hlavy zdvihnuté a prehlásme: „Vo všetkých týchto veciach sme viac ako víťazi.“
Biblia nám hovorí, aby sme znášali protivenstvá (2.Timoteovi 2:3). Možno si na začiatku
rozvíjania svojej viery a veci vyzerajú ťažké a veľmi zložité, ale maj dôveru v Slovo. Buď trpezlivý a daj
Slovu čas, aby pracovalo v tvojom živote a tvojich okolnostiach. Vytrvaj. Priľni pevne k tomu, čomu
veríš! Táto situácia je pre tvoje svedectvo!
Sú ľudia, ktorí nevedia, ako sa držať toho, čomu veria. Napríklad akonáhle sú kritizovaní pre
svoju vieru, tak ich to vedie k tomu, že strácajú odvahu; a to je zlé! Vydrž takúto kritiku, lebo je určená na
tvoje povýšenie. Neskrývaj svoju Bibliu preto, lebo sa ti niekto v práci vysmieval. Neprestaň získavať
duše. Drž sa toho, čomu veríš. Nauč sa vydržať ťažkosti s nádejou.
Trpezlivosť bez nádeje je zbytočná. Dúfaj v lepší a jasnejší deň pred tebou; a preto, keďže si víťaz
v Kristovi Ježišovi, vytvor ty ten obraz vo svojej mysli; obraz víťazstva.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za výnimočný život, ktorý si mi dal v Kristovi Ježišovi, život dokonalosti, autority
a moci! Žiadny nepriaznivý vietor nie je tak silný, aby odvrátil môj pohľad a vieru z Tvojho Slova, lebo viem, že som
určený k tomu, aby som vládol, víťazil a vynikal bez ohľadu a nezávisle od negatívnych okolností, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 5:22; Židom 10:35-36
1-ročný plán: Lukáš 11:1-13; Sudcov 1-2
2-ročný plán: Rimanom 8:1-11; Žalm 109
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Pastor Chris
Zjavené poznanie oproti racionálnemu poznaniu
...a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou

(Efezským 3:19).
Chcem, aby ste ti pozorne všimli výber slov apoštola Pavla; povedal: „...a poznať Kristovu lásku,
ktorá prevyšuje všetko poznanie.“ Ako môžeš poznať niečo, čo prevyšuje poznanie? O čom tu hovorí?
Rozoznáva tu dva druhy poznania: zjavené poznanie a racionálne poznanie. Slovo „poznať“ uvedené na
začiatku úvodného verša je „ginosko“; čo znamená mať porozumenie, alebo poznanie prostredníctvom
zjavenia.
Čo sa týka druhého slova „poznanie“ v tomto verši, apoštol Pavol vybral iné grécke slovo
„gnosis“, čo znamená poznanie založené na základe vedy alebo rozumovej aktivity. Toto je poznanie
získané cez fyzické zmysly. Je to poznanie založené na rozumovej zdatnosti. Avšak Biblia nám ukazuje
nadradenosť „ginosko“ (zjaveného poznania) nad „gnosis“ (rozumovým poznaním). Porozumenie
Kristovej lásky je mimo vedeckého alebo rozumového poznania; vyžaduje si to „ginosko“.
Rozumové poznanie nevyjadrí význam kríža. Toto je dôvod toho, že prirodzený človek nemôže
porozumieť, prečo musel byť Ježiš ukrižovaný a čo Jeho smrť, pochovanie a vzkriesenie znamená pre
svet. Môže o tom čítať, ale nie je tam zjavenie. Pavol to dal dohromady a mohol povedať: „a ginosko
Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko gnosis“; to znamená mať zjavenie Kristovej lásky, ktorá prevyšuje
vedecké poznanie alebo rozumovú aktivitu. To znamená poznanie Kristovej lásky mimo tvoje zmysly
a ľudské definície, ale na základe zjavenia.
Vo vede neexistuje dokonalosť. Všetky vedecké zákony sú založené na teóriách a predpokladoch.
Avšak v zjavenom poznaní neexistujú predpoklady. Veda ti nemôže odhaliť vrúcny cit Ježiša Krista,
ktorý prejavil na kríži na Kalvárii. Bez ohľadu na knihy tohto sveta, ktoré čítaš, nikdy nespoznáš
dôležitosť a význam vzkriesenia Ježiša Krista. Môžeš o tom vedieť, môžeš byť schopný dokonca popísať
to, čo sa s Ním stalo na kríži, ale nebudeš mať porozumenie; to ti môže byť dané len zjavením Božieho
Slova.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi otváraš oči, aby som videl, že pravé poznanie môže byť nájdené len
v Tvojom Slove. Preto, že som znovuzrodený, som bol uvedený do tohto špeciálneho poznania, ktoré ma božsky
posilňuje a uschopňuje, aby som chodil v Tvojej plnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:18; 1.Korintským 2:14
1-ročný plán: Lukáš 11:14-36; Sudcov 3-4
2-ročný plán: Rimanom 8:12-19; Žalm 110-111
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Pastor Chris
Poznať pravdu a mať vzťah s pravdou
„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32).
Ježiš použil slovo „ginosko“ pre „poznáte“ v úvodnom verši a objasnil nám, že zjavené poznanie

pravdy, ktoré máš je to, čo ťa vyslobodí. Avšak zjavenie bez účasti alebo zapojenia môže viesť ku
sklamaniu. 1.Timoteovi 4:3 hovorí o tých, ktorí: „...veria a poznajú pravdu...“ Potom čítame v našom
úvodnom verši: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ Tieto dve časti Písma v skutočnosti opisujú dve
rozličné skupiny ľudí.
Ján 8:32 hovorí o tých, ktorí poznajú pravdu a následkom toho sú slobodní. Zatiaľ čo
v 1.Timoteovi 4:3 apoštol Pavol hovorí o tých, ktorí potom, čo poznali pravdu a tak sa stali slobodnými
získali väčšie zjavenie o pravde, ktorú predtým spoznali. Pavol v tomto verši použil pre slovo "poznajú"
grécke slovo "epiginosko". Toto je druh poznania, ktoré spája toho, kto pozná niečo, s tým, čo spoznal.
Apoštol Pavol v úvodnom oslovení bratov v Kolosách v liste Kolosenským 1:6 nám dáva jasnejší
obraz. Hovorí o evanjeliu, ktoré v nich prináša ovocie odo dňa, keď o ňom počuli a: „...poznali Božiu milosť
v pravde.“ Slovo „poznali“ je znovu „epiginosko“; je to druh poznania, ktoré spája toho, kto pozná, s tým,
čo vie. Je to poznanie s účasťou.
Sú niektorí, ktorí v tomto zlyhali a zostali sklamaní napriek všetkému, čo sa im zdalo, že vedia.
Sú kresťanmi už dlho a vedia hovoriť o rôznych „prebudeniach“ a „hnutiach Ducha“, ktoré sa diali počas
histórie cirkvi. Avšak ich životy nesvedčia o tom, že niečo poznajú. Takýto ľudia potrebujú mať vzťah
s pravdou; potrebujú mať zjavenie s účasťou, jednotu s pravdou; to je to, čo bude v tvojom živote
produkovať väčšie výsledky.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal náhľad a porozumenie Tvojho Slova, ktoré je pravda. Čím viac
Ťa poznávam, tým viac Ťa chcem poznať a milovať. Ďakujem Ti za výsadu, že mám s Tebou spoločenstvo;
spoločenstvo, ktoré je zárukou môjho víťazstva, úspechu a prosperity na každý deň môjho života, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:1-5; Galatským: 5:1
1-ročný plán: Lukáš 11:37-54; Sudcov 5-6
2-ročný plán: Rimanom 8:20-28; Žalm 112-113
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Pastor Chris
Prebývanie v Ňom
Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie (Žalm 90:1).
V týchto dňoch a časoch, keď je tak veľa problémov a kríz s obrovsky šíriacim sa zlom po celom

