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AUTOMAT BOŽSKÝCH POŽEHNANÍ
akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom
nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami, divmi a
rozličnými zázrakmi, a darmi Ducha Svätého podľa svojej vôle? (Židom 2:3 – 4 ang KJV).
Náš úvodný verš v anglickej verzii kráľa Jakuba zobrazuje podčiarknutú časť s odkazom na
dary Ducha, avšak znamená to čosi iné. V spomínanom verši preložené slovo „dary“ po grécky
neznie „charisma“ ako je to použité v 1.Korintským 12; ale skôr sa jedná o iné grécke slovo
„merismos“ vo význame „distrúbucia.“ Preklad Douay-Rheims to podáva v ešte lepšom svetle.
Píše sa tam „Boh im svedčil znameniami, divmi a rozmanitými zázrakmi a distribúciou Ducha
Svätého podľa jeho vlastnej vôle.“ Čo to vlastne znamené keď tento verš hovorí o „distribúcii
Ducha Svätého?“
Ako prvé to potrebujeme dať do správnej perspektívy: Kto boli tí čo vykonali znamenia a
divy či špeciálne zázraky? Boli to apoštoly – prví svedkovia ktorí, zvestovali o vzkriesenom
Kristovi! Boh predviedol znaky, divy, zázraky a „distribúciu Ducha Svätého“ práve cez nich!
Skutky 5:12 hovorí „Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky ...“
Kto sme my dnes? Biblia uvádza, že sme služobníci Novej Zmluvy; správcami tajomstiev
Krista (1.Korintským 4:1). My „slúžime“ Nový Zákon. Predstav si ako vojdeš do reštaurácie a si
obslúžený časníkom. My sme ako ten čašník čo slúži v reštaurácii; avšak rozdiel spočíva v tom, že
my (veriaci) slúžime život! Slúžime Ducha, spravodlivosť a požehnania Novej Zmluvy. Aleluja!
Keď sa modlím za Božích ľudí a poviem im, „Žehnám vás v mene Ježiš; žehnám vás so
Slovom; s Jeho prítomnosťou a s Duchom Svätým,“ tým pádom distribujem požehnania Krista!
Hospodin nás povolal do toho, aby sme sa stali služobníkmi a ambasádormi tu na zemi; my
predstavujeme akoby automaty božských požehnaní. On nás pomazal a my máme rozdávať túto
milosť Duchom a meniť životy všade naokolo.
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za privilégium byť ministrom Novej Zmluvy a tak doručovať
večné pravdy. Predlžujem Tvoje požehnania cez Ducha k ostatným a rozširujem Tvoju milosť do
končín zeme, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 10:7 – 8; Rímskym 1:11; 1.Peter 4:10
1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 15:35 – 58 & Príslovia 8 – 9
2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 2:10 – 20 & Jeremiáš 18
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DUCH ODLIŠUJE
V každej veci, na ktorú sa ich kráľ pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že desaťkrát
prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve (Daniel 1:20).
V časoch keď kraľoval Nebukadnesar dal tento kráľ vytrénovať určitých mladých mužov a
chcel ich zozbierať z rôznych národov. Medzi nimi sa nachádzali štyria Hebrejskí chlapci: Daniel,
Chananja, Míšael a Azarja. V deň keď predstúpili pred kráľa na preskúšanie vysvitlo, že spomínaní
Hebrejci sú desať krát lepší ako ich rovesníci. Prečo? Boh ich požehnal s nadprirodzenou
inteligenciou; mali excelentného ducha!
Podobným príkladom je Dávid. Božia moc prišla na neho keď ho prorok Samuel pomazal za
Izraelského kráľa a počas svojich dní v úrade bol pre všetkých príkladom. Dávid zabil a odťal
Goliášovu hlavu a pritom bol len mládenec. Saul bol v tom čase kráľ Izraela a veľký muž vojny,
keď však čelil Goliášovi, bol vystrašený na smrť. Rozdiel spočíval v tom, že Boží Duch opustil
Saula a Duch zostúpil na Dávida. Saul sa stal obyčajným mužom zatiaľ čo Dávid mal Ducha.