svete, si mnohí myslia: „Existuje nejaká nádej? Ochraňuje ešte Boh; stará sa ešte o nás?“ Po prvé my ako
kresťania sme víťazi a nie obete; Pán Ježiš nás uistil, že hoci môžeme čeliť krízam a súženiam vo svete,
v Ňom máme pokoj, istotu, záchranu a bezpečnosť (Ján 16:33).
Keď študuješ Žalm 91, mal by si porozumieť Božiemu plánu pre Jeho deti v rozbúrenom svete.
Prvý verš je tak inšpirujúci. Hovorí: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho....“
Hovorí tu o tvojom umiestnení v Duchu; o tvojom príbytku: bývaš v Ňom. Preto si v tieni, to znamená, že
si v úkryte, si chránený Všemohúcim Bohom.
Je dôležité, aby si porozumel trochu viac o „skrýši Najvyššieho“. Kde je skrýša Najvyššieho?
Nasledujúci verš (Žalm 91:2) to zaznamenáva: „Ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v
Neho dúfam!“ To znamená, že On, Pán, je tou skrýšou, pretože On je tvojím útočiskom a tvojou
pevnosťou. Podľa toho prebývanie v skrýši Najvyššieho znamená prebývanie v Bohu!
Navyše nám v Novom Zákone apoštol Pavol hovorí: „...ak je niekto v Kristovi, je novým
stvorením...“ (2.Korintským 5:17). Všimni si spojenie „v Kristovi“, ktoré nám ukazuje, že Kristus je tá
skrýša; Kristus je to miesto prebývania. Byť v Kristovi znamená prebývať v skrýši Najvyššieho. Kristus je
osoba, človek Kristus Ježiš, ale Kristus je tiež miesto v Bohu. Preto sa odmietni strachovať. Si chránený od
zlého, od poškodenia a zničenia, pretože prebývaš v Ňom. V Ňom žiješ, hýbeš sa a máš svoje bytie. „Nech
ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži“ (Žalm 91:7).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za slávnu prítomnosť Tvojho Ducha vo mne a okolo mňa a za nebeskú atmosféru
blaženosti a víťazstva, ktorá ma obklopuje. Ďakujem Ti za Tvoju božskú prítomnosť, ktorá ma ochraňuje od
ublíženia a chráni ma proti zlému a proti násiliu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:2; Ján 16:33
1-ročný plán: Lukáš 12:1-21; Sudcov 7-8
2-ročný plán: Rimanom 8:29-39; Žalm 114-115
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Pastor Anita
Prorokuj svoje víťazstvo
„...modlil sa zvnútra ryby k Hospodinovi, svojmu Bohu: Na Hospodina volal som zo svojho súženia a On

ma vyslyšal. Z útrob podsvetia som kričal, vypočul si môj hlas. Uvrhol si ma do hlbiny uprostred mora a obkľúčil
ma prúd, všetky tvoje príboje a vlny cezo mňa sa prevalili. A ja som povedal: Zahnaný som spred Tvojich očí, ako
ešte pohliadnem na Tvoj svätý chrám?“ (Jonáš 2:2-5).
Toto je tak inšpirujúce! Predstavuj si obsah Jonášovej modlitby; napriek tomu, že sa nachádzal
v takejto nebezpečnej situácii: prehltla ho veľká ryba po tom, čo neposlúchol Božie inštrukcie, aby išiel do
Ninive a oznámil Jeho Slovo. V bruchu ryby sa odmietol vzdať a namiesto toho prorokoval svoje
víťazstvo. Prehlásil: „Ešte pohliadnem na Tvoj svätý chrám!“
Toto je prorocká modlitba a je dôležité pre Boží ľud, aby sa modlil takýmto spôsobom. Vtedy
inšpirovaný Duchom Svätým hovoríš, aby sa uskutočnila Božia vôľa. Všimni si ďalej Jonášove prorocké
vyjadrenia v bruchu ryby: „...Tí, čo sa pridŕžajú ničomných bôžikov, opúšťajú svoj prameň milosti. Ale ja s
hlasnou vďakou budem Ti obetovať a splním, čo som sľúbil. U Hospodina je vyslobodenie“ (Jonáš 2:9-10).
Môžeš to čítať a myslieť si: „No dobre, Jonáš to povedal potom, čo vyšiel z brucha ryby“, ale nie
je to tak. Povedal tieto slová počas toho, ako bol v bruchu ryby. Vedel, že keď sa bude pozerať na
okolnosti, tak to spôsobí, že opustí Božie milosrdenstvo. Uvedomil si, že Boh je vysloboditeľ a záchranca,
a tak odmietol venovať pozornosť svojim ťažkostiam. Takže zatiaľ čo bol stále v probléme, začal Jonáš
ďakovať Bohu za svoje vyslobodenie. Bol Božím prorokom, ktorý rozumel Božiemu Slovu. Vedel, že Boh
povoláva to, čo nie je, ako by bolo (Rimanom 4:17).
Nikdy nebuď pohnutý nepríjemnosťou v okolnostiach, ktoré ťa obklopujú; nevšímaj si negatívne
symptómy nedostatku alebo nemoci; prorokuj svoje víťazstvo. Prehlasuj Slovo. Začni chváliť Boha
uprostred akejkoľvek zdanlivo beznádejnej situácie, v ktorej sa ocitneš. Prehlasuj, že si zvíťazil; ďakuj Mu
za svoje vyslobodenie a víťazstvo.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Slovo života v mojich ústach. Prehlasujem v mene Ježiš, že Tvoje Slovo
prevláda v mojom živote, financiách, podnikaní, zdraví a vo všetkom, čo sa ma týka. Kráčam nepretržite vo
víťazstve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 4:17; Marek 11:23
1-ročný plán: Lukáš 12:22-48; Sudcov 9
2-ročný plán: Rimanom 9:1-13; Žalm 116-117
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Pastor Chris
Oslávení Jeho slávou
„Všetky stáda drobného dobytka Kédara sa zhromaždia k tebe, barani Nebajota ti budú svätoslúžiť;

vystúpia príjemnou obeťou na môj oltár, a tak oslávim dom svojej slávy“ (Izaiáš 60:7).
Božia sláva sa na Jeho tróne neustále a nepretržite mení. Anjelské bytosti vidia Jeho slávu
a klaňajú sa v uctievaní. Keď o chvíľu pozdvihnú svoje hlavy, sláva sa zmení a oni sa sklonia znova; toto
pokračuje nepretržite počas večnosti. „A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na
tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen! Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila
nášmu Bohu na veky vekov. Amen“ (Zjavenie 7:11-12).
Keď hľadíme na Božiu slávu a uctievame Pána, deje sa niečo úžasné. Čím viac Jeho slávy vidíme,
tým slávnejšími sa stávame; tým viac sme okrášlení Jeho slávou a nemôžeme robiť nič iné, len Ho
oslavovať znova. „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa
nás v ten istý obraz zo slávy do slávy“ (2.Korintským 3:18). Cez uctievanie sa naše duchovné oči otvárajú
a zazrieme Božiu slávu. Mimochodom keď vidíme Jeho slávu, vidíme našu slávu.
Preto nám Boh hovorí, aby sme Ho uctievali; je to tak, že môžeme vidieť Jeho slávu a byť
oslávení. Môžeš očakávať zázrak, keď Ho uctievaš, pretože vtedy sú tvoje oči otvorené, aby si videl to, čo
by si nikdy nevidel nijakým iným spôsobom. Zabudneš na seba a upriamiš sa len na to, na čom záleží.
Niektorí ľudia si myslia, že anjeli vedia všetko o Bohu, ale to nie je pravda. Podľa Efezským 3:10
sa Ho stále snažia pochopiť: „... aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou
rozmanitá múdrosť Božia.“ Ty si Božou slávou a On zjavuje svoju prerozmanitú múdrosť anjelským
bytostiam prostredníctvom teba!
Vyznanie
Narodil som sa na slávu Božiu a môj život je oslávený Jeho Slovom. Choroba, nemoc, slabosť a zlyhanie
nemá v mojom živote miesto, pretože aký je On, taký som aj ja v tomto svete!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:17 ; Rimanom 8:30
1-ročný plán: Lukáš 12:49-59; Sudcov 10-11
2-ročný plán: Rimanom 9:14-25; Žalm 118
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Pastor Chris
Dokonalosť je veľkosť
„Rozmnožíš moju veľkosť a obrátiac sa potešíš ma“ (Žalm 71:21).
Niektoré synonymá slova „dokonalosť“ sú prevaha, extrémna krása, sláva a ešte jedno slovo, a to

veľkosť. Dokonalosť je veľkosť. „Veľkosť“ tu znamená „prevyšovanie iných“. Inými slovami dokonalosť
spôsobuje, že vynikáš nad inými. Toto nám dáva porozumieť ľuďom ako Abrahám a Daniel, ktorí boli
opísaní ako veľkí. Pretože veľkosť je synonymum slova dokonalosť, potom Abrahám a Daniel boli
dokonalí muži.
Dokonalosť tiež znamená výnimočnú ostražitosť, obozretnosť; to znamená dokonalé vnímanie.
Mnoho ľudí nie je vnímavých na potreby iných a ich okolie a to je to, čo robí rozdiel medzi veľkými
a malými. Veľkí ľudia majú veľké vízie a veľké vízie neznamenajú veľké plány alebo ambície, ale
mimoriadnu šírku vnímania, schopnosť vidieť v rovnakom čase tak veľa.
Boží Duch nás vyučuje, aby sme boli dokonalí rôznymi spôsobmi. Niekedy použije zdanlivo
nevýznamné veci na to, aby nás vyučoval veľkosti. Predstav si, že si prišiel do miestnosti a vidíš, ako je
sklený pohár nebezpečne položený na okraji stola. Dokonalý človek rýchlo vykročí, aby zabránil tomu,
aby sa pohár nerozbil. Ak môžeš zachrániť nebezpečne položený pohár, potom ti môže Boh dôverovať,
že zachrániš ľudské bytosti. Skôr budeš vidieť nebezpečenstvo a niečo urobíš, aby si ochránil druhých.
Ak neustále prejavuješ dokonalosť v zdanlivo malých veciach života, programuješ svojho ducha
pre veľkosť. Tieto malé veci, ktoré robíš navonok, sú odrazom toho, čo sa deje vo vnútri. Napríklad
zdvihnutie smetí z podlahy hovorí o dokonalosti v tvojom duchu. Dokonalosť je skutočne veľkosť,
pretože ťa prinúti vidieť všetky malé veci, ktoré iní ignorujú, a týmto spôsobom ťa dáva pred nich.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že trénuješ moje oči, aby videli veci, ktoré iní nevidia; že trénuješ moje
srdce, aby venovalo pozornosť detailom. Ďakujem Ti, že si do mňa vložil výnimočného ducha a pomáhaš mi rozvíjať
výnimočný charakter, ktorý zjavuje moju veľkosť. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Daniel 6:3; Daniel 2:48
1-ročný plán: Lukáš 13:1-21; Sudcov 12-13
2-ročný plán: Rimanom 9:26-33; Žalm 119:1-40
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Pastor Anita
On posilňuje tvoju vieru
„...Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše

hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta“ (1.Ján 2:1-2).
Niektorí kresťania z nevedomosti hovoria, že odkedy Ježiš odišiel do neba, tak prosí Otca za nás,
aby sa nad nami zmiloval kvôli našim hriechom. Takýto kresťania celkom nepochopili náš úvodný verš.
Ježiš nie je v nebi na to, aby sa ťa snažil ochrániť od Otcovho hnevu, lebo sám Otec ťa miluje (Ján 16:27).
Naopak Ježiš ja tam na to, aby ťa predstavil svätého a nepoškvrneného pred Otcom a aby posilňoval
tvoju vieru v časoch zápasov a skúšok (Kolosenským 1:22).
Prímluvná služba Ježiša pre nás ako kresťanov nie je zameraná proti Otcovmu hnevu. Prihovára
sa za teba, aby si zosilnel, keď prechádzaš v živote cez ťažkosti. Nechce, aby tvoja viera kolísala; takže
bez ohľadu na odpor, ktorému čelíš v tomto svete, vyjdeš z toho víťazne. On je na tvojej strane, preto je
nemožné, aby si bol porazený alebo znevýhodnený!
List Židom Ho opisuje ako nášho Veľkňaza pred Otcom (Židom 2:17; 3:1; 4:14; 8:1; 9:11), nie
nášho Prostredníka. On je Prostredníkom medzi Bohom a hriešnikmi a nie medzi Bohom a cirkvou.
1.Timoteovi 2:5-6 hovorí: „Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,
ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.“ On je pre ľudí Vykupiteľ,
Prostredník a Rozhodca.
Ale čo sa týka nás, ktorí sme sa znovuzrodili, tak my sme boli prenesení do Kráľovstva a sme
posadení spolu s Ním po pravici Otcovej. Preto Ho nepotrebujeme, aby bol viac prostredníkom medzi
nami a Otcom. Narodili sme sa, aby sme žili priamo v Otcovej prítomnosti. Preto by bolo zlé
a neefektívne, aby sa kresťania modlili k Otcovi cez Ježiša Krista. Ale radšej sa modli v Jeho mene. Modliť
sa cez Neho by znamenalo urobiť Ho prostriedkom na dosiahnutie Otca a pre kresťanov Ježiš nie je
prostriedkom; je Najvyšším kňazom nášho vyznania. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť, milosrdenstvo a lásku, ktorými žijem život slávy. Som neustále
posilňovaný na mojej ceste viery, plne uistený o Tvojej večne zotrvávajúcej vnútornej prítomnosti cez Ducha
Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:14-16
1-ročný plán: Lukáš 13:22-35; Sudcov 14-16
2-ročný plán: Rimanom 10:1-10; Žalm 119:41-64
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Pastor Chris
Urob tú zmenu
Každý z vás musí zobrať zodpovednosť za to, aby ste robili tvorivé najlepšie, čo môžete so svojím vlastným

životom (Galatským 6:5 angl. preklad).
Niektorí kresťania sa snažia urobiť Boha zodpovedného za to, čo je v skutočnosti ich
zodpovednosť. Častokrát keď sa stane niečo nepríjemné, tak to ukončia týmto: „To je vôľa Božia; inak
prečo by to Boh dovolil, aby sa to stalo?“ To, čo si títo ľudia neuvedomujú je, že autorita na zmenu vecí
na zemi a to, aby si svoj život urobil takým krásnym ako chceš, bola udelená nám. Takže ty môžeš urobiť
svoj život slávnym; a jeden zo spôsobov, ako to urobiť, je našou vierou.
V Matúšovi 17:20 bol Pán Ježiš dôrazný, keď 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.“ Dáva tu
jasne najavo, že môžeš vytvoriť svoj víťazný život pôsobením svojej viery; nemusíš čakať na Boha! On ti
už dal mieru viery, ktorá je potrebná na „pohnutie hory“; to znamená na to, aby si spôsobil zmenu, po
ktorej túžiš. Ak by Ježiš povedal: „Nič nebude nemožné Bohu“, tak by bolo jednoduché s tým súhlasiť;
ale povedal, že nič nebude nemožné VÁM.
Potom v Markovi 9:23 povedal: „...Veriacemu je všetko možné!“ Takže dôležitá otázka je: "Veríš?"
Ak áno, tak čomu veríš? Ak veríš Jeho Slovu a uvedieš ho do činnosti vo svojom živote, potom ti nič nie je
nemožné. Nemal by si čakať na Boha, aby zmenil okolnosti, ktoré ti zabraňujú, aby si žil Jeho Slovo; ty si
zodpovedný za to, aby si urobil zmenu, po ktorej túžiš.
„Nečakaj“ na to, kým sa Jeho Slovo v tvojom živote uskutoční, ale „rob“ Slovo. Filipským 2:12
hovorí: „...s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení.“ Inými slovami konaj Slovo vo svojom živote
a to bude produkovať výsledky. Svojou vierou môžeš byť tým, čím chceš, zmeniť to, čo chceš a dosiahnuť
to, čo chceš dosiahnuť!
Boh ti už dal nadvládu a autoritu, aby si vytvoril svoj víťazný život tým, že zmeníš smer udalostí
vo svojom živote, aby boli v súlade s dokonalou Božou vôľou. Ži neustále v Slove a Božia sláva sa zjaví
vo všetkom, čo budeš robiť.
Vyznanie
Všetko môžem urobiť cez Krista, ktorý ma posilňuje. Môj život je životom nekončiacej slávy, radosti,
víťazstiev, úspechu a možností! Nič nie je pre mňa nemožné! Som veriaci v Krista Ježiša, preto som majiteľom
všetkých vecí! Halleluja.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Filipským 4:13
1-ročný plán: Lukáš 14:1-24; Sudcov 17-18
2-ročný plán: Rimanom 10:11-21; Žalm 119:65-80
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Pastor Chris
Viera hovorí!
„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha! 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
11:22-23).
V Markovi 11:23 nám Pán názorne ukazuje, čo je pravá viera a čo robí: verí a hovorí! Pán hovorí,
že po čomkoľvek túžiš, tak sa to stane, keď vyznávaš to, čomu veríš. To znamená, že s tým musíš súhlasiť
a hovoriť to, čo Slovo hovorí či už o tebe, alebo o tvojej situácii. Viera nie je to, keď len veríš Božiemu
Slovu vo svojom srdci; viera v skutočnosti hovorí.
Viera: „...to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo“ (Rímskym 4:17). Preto by si mal vyhlasovať svoje
uzdravenie a zdravie, prosperitu a víťazstvo. Neostávaj ticho; viera, ktorá pracuje, verí a potom hovorí:
„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). Najprv musíš uveriť, že to, po čom túžiš, aj existuje a potom to vyjadri
nahlas.
Toto je to, čo niektorí o viere neporozumeli: nehovoria preto, lebo uverili, ale hovoria pre to, aby
uverili. Aj keď vyznávajú Slovo Božie, v skutočnosti zápasia so svojou vierou. Toto vysvetľuje, prečo sú
znechutení, keď veci nedopadnú tak, ako očakávajú. Keď Pán povedal Abrahámovi: „Preto sa už nebudeš
volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov“ (1.Mojžišova 17:5), tak
tento muž bol stále bezdetný. Avšak okamžite sa začal nazývať Abrahám (otec mnohých). Nečakal, kým
uvidí svoje fyzické deti, aby vyznával, kým je. Uveril tomu a začal podľa toho hovoriť.
To, čo Boh o tebe povedal vo svojom Slove, je realita, tak buď smelý, keď to vyznávaš, aj napriek
tomu, čo diabol, okolnosti, či dokonca tvoja myseľ o tebe hovoria. Rob to stále a hovor víťazstvo
a autoritu v Ježišovi Kristovi. Neustále vyznávaj Slovo týkajúce sa tvojej práce, rodiny a financií.
Modlitba
Božie Slovo vo mne pracuje, produkuje výsledky a buduje moju silnú vieru! Moja viera dnes víťazí, keď ju
nechávam pracovať. Moja viera je to víťazstvo, čo premáha svet a ja zažívam Božiu slávu v zdraví, v rodine aj vo
financiách, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Židom 10:23
1-ročný plán: Lukáš 14:25-15:10; Sudcov 19-21
2-ročný plán: Rimanom 11:1-12; Žalm 119:81-104
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Pastor Anita
Nekonečný zdroj
„...potom zhromaždíš rýdze zlato ako prach, ofírske zlato ako riečny štrk. Všemohúci bude tvojou ochranou