1.Samuel 18:7 hovorí „Ženy pri tanci spievali: Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje
desaťtisíce!“ Čo videli v duchu? „Desať krát viac!“ Mohli povedať „dvanásť alebo šesť“; no
povedali „ … Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje desaťtisíce!“ Niečo je na Duchu a to
spôsobuje, že robíš neobyčajné a nepredstaviteľné!
Teraz keď si znovuzrodený, ten Duch sa nachádza už v tebe, a nielen na tebe. Skutky 1:8
uvádza „Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc ...“ Duch Svätý priniesol
Božiu slávu do tvojho života, dávajúc ti tak smerovanie. Dokážeš prechádzať cez „steny,“ žiariť v
tme a dostať sa cez bariéry. On ťa naplnil s nadprirodzenou schopnosťou urobiť veci čo sa nedajú
inak ľudsky vysvetliť.
Využi osobu, moc a službu Ducha Svätého vo svojom živote! On je tvoja výhoda;
spôsobuje aby si videl, rozmýšľal a robil také veci ktoré obyčajní ľudia nedokážu.
VYZNANIE
Mocou Ducha Svätého dochádza na intenzívnu demonštráciu nadprirdzeného v mojej
Kresťanskej službe, zamestnaní, podnikaní, financiách, zdraví, rodine a všetkom čo sa ma dotýka.
Moja cesta je cestou spravodlivého čo svieti jasnejšie a jasnejšie až do perfektného dňa. Sláva
Bohu!
Rozšírené štúdium: 1.Samuel 10:6; Sudcov 14:5 – 6; 1.Ján 2:27
1.ročný Biblický plán: 1.Korintským 16:1 – 24 & Príslovia 10 – 11
2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 3:1 – 13 & Jeremiáš 19 – 20
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VIAC AKO POŽEHNANÝ MUŽ
Hospodin riekol Abrámovi: …. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno
zvelebím, tak sa staneš požehnaním (Genezis 12:1 – 2).
Boh nielen požehnal Abraháma, ale takisto ho urobil požehnaním. Napríklad Lót bol
požehnaný Hospodinom odkedy nasledoval Abraháma: „Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal
ovce, dobytok i stany; ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké,
takže nemohli spolu bývať“ (Genezis 13:5 – 6). Zamysli sa o tom! Lót veľmi zbohatol a to kvôli
svojej spojitosti s Abrahámom.
Ak si znovuzrodený, to isté platí o tebe, lebo aj ty si potomok Abraháma: „ … A ak ste
Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29). Všetky požehnania
akými Boh obdaroval Abraháma sú teraz tvojim vlastníctvom v Kristovi Ježišovi. Ty predstavuješ
balík božského požehnania! Mať takéto vedomie vykorení každý zmysel potreby či nedostatku z
tvojho života.
Boh ťa nechce mať v situácii kedy máš nejakú potrebu; On už spravil všetky veci tvoje
(1.Korintským 3:21). Rímskym 8:17 spomína ako si sa stal Božím dedičom a spoludedičom s
Kristom. Neexistuje nič čo by si nemohol mať, alebo nedokázal urobiť. V žiadnom prípade by si
nemal v sebe nosiť vedomie potreby. On ťa priviedol na jedno veľké miesto nebeského bohatstva.
Preto sa staň požehnaním tak ako to Hospodin určil pre teda.
Ty sám si Boží kontak požehnania pre svet kde funguješ. Keď Hospodin hľadá cestu ako
niekoho požehnať, lokalizuje teba; ty si Jeho partner a kanál požehnania pre svet. Ktokoľvek
dokáže prijať požehnanie a zázrak od Pána, stačí mu k tomu len spojitosť s tebou.