a budeš mať množstvo striebra“ (Job22:24-25 angl. preklad).
Zhromažďovať zlato ako prach znamená, že tvoj zdroj je nekonečný. Keď utrieš nejakú plochu
od prachu a prejde nejaký čas, tak onedlho sa tam znova usadí prach. Dnešné slovo nás učí, že je možné
pre teba, aby si mal nekonečný zdroj financií. Možno si na začiatku mesiaca a práve si vyčerpal svoje
posledné peniaze. Nezačni sa hnevať a čudovať: „Kde len zoženiem peniaze, mám len tento jeden zdroj môj mesačný plat.“ Nerozprávaj takto. To je spôsob, akým sa vyjadruje svet; to je spôsob, akým vládne
svetový systém. Tvoja práca, či podnikanie nie sú zdrojom tvojho príjmu. Boh je vo všetkom tvojím
večným zdrojom!
Namiesto toho by si mal urobiť toto: vyznávaj: „Zhromažďujem zlato ako prach, v mene Ježiš! Nikdy
nehovor vety ako: „Ledva mi to vyjde. Musím to nejako zvládnuť. Ak dám, či miniem príliš veľa, nič mi
nezostane.“ Tí, čo takto rozprávajú, sa nevedomky stavajú do nevýhodnej pozície kvôli ich vyznaniu
nedostatku.
Uč sa, čo Božie Slovo hovorí o Božom finančnom pláne pre Jeho deti: o desiatkoch a milodaroch,
o sejbe a žatve, o dávaní a prijímaní. Konaj tak a uvidíš, ako sa v tvojom živote rozmnoží Božie
požehnanie.
Boh chce, aby si žil na vyššej úrovni duchovného vedomia, kde sú tvoje duchovné oči otvorené,
aby videli, že ti patrí celý svet. Keď sa vedome buduješ v Božom Slove, tak si budeš viac vedomý toho, že
Boh ti už dal všetko, čo potrebuješ k životu a zbožnosti. Požaduj svoje vlastníctvo, tým keď kráčaš vo
svetle Božieho Slova.
Vojdi do reálneho uvedomenia si toho, čo Boh hovorí a tvojich kráľovských právach, privilégiách
a vlastníctve v Ježišovi Kristovi. Vyznávaj: „Pán je môj pastier a preto odmietam mať nedostatok. Dvere
príležitostí sú pre mňa otvorené. Som požehnaný a všetky moje potreby sú prehojne zaopatrené, podľa
Božieho bohatstva v sláve cez Ježiša Krista. Halleluja.“
Vyznanie.
Dnes kráčam vo svetle mojej prosperity, lebo som semenom Abrahámovým. Mám prístup k nesmiernemu
bohatstvu, preto som si vedomý zaopatrenia. Nedostatok a núdza nie sú súčasťou môjho života, lebo som napojený
na Boží nekonečný zdroj, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 9:8; Filipským 4:19
1-ročný plán: Lukáš 15:11-32; Rút 1-4
2-ročný plán: Rimanom 11:13-24; Žalm 119:105-128
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Pastor Chris
Modlenie sa v autorite Jeho Mena
„A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho“

(Kolosenským 3:17).
Existujú tri dôležité faktory ohľadom modlitby, ktoré budeme študovať v nasledujúcich troch
dňoch. Prvým je modlenie sa v autorite mena Ježiš. Ako kresťania sa máme modliť v mene Ježiš, čo
znamená, že stojíme na Jeho mieste. Ježiš nám dal právnu moc, autoritu používať v modlitbe Jeho meno.
Sú takí, ktorí sa modlia „skrze“ meno Ježiš, a to je zlé. Modliť sa „cez“ Ježiša znamená, že z Neho
robíme médium, alebo prostredníka k Otcovi. Avšak modliť sa „v mene Ježiš“, čo je správny spôsob
modlitby znamená, že stojíš na mieste Ježiša; stal si sa Jeho hlasom! Takže ak sa modlíš k Otcovi, rob to
v mene Ježiš.
V Jánovi 16:23 Ježiš povedal: „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.“ Všimni si,
že Ježiš nepovedal: „Keď budete prosiť Otca o niečo, dá vám to cez moje meno.“ Predtým, ako si sa
znovuzrodil, ti bolo dané meno Ježiš, aby si cez toto meno mohol prísť k Otcovi a mohol byť spasený.
Teraz, keď si Jeho pozvanie už prijal a prišiel si k Otcovi ako nové stvorenie cez Krista, máš nový
život; Boží život a Božiu prirodzenosť. Teraz prebývaš v Ňom a žiješ mocou Jeho mena. Filipským 2:9
hovorí: „...Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno.“ Meno Ježiš je najväčšie meno na
nebi aj na zemi. Boh udelil do tohto mena všetku autoritu. O čokoľvek požiadaš Otca v mene Ježiš, bude
ti dané.
Pán Ježiš zveril svoju autoritu tebe. Tú istú autoritu mal na zemi On, keď žiadal niečo od Otca a
bolo mu to dané.
Modlitba
Drahý Nebeský Otec, ďakujem za to, že si vložil všetku autoritu do mena Ježiš a že mi dávaš privilégium
modliť sa v Jeho mene a spôsobiť zmeny v životných okolnostiach. Vyznávam, že môj život je nádherný a Tvoja
dokonalá vôľa je dnes naplnená v mojom živote, mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:23-27
1-ročný plán: Lukáš 16; 1.Samuelova 1-2
2-ročný plán: Rimanom 11:25-36; Žalm 119:129-144
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Pastor Chris
Modlenie sa v autorite Slova
„A teraz pre vieru v Jeho meno prinavrátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je

skrze Neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás“ (Skutky 3:16).
Včera sme sa naučili o modlitbe v autorite mena Ježiš. Ďalšia dôležitá časť modlitby je, keď sa
modlíme v autorite Slova Božieho. Toto sa vzťahuje na zjavenie a náhľad, ktorý nám je daný od Boha cez
Jeho Slovo. To znamená pôsobenie našej viery v modlitbe, na základe Božieho Slova; ak to Slovo Božie
zaručuje, potom smelo vo viere prijímame odpovede.
1.Jánov5:14 hovorí: „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.“
Keď sa modlíš podľa Jeho vôle (podľa Jeho Slova), sme vypočutí a máme tie modlitby zodpovedané. To
je pre nás veľmi dôležité, aby sme sa to naučili o modlitbe. Niektorí ľudia keď sa modlia, tak len
rozprávajú bez ohľadu na to či to je, alebo nie je v súlade s Božím Slovom.
Napríklad ak by si mi povedal: „Daj mi to a to“, robíš túto prosbu bez toho, aby si si bol istý, či ti
to dám. Avšak ak som ti sľúbil, že ti to dám, budeš mať vieru na to, aby si ma o to požiadal. Boh už dal
Svoje Slovo, aby nám ukázal, čo nám už všetko dal, čo všetko pre nás urobil a čo všetko môžeme urobiť
v Kristovi Ježišovi.
A navyše nám tiež odhalil, ako si máme pýtať, ako sa modliť a ako môžu byť naše žiadosti
vybavené. Preto môžeš mať vieru, keď sa modlíš k Bohu a tvoja viera rastie, keď študuješ Božie Slovo.
Čím viac Slova poznáš, tým viac viery budeš mať. Rímskym 10:17 hovorí: „...viera je z počúvania skrze slovo
Kristovo.“
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova a za jeho schopnosť pôsobiť zmeny, ktoré túžim vidieť, keď sa
modlím podľa Tvojej vôle. Vyhlasujem, že Tvoje Slovo pravdy ma navždy vedie po ceste Tvojej nadprirodzenej
a dokonalej vôle pre môj život. Kráčam dnes v sile, zdraví a víťazstve, lebo žijem podľa Tvojho Slova, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 119:89; Matúš 24:35; Izaiáš 55:10-11
1-ročný plán: Lukáš 17:1-19; 1.Samuelova 3-7
2-ročný plán: Rimanom 12:1-8; Žalm 119:145-160
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Pastor Chris
Modlenie sa mocou Ducha
„Odpovedal mi: Toto je slovo Hospodinovo Zerubábelovi: Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím

Duchom - hovorí Hospodin mocností“ (Zachariáš 4:6).
Ktokoľvek sa môže modliť v mene Ježiš a tiež povedať niečo, čo je zapísané v Slove Božom, ale
ani to nemusí zaručiť výsledky. To je dôvod, prečo sa niektorí modlia a nič sa nedeje a niekto iný povie
tie isté slová a dejú sa zázraky. Prvá skupina ľudí síce hovorila slová, ale tie neboli oživené, prehlásené,
inšpirované a pomazané Duchom Svätým. A výsledkom toho je, že tí ľudia nedostali to, čo si pýtali, lebo
ich slová neboli zmocnené Duchom.
V minulých dvoch lekciách sme sa naučili dva princípy modlitby: „Modlenie sa v autorite Jeho
mena“ a „Modlenie sa v autorite Slova“, ale ešte je dôležité, aby si svoju žiadosť podal mocou Ducha
Svätého. Keď dáme dokopy tieto tri časti, naša modlitba bude účinná. Moc Duch Svätého je chýbajúcou
zložkou života mnohých kresťanov a potom sa čudujú, prečo ich modlitby nie sú tak účinné, ako by mali
byť. V liste Efezským 5:18-19 nám apoštol Pavol hovorí: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale
buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte
Pánovi srdcom.“
Ak si naplnený Duchom, to ti prinesie nadprirodzenú moc Ducha Svätého, aby si to preniesol na
svoje slová, ktoré budú potom presiaknuté nadprirodzenou mocou. V tvojich slovách musí byť
pomazanie. To robí ten rozdiel. Napríklad keď v Uzdravujúcej škole slúžime chorým v mene Ježiš a na
základe toho, čo hovorí Božie Slovo, tak to robíme mocou Ducha Svätého. Niet divu, že sa na každom
uzdravujúcom zhromaždení dejú také ohromné zázraky uzdravenia.
V knihe Skutkov si môžete všimnúť všetky tieto tri zložky. Apoštoli slúžili v mene Ježiš, s Božím
Slovom a mocou Ducha Svätého. To je dôvod, prečo mali vo svojich životoch a službe také nadprirodzené
výsledky.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju neustále pretrvávajúcu prítomnosť Ducha Svätého. Keď dnes hovorím
v jazykoch, Duch Svätý ma napĺňa mocou, pomazáva moje slová, a tak ich robí účinnými, aby spôsobili zmeny, po
ktorých túžim, v mojom zdraví, rodine, financiách, v mojej práci a v mojom svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 24:49; Skutky 1:8; Efezským 5:18-19
1-ročný plán: Lukáš 17:20-18:14; 1.Samuelova 8-10
2-ročný plán: Rimanom 12:9-21; Žalm 119:161-176
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Pastor Chris
Podstata Jeho zástupnej smrti
„Veď práve na to Kristus umrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvymi aj nad živými“ (Rímskym 14:9).
Biblia nám dáva vedieť, že Boh položil naše hriechy spolu s našimi chorobami a nemocami na

Ježiša. On sa stal tým medeným hadom, ktorého Mojžiš povýšil na púšti, keď sám o sebe prorokoval: „...a
ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka“ (Ján 3:14). Medený had predstavoval
hriech a jeho súd.
To, že zomrel na kríži a bol skutočne mŕtvy, potvrdil vojak, keď vrazil kopiju do Jeho boku, čo
spôsobilo, že vytryskla von krv a voda. Náhle začali praskať skaly; zem sa dvíhala a triasla a na tri
hodiny ju zahalila tma. Ježiš bol mŕtvy!
On sa stal (bol urobený) „hriechom“: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom...“ (2.
Korintským 5:21). Zostúpil do pekla. V duchovnom boji napadol satana a jeho zástupy, porazil ich
a verejne ich vystavil na posmech. Ježiš zvíťazil nad satanom pre celé ľudstvo!
Po troch dňoch vyšiel Syn Boží víťazne z hrobu. Teraz každý, kto v Neho verí a vyzná Ho ako
Pána, stane sa novým stvorením (2. Korintským 5:17); s úžasným privilégiom toho, že nás nazýva Jeho
„bratmi a sestrami“ (Ján 20:17). Toto je to, čo pre nás znamená Veľká noc; je to oslava významu Kristovej
smrti, pohrebu a vzkriesenia; prišiel zomrieť, aby sme mohli žiť. V dôsledku Jeho zástupnej smrti za nás
sme teraz v dobrej viere deti Božie, mimoriadne bytosti, narodené s Jeho prirodzenosťou a životom!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju lásku, milosť a nekonečnú dobrotu. Som na veky vďačný za záchranu,
ktorú som dostal v Kristovi Ježišovi – mojom večnom Hrdinovi, Víťazovi a Pánovi, v ktorom mám vykúpenie skrze
Jeho krv a odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti. Ďakujem Ti Pane, že ma robíš s Tebou jedno,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 2:10; Kolosenským 2:10-13
1-ročný plán: Lukáš 18:15-43; 1.Samuelova 11-13
2-ročný plán: Rimanom 13:1-14; Žalm 120-122
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Pastor Anita
Urobil ťa požehnaním
„... a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas“

(1.Mojžišova 22:18).
V 1.Mojžišovej 12:2 Boh hovoril Abrahámovi a povedal: „Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a
tvoje meno zvelebím (urobím tvoje meno veľkým; angl.), tak sa staneš požehnaním.“ Všimni si, že to bola čisto
Božia myšlienka. Abrahám si nežiadal byť veľkým; bol to Boží sen pre neho. Je tiež dôležité uvedomiť si,
že Boh chcel urobiť Abraháma tak veľkým, aby mohol byť požehnaním.
Keď si sa znovu narodil, stal si sa semenom Abrahámovým a to znamená, že nielen že si
požehnaný, ale si tiež požehnaním. Boh chce, aby ostatní mali prospech, úžitok z tvojho požehnania. On
už povedal Abrahámovi: „...v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme.“ Preto je tvojím povolaním
byť požehnaním pre všetkých v tvojom okolí; je to tvoje dedičstvo uskutočňovať pozitívne zmeny
v tomto svete! Ty si v tomto svete ako sprostredkovateľ zmien. Preto rozmýšľaj o spôsoboch, ako
pozitívne ovplyvniť svet, v ktorom žiješ.
Mnoho Božích ľudí súhlasí s tým, že Boh ich požehnal, ale potrebujú pochopiť to zjavenie, že sú
stelesnením požehnania! Galatským 3:29 hovorí: „...ak ste Kristovi, tak ste semenom Abrahámovým a podľa
zasľúbenia dedičmi.“ Byť v Kristovi znamená, že si znovuzrodený a výsledkom toho je, že všetky
požehnania Abrahámove sú teraz tvojim súčasným majetkom. Si balíkom požehnaní!
Si chrámom Svätého Ducha (1.Korintským 3:16); toto ťa robí stelesnením plnosti Božích
požehnaní. Preto je požehnaním pre druhých už to, že ťa stretnú, pretože nesieš požehnanie evanjelia.
Uvedomuj si to a urob dnes niečo, čo požehná svet.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že ma robíš stelesnením božského požehnania, takže všetko, na čo položím
moje ruky prosperuje a každý, s kým sa stretnem, prijíma požehnanie. Ďakujem Ti za božský prúd Tvojich
požehnaní, ktorý je vo mne pre ostatných, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Petra 3:9; 1. Mojžišova 26:4; Galatským 3:16
1-ročný plán: Lukáš 19:1-27; 1.Samuelova 14-15
2-ročný plán: Rimanom 14:1-11; Žalm 123-124
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Pastor Chris
Dbať na pokyny: neoddeliteľná cesta k veľkosti
„Daj poučenia múdremu, a bude ešte múdrejší; daj poznať spravodlivému, a priberie naučenia“ (Príslovia

9:9).
Na začiatku roka nám Pán povedal, že rok 2014 je naším „rokom veľkosti“. Existujú určité veci,
ktoré musíš vedieť, aby si mohol pôsobiť vo veľkosti tak, ako Pán povedal. Jednou z nich je, aby si sa
pevne držal pokynov. Všímanie si božských pokynov je neoddeliteľná cesta k veľkosti.
Józue 3 nám hovorí, ako Izraeliti táborili pri Jordáne a čakali na prechod cez rieku. Boh tam
prehovoril k Józuovi, Mojžišovmu nástupcovi, ktorý bol poverený úlohou voviesť Izraelcov do
zasľúbenej zeme. Pán mu povedal: „...Tohto dňa ťa začnem zveličovať v očiach celého Izraela, aby vedeli, že ako
som bol s Mojžišom, tak budem i s tebou“ (Józue 3:7). Potom hneď v nasledujúcom verši dal Józuovi dôležitý
pokyn: „Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy: Keď vojdete na okraj jordánskych vôd, zastavte sa v
Jordáne“ (Józue 3:8).
Príslovia 4:13 hovoria: „Chyť sa kázne a nepusti; maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojím životom.“
Častokrát môžu Božie pokyny znieť nelogicky, podobne ako keď povedal Izákovi, aby zostal v Gerare
v čase utrpenia a hladu. Všetci ostatní sa sťahovali do Egypta, ale Boh nariadil Izákovi, aby zostal tam,
kde bol.
Izák podľa toho jednal a prosperoval v tej krajine, v tom istom roku sucha a hladomoru.
1.Mojžišova 26:13 nám hovorí, že Izák sa veľmi rozmáhal, rozvíjal sa a rástol, až sa stal veľmi veľkým.
Tak veľmi prosperoval, že mu Filištínci závideli. Božie cesty sú rozdielne od ľudských ciest a to je dôvod,
prečo je dôležité počúvať a riadiť sa Jeho pokynmi a radami. Nikdy sa nepokúšaj zdôvodňovať Jeho
pokyny v svojej hlave, pretože Jeho múdrosť je väčšia ako ľudská múdrosť. 1.Korintským 1:25 nám
hovorí: „...bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia.“ Premýšľaj o tom.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma dnes učíš, že je dôležité rýchlo reagovať na Tvoje pokyny a rady. Z celého
srdca nasledujem a reagujem na pokyny Tvojho Slova a Ducha Svätého v každom detaile môjho života, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:13; Príslovia 10:17
1-ročný plán: Lukáš 19:28-48; 1.Samuelova 16-17
2-ročný plán: Rimanom 14:12-23; Žalm 125-126
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Pastor Chris
Zachyť, zaujmi Jeho „myslenie“
„Dal znať Mojžišovi svoje cesty, synom Izraelovým svoje skutky“ (Žalm 103:7).
Existujú isté myšlienky, ktoré by som rád opísal ako „myslenie“ Božie; spôsob, akým On uvažuje.

Boh nemyslí takým spôsobom ako ľudia, takže je dôležité vedieť, ako myslí a prečo myslí spôsobom,
akým myslí. Aké sú myšlienky v Jeho mysli? Samozrejme keď sa pozrieš do Božieho Slova, tak môžeš
získať odpoveď na túto otázku.
Napríklad ľudia si myslia, že ráno a večer sú jeden deň. Rozmýšľajú, že deň začína vtedy, keď
ráno vstávajú a končí, keď v noci idú spať; ale Boh rozmýšľa inak. Vždy keď Božie Slovo robí priamu
zmienku o celom dni, Boh vždy povie: „Večer a ráno.“ Napríklad v 1.Mojžišovej Boh povedal: „...a bol
večer a bolo ráno prvý deň.“ Neuvádza súvislosť od svetla do tmy, ale premýšľa v súvislosti z temnoty do
svetla; od večera do rána (čítaj 1.Mojžišovu 1:8, 13,19,23,31).
Niet divu, že povedal: „No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa“
(Príslovie 4:18). Všimni si, že nepovedal: „No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie od rána až do
večera.“ Človek rozmýšľa tak, že deň končí večerom, ale Boh hovorí: „Nie; tvoj deň ústi do rána!“, nie je to
úžasné? Uvažuje tak odlišne; a my sme tí, ktorí potrebujú prejsť na Jeho spôsoby myslenia.
Ak si znovuzrodený, narodil si sa z Jeho Ducha. A Biblia hovorí: „Ak Duchom žijeme, aj žime podľa
Ducha“ (Galatským 5:25). Nielenže sme sa narodili z Ducha, ale sme tiež povolaní kráčať v oblastiach
Božieho Ducha. Aby sa tak dialo, musíme myslieť duchovne. Naše myslenie sa musí stať „myslením“
Boha; musí byť na úrovni Božieho Slova a nie podľa toho, ako bežne zmýšľa človek. Potrebujeme sa učiť
a meditovať o Jeho Slove tak, aby sme mohli zachytiť Jeho myšlienky a Jeho spôsoby, akými robí veci.
1.Korintským 2:14-16 hovorí: „...my máme myseľ Kristovu.“ Preto je pre nás možné, aby sme uvažovali na
rovnakej frekvencii spolu s Ním.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že zaplavuješ moje srdce Tvojimi božskými myšlienkami, keď dnes študujem
a meditujem o Tvojom Slove. Moja myseľ sa posväcuje, aby som rozmýšľal na Tvojej úrovni a zlepšuje to kvalitu
môjho života, keď chodím po tvojich cestách a môj duch je pripravený na postup, prosperitu a výnimočnosť, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:15; Izaiáš 55:8-9
1-ročný plán: Lukáš 20:1-19; 1.Samuelova 18-19
2-ročný plán: Rimanom 15:1-9; Žalm 127-128
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Pastor Anita
Ži pre Neho!
S Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus, a to, čo teraz žijem v tele, vo

viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa (Galatským 2:20).
Veriť v Pána Ježiša znamená, že už viac nežiješ sám pre seba, ale pre Neho. Porozumenie tohto
bolo zdrojom vyhlásenia apoštola Pavla, ktoré je v našom úvodnom verši. Keď si sa znovuzrodil, bol si
skutočne ukrižovaný s Kristom; zomrel si v Ňom a život, ktorý máš teraz, nie je tvoj, pretože On za teba
zaplatil cenu (1.Korintským 6:20, 7:23).
2.Korintským 5:14-15 hovorí: „Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za
všetkých, teda všetci umreli; a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich umrel a vstal
z mŕtvych.“ Takto nastavená myseľ ti ako kresťanovi pomôže správne usporiadať priority. Byť kresťanom
je viac, než byť Bohom požehnaný, alebo mať všetky pekné veci sveta; lebo toto znamená, že žiješ pre
seba. Marek 8:36-37 hovorí: „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši? Lebo čo
môže dať človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ Inými slovami, prečo by si chcel žiť život, z
ktorého nemáš žiadny osoh pred Pánom?
Nenechaj sa rozptyľovať alebo uniesť svetskými symbolmi prosperity; ži pre Pána a buď vydaný
tomu, aby si napĺňal Jeho vôľu pre tvoj život. Kolosenským 3:2 hovorí: „Myslite na to, čo je hore a nie na to,
čo je na zemi.“ Veci, s ktorými by si mal počítať v tomto živote, by mali byť tie, ktoré súvisia s evanjeliom.
V liste Galatským 6:14 urobil apoštol Pavol veľmi inšpirujúce vyhlásenie; povedal: „Ale, Bože chráň, aby
som sa aj ja vychvaľoval, ak len nie krížom nášho Pána Ježiša Krista, ktorým je mi svet ukrižovaný a ja svetu.“ Tak
ako apoštol Pavol maj aj ty na zreteli, že si zomrel tomuto svetu a tento svet je pre teba mŕtvy. Preto by si
už viac nemal žiť sám pre seba, ale pre Pána, pretože si v Ňom zomrel.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že prijatie Tvojho Slova mi dalo vhľad a porozumenie. Moje srdce a moje
zameranie je na Teba; Ty si moja pomoc, moja sila a moja preveľká odmena. Moje potešenie je v Tebe, ó, Pán môj
Boh a vždy budem činiť Tvoju vôľu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 5:24; Matúš 10:39
1-ročný plán: Lukáš 20:20-21:4; 1.Samuelova 20-22
2-ročný plán: Rimanom 15:10-19; Žalm 129-130
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Pastor Chris
Povolaný byť posvätený
Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a

vykúpením (1.Korintským 1:30).
Aký hlboký verš! Hovorí, že okrem múdrosti, spravodlivosti a vykúpenia (oslobodenia) sa stal
pre nás Kristus tiež posvätením. Slovo „posvätenie“ odkazuje na akt alebo proces robenia svätým alebo
oddelenie pre Boha pre Jeho večný zámer. Je preložené z gréckeho slova „hagiasmos“, ktoré znamená
„čistič“. Takže ten, ktorý ťa posväcuje prišiel, aby žil v tebe. Kristus nie je v tebe, aby sa ťa pokúsil
posvätiť; nie! On ťa posvätil a pokračuje v posväcovaní všetkého, čo robíš. On je ten, ktorý ťa oddeľuje;
oddelil ťa od zvyšku sveta, od hriechu a zla do slávnej slobody synov Božích.
Nedávno sme sa učili o tom, ako aktivovať múdrosť hovorením múdrosti; tým istým spôsobom
sa od teba tiež požaduje, aby si hovoril svoje posvätenie, to znamená slová, ktoré ťa čistia. Práve preto
apoštol Pavol povedal: „Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s
ďakovaním, lebo sa to posväcuje slovom Božím a modlitbou“ (1.Timoteovi 4:4-5). Môžeš očistiť alebo posvätiť
čokoľvek, čo ti patrí, Božím Slovom alebo modlitbou.
Pán Ježiš povedal v Jánovi 15:3: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril.“ Kristus odišiel do
neba a my sme tí, ktorí majú dnes niesť tieto nádherné očisťujúce Slová do nášho sveta. Keď hovoríme,
tak ľudia sú očisťovaní; sú čistení a smerujú z jednej úrovne slávy do druhej! 1.Korintským 2:13 hovorí:
„...O tom aj hovoríme...“ Máme stále hovoriť slová požehnania, aby sme čistili a posvätili naše prostredie, v
ktorom žijeme.
Bol si povolaný do neobyčajného života krásy, slávy a nadprirodzeného kráčania s Bohom,
pretože Kristus – Ten, ktorý ťa posväcuje – je v tebe! On je teraz jedno s tvojím duchom (1.Korintským
6:17); a prostredníctvom teba vykonáva službu, ktorá posväcuje všetky veci pre Neho.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, radujem sa dnes v Kristovi, ktorý je mojím posväcovateľom! Ďakujem Ti za to, že si
poslal Ježiša, aby niesol moje hriechy, prezentoval ma pred Tebou svätého a bezúhonného a činil môj život krásnym!
Ďakujem Ti, že si ma urobil ozajstným stelesnením Tvojej milosti a svedectvom Tvojej lásky a dobroty, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:27; 1.Tesalonickým 5:23
1-ročný plán: Lukáš 21:5-38; 1.Samuelova 23-25
2-ročný plán: Rimanom 15:20-33; Žalm 131-132
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Pastor Chris
Aktivuj Jeho múdrosť v sebe
Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a

vykúpením (1.Korintským 1:30).
To, čo Pavol oznamuje v našom úvodnom verši, je odlišné od toho, než keby si povedal: „Kristus
Ježiš ma urobil múdrym.“ Skrze Ducha Svätého oznámil hlbšiu pravdu, ktorou je, že Kristus Ježiš je pre
nás učinený múdrosťou. Neurobil ťa iba múdrym, On je tvojou múdrosťou. Aké je toto obrovské!
Znamená to, že tvojou schopnosťou je teraz Kristova múdrosť; tvojou zásobárňou múdrosti je teraz
Kristus; takže nebudeš mať nikdy nedostatok múdrosti. Otázkou potom je: „Ako v sebe aktivuješ Božiu
múdrosť?“
Po prvé musíš študovať Písmo. Ak neštuduješ Písmo, nemôžeš aktivovať Božiu múdrosť. Biblia
hovorí: „Hlbina hlbine sa ozýva...“ (Žalm 42:8). Takže čím viac Božieho Slova máš v sebe cez intenzívne
štúdium a meditáciu, tým viac spojenia budeš mať s Božou múdrosťou. Ak nevložíš Božiu múdrosť do
seba (a Božie Slovo je Božou múdrosťou), nebudeš vedieť, ako sa k nej dostať, keď to budeš potrebovať.
1. Korintským 2:12-13 hovorí: „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme
vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale
(slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.“ Aby si mal Božiu múdrosť uvoľnenú vo
svojom živote, musíš vyhlásiť, že máš Božiu múdrosť a konáš v nej. Musíš hovoriť Božiu múdrosť. Ak sa
niekedy ocitneš v ťažkej situácii, potom povedz: „Pane, ďakujem ti za tvoju múdrosť, ktorá je vo mne,
aby mi pomohla v tejto situácii.“
Život bude ľahký a príjemný, keď využiješ v každej situácii výhodu Božej múdrosti. Keď čelíš
výzvam, spýtaj sa sám seba: „Ako by jednala Božia múdrosť v tomto prípade?“ a potom choď a medituj
nad Božím Slovom a modli sa v jazykoch. Keď to budeš robiť, múdrosť k tebe príde a bude ťa viesť, aby
si presne povedal alebo urobil to, čo je správne, aby si bol prenesený cez túto situáciu. Kristus bol
učinený múdrosťou pre teba, aby si vynikal, kraľoval a víťazil každý deň života. Buď si toho vedomý.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Krista, ktorý je mojou múdrosťou; keď študujem a meditujem nad Tvojím
Slovom, svetlo zaplavuje môjho ducha, môj chodník je osvietený, aby som kráčal v múdrosti, takže neustále chodím v
Tvojej vôli, plánoch a zámere pre môj život. Môj život je žatvou božskej radosti, pokoja, prosperity, zdravia a
povýšenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 3:17; Jakub 3:13
1-ročný plán: Lukáš 22:1-38; 1.Samuelova 26-28
2-ročný plán: Rimanom 16:1-11; Žalm 133-134
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Pastor Anita
Žiť v Slove a žiť Slovom
Preto odložte všetku nečistotu a všetko množstvo zlosti a s tichosťou prijímajte vštepované slovo, ktoré má

moc spasiť vaše duše (Jakub 1:21).
Jediný materiál, ktorý ti bol daný, aby budoval tvoj život, je Božie Slovo. Nie je žiadna nádej pre
nikoho, kto ignoruje Slovo, lebo Božie Slovo je život. Príslovie 13:13 hovorí: „Kto pohŕda slovom, zahynie,
kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu.“ Ignorovať Božie Slovo znamená nasmerovať sa na extrémne
nepriaznivý život.
Hozeáš 4:6 (angl. preklad) hovorí: „Môj ľud hynie pre nedostatok poznania...“ Potrebuješ poznanie
Slova, aby si bol v živote efektívnym a aby si poznal, čo všetko ti bolo sprístupnené v Kristovi Ježišovi. V
Skutkoch 20:32 sa hovorí: „A teraz vás už porúčam Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a
dať vám dedičstvo so všetkými posvätenými.“ Nie je žiadna iná cesta: Božie Slovo je jediný prostriedok, cez
ktorý viera, Boží druh viery, môže byť vštepený do tvojho ducha.
Každý kresťan musí otvoriť svoje srdce, aby počul a prijal Slovo. Náš úvodný verš upozorňuje:
„...s tichosťou prijímajte vštepované slovo.“ Tí, ktorí ignorujú Slovo, majú krátkodobú radosť. Ak sa niekedy
ocitneš nešťastný, nenaplnený alebo zmätený, zostávaj v Slove; vysvetli si tú situáciu a reaguj na ňu na
základe Božieho Slova. Maj nenásytnú chuť po Slove a používaj ho vo svojom osobnom živote. Vždy rob
vo svojom živote rozhodnutia v súlade s radou a múdrosťou, ktorú prijmeš zo Slova.
Slovo je to, čím by si mal žiť; sme konatelia Slova; robíme to, čo hovorí Slovo. Toto je spôsob, ako
zažívať vo svojom živote požehnanie zo Slova. Jakub 1:22 hovorí: „Buďte však činiteľmi slova, a nielen
poslucháčmi...“ Žiť v Slove a žiť pravdou Božieho Slova znamená, že sa nastavíš na večnú cestu slávy,
úspechu, víťazstva a prosperity.
Modlitba
Moje srdce je otvorené, aby prijalo vštepené Slovo s tichosťou, vierou a vďačnosťou. Slovo je dnes vo mne
účinné, produkuje ovocie toho, o čom hovorí, mení ma a usporadúva okolnosti života do súladu s Božím plánom
a určením pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 12:2; Jakub 1:25
1-ročný plán: Lukáš 22:39-65; 1.Samuelova 29-31
2-ročný plán: Rimanom 16:12-27; Žalm 135-136
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Pastor Chris
Viera prijíma TERAZ!
Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná (Ján 16:24).
Biblia hovorí, že Boh vie, čo je v tvojom srdci; vie, čo potrebuješ dokonca skôr, než Ho o to prosíš

(Matúš 6:8). Takže ak pozná tvoju prosbu pred tým, ako prosíš, to znamená, že už má pripravenú
odpoveď. Avšak požaduje tvoju vieru, aby sa tá odpoveď stala pre teba reálnou. Zodpovednosť je na
tebe, aby si to prijal. Viera nie je založená len na pýtaní, ale tiež na prijímaní. Marek 11:24 hovorí: „Preto
vám hovorím: Verte, že dostanete (dostávate, prijímate; angl.) všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to
mať.“
Mnohí vedia, ako pýtať, ale nevedia, ako prijímať. Pri pýtaní v modlitbe musíš veriť, že si prijal
to, čo si žiadal; to je viera! Ale ak dúfaš, že Boh niekedy odpovie na tvoju modlitbu, tak takto to
nefunguje, hoci tomu tak veríš. Takže zmocni sa toho teraz; vyhlás, že uzdravenie, požehnania alebo
zázrak, po ktorom túžiš, je tvoj teraz! Viera prijíma teraz! Povedz: „Otec, prosil som to a to a prijímam to
TERAZ v mene Ježiš.“
Pamätaj si, že nemusíš najprv vidieť svojimi fyzickými očami to, čo si prijal, aby si vedel, že už je
to tvoje; akonáhle si to zobral svojím duchom, čoskoro sa to prejaví fyzicky. Viera je podstatou, základom
vecí, v ktoré dúfame a listom vlastníctva neviditeľných skutočností. Inými slovami, viera nazýva
skutočným a hotovým to, v čo dúfaš. Židom 11:1 (angl. preklad) hovorí: „Teraz viera je podstatou, základom
vecí, v ktoré dúfame a dôkazom vecí neviditeľných.“ To znamená, že veci, v ktoré dúfaš, sú teraz tvojím
súčasným majetkom.
Viera sa nesnaží, aby sa niečo stalo; ale viera vie a uznáva, že sa to stalo a vyznáva a potvrdzuje
to, že je to teraz. Viera sa toho zmocňuje TERAZ.
Vyznanie
Moja viera produkuje výsledky; chodím dnes v božskom zdraví, víťazstve, autorite a v moci Ducha. Som
tým, čo Boh hovorí, že som, mám to, čo Boh hovorí, že mám a môžem urobiť to, čo Boh hovorí, že môžem. Moja viera
je víťazstvo, ktoré premáha svet.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; 2.Korintským 4:13
1-ročný plán: Lukáš 22:66-23:25; 2.Samuelova 1-3
2-ročný plán: 1.Korintským 1:1-9; Žalm 137-138
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Pastor Chris
Nový život slávy a dokonalosti
Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo. Riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil (Žalm 2:7).
1.Peter 2:9 hovorí: „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.“ Doslovné
znenie tohto verša by nám dalo obraz nového stvorenia ako takého, ktoré bolo povolané z temnoty do
Božieho predivného svetla, čo by znamenalo, že malo temnú minulosť. Toto však nie je pravda, pretože
nové stvorenie v Kristovi Ježišovi nikdy pred tým neexistovalo a preto nemá minulosť.
Predstava nového stvorenia, ktoré má minulosť, je väčšinou bežne rozšírená medzi kresťanmi,
ktorí sa na to pozerajú z takéhoto pohľadu: „Predtým som bol hriešnik a teraz som svätý; predtým som
bol pod mocou satana, ale teraz som slobodný, aby som slúžil Bohu.“ Ale keď rastieš v poznaní Božieho
Slova, tak zistíš, že keď si sa znovuzrodil, nebol si vzatý z rúk satana a vložený do rúk Boha; ty si
skutočne nové stvorenie. Ty nie si človek, ktorý bol v temnote; tento človek v skutočnosti zomrel
s Kristom. Narodil si sa do Jeho predivného svetla.
Všimni si náš úvodný verš dôkladne. Nepovedal: „Ty si môj syn; v tento deň som ťa vzkriesil späť
k životu.“ Nie je to tak; povedal: „Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil“, to znamená v tento deň som ťa
zrodil. Nebolo to pokračovanie starého života. Keď Ježiš zomrel, zomrel v duchu, preto je nazvaný
prvorodeným z mŕtvych (Zjavenie 1:5), nie prvým vzkrieseným z mŕtvych.
Apoštol Pavol vyhlásil v 2.Korintským 5:17: „...ak je niekto v Kristovi je novým stvorením.“ Keď si
znovuzrodený, si novým stvorením; novým druhom znovustvoreným v Kristovi Ježišovi a privedeným
do novoty života: „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený
slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života“ (Rimanom 6:4). Niet divu, že Biblia hovorí v liste
Kolosenským 3:10: „...obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa.“
Život v tebe presahuje túto pozemskú sféru; je to život Kristov, život mimo tohto sveta, nový
život úspechu, slávy a výnimočnosti. Kráčaj dnes v tomto vedomí.
Vyznanie
Som nové stvorenie. Vyzliekol som starého človeka s jeho skutkami a obliekol som si nového človeka, ktorý je
obnovený ku pravému poznaniu podľa obrazu Boha. Preto je môj život životom úspechu, slávy a výnimočnosti.
Ďakujem Ti, že osvecuješ môjho ducha, aby som poznal a žil v nezmerateľnej a neobmedzenej veľkosti Tvojej moci vo
mne!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:10
1-ročný plán: Lukáš 23:26-49; 2.Samuelova 4-6
2-ročný plán: 1.Korintským 1:10-21; Žalm 139-140
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Pastor Anita
Je to tvoja prirodzenosť, aby si miloval
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy

vzájomne milovali (Ján 13:34).
V Starom Zákone dal Boh Izraelcom niekoľko prikázaní, ktoré mali poslúchať ako podmienku
pre to, aby mohli mať úžitok z požehnaní zmluvy. Avšak keď prišiel Ježiš, priniesol nové prikázanie,
ktorým je láska. Povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby
ste sa aj vy vzájomne milovali (Ján 13:34). Avšak toto prikázanie dal pred svojím ukrižovaním. Prikázal
svojim učeníkom, aby sa milovali navzájom, pretože láska bola v tom čase pre nich vonkajšou silou.
Takže im dal zákon, príkazanie, aby chodili v láske.
Ale potom nám Biblia v 1.Timoteovi 1:9 hovorí niečo pozoruhodné, že: „...že zákon nie je pre
spravodlivého, ale (je) pre zločincov a neposlušných, bezbožníkov a hriešnikov, nesvedomitých a zvrhlých, pre
otcovrahov a matkovrahov, vražedníkov.“ Takže potom, ako dal učeníkom prikázanie lásky, zomrel za nás na
kríži a Boh Ho vzkriesil späť k životu: „...Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes“ (Židom 5:5). Každý, kto
dnes v Neho uverí, prijíma večný život a stáva sa novým stvorením (2.Korintským 5:17).
V Ňom sme sa stali spravodlivosťou Božou (2.Korintským 5:21) a tak zákon nie je pre nás platný,
pretože bol urobený pre nespravodlivých, ale my sme spravodliví. Tým, že nás urobil novými
stvoreniami, nám umožnil prijať Ducha Svätého a Biblia hovorí: „...láska Božia je nám rozliata v srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Rimanom 5:5). Láska pre nás nie je cudzia; nie je to vonkajšia sila;
je to naša prirodzenosť, aby sme milovali.
Ak si znovuzrodený, narodil si sa z lásky; Otec vložil svoju lásku do tvojho srdca, preto môžeš
milovať tým istým spôsobom ako On, pretože tvojou prirodzenosťou je milovať.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoje požehnané Slovo a jeho moc v mojom živote. Ďakujem Ti za
Tvoju prirodzenosť lásky vo mne, ktorá spôsobuje, že je pre mňa prirodzené kráčať v láske a prejavovať Tvoju lásku
iným, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:12; Rimanom 13:10
1-ročný plán: Lukáš 23:50-24:12; 2.Samuelova 7-8
2-ročný plán: 1.Korintským 1:22-31; Žalm 141-142

April 2014 Testimony
Veľmi ďakujem pastor Chris a pastor Anita za Rapsódiu reality. Všetkým, čím som dnes, som vďaka
Božiemu Slovu, ktoré prijímam z tohto denného čítania. Rapsódia reality je ako moja "nabíjačka", z ktorej
znovu získavam každý deň silu.
Ešte raz ďakujem pastor Chris a Anita!
L.Lovelina, USA