Napríklad nezáleží na aký druh choroby niekto trpí, on alebo ona môžu byť uzdravený
samotným dotkykom s tebou. Je tomu preto, lebo ty si Boží dom, Jeho živý chrám (1.Korintským
3:16); znamenáš stelesnenie plnosti Božích požehnaní. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Pane, ďakujem za požehnanie ma so všetkými duchovnými požehnaniami na
nebeských miestach v Kristovi Ježišovi. Som si vedomí o tom ako som požehnaný a patria mi všetky
veci pre život a zbožnosť. Tak žijem nádherný život, rozdávajúc Tvoje požehnania v mojom svete, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 4:1 – 5; Efezským 1:3
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1 – 2:1 – 4 & Príslovia 12 – 13
2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 4:1 – 8 & Jeremiáš 21
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DÁVAŤ A PRIJÍMAŤ

Veď aj vy, Filipskí, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden
cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy, jedine vy (Filipským 4:15).

Niekedy sa nájdu ľudia, ktorí sa veľmi potešia keď povieme „Pri dávaní Pánovi nezáleží
vlatne na veľkosti toho čo zasievaš.“ Pritom Biblia uvádza „ … Toto však hovorím: Kto skúpo
rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať“ (2.Korintským 9:6).
Inými slovami, ak si lakomý vo svojom dávaní, zozbieraš mizernú alebo chudobnú úrodu,
ale ak dávaš veľkoryso budeš takisto zbierať štedro. To je Slovo; ide o duchovný zákon.
Jednoducho je to o rozsievaní a zbieraní, alebo ako to podáva Pavol v našom úvodnom verši
„výdavky a príjmy.“ Nepotrebuješ sa „modliť“ k Bohu za účelom aby Ním už ustanovený zákon,
fungoval. Zákony, akýkoľvek druh zákona, keď je správne aplikovaný, vyprodukuje potrebné
výsledky. Rovnako platí, ak ich nesprávne použiješ, v konečnom dôsledku budú pracovať proti
tebe.
Existujú veci kedy nepotrebuješ prosiť Boha, aby sa prihodili. Postačí keď konáš na Slovo
alebo duchovný princíp. Je to nám to jasné z niektorých Ježišových podobenstiev ohľadne toho, ako
funguje Božie Kráľovstvo. Napríklad keď čítaš Markovo evanjelium 4:26 – 28 nepovedal ako sa
muž po zasiatí postil a modlil pre vyklíčenie zŕn; nie! Miesto toho si išiel ľahnúť a spal; podľa
svojej samovoľnosti tie zrnká začali rásť a prinisli ovocie.
Keď aplikuješ zákon zasievania, on naozaj funguje. Biblia hovorí „Dokiaľ však zem trvať
bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú“ (Genezis
8:22). Pokiaľ pretrvá sejba znamená, že aj žatva je zaručená a môže to byť kedykoľvek; zber úrody
nastáva automaticky.
Nemusí to byť nevyhnutne Boh kto prináša úrodu. Všetko čo On urobí je nasmerovanie
svojej milosti a priazne smerom na teba pre superhojnosť. 2.Korintským 9:8 (ang AMPC) hovorí,
„A Boh je schopný dopraviť všetku milosť (každú jednu priazeň a pozemské požehnanie) k tebe a to
v hojnosti, až tak aby si vždy a za každých okolností a nech je potreba už akákoľvek bol sebestačný
[vlastnil dosť bez požadovania pomoci či podpory a vedel hojne dávať pre každé dobré dielo a
charitatívne venovanie].“ Vždy dávaj štedro, lebo sľub je určený pre toho kto dáva a nie pre toho
kto prijíma (Lukáš 6:38).
MODLITBA
Nebeský Otče, ďakujem za privilégium dávať na Evanjelium. Ostávam požehnaný vo
všetkom čo robím a prosperujem vo všetkých veciach, pretože som darca. Vždy budem štedro dávať
za účelom propagácie Kristovho Evanjelia po celej zemi; rovnako aj moja úroda je istá v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 11:6; Lukáš 6:38
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 2:5 – 3:1 – 6 & Príslovia 14 – 15
2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 4:9 – 18 & Jeremiáš 22
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JEHO OBETA STAČILA
Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, …. Pátrali totiž, na ktorý a na aký čas Duch
Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich (1.Peter 1:10 – 11).
Po utrpeniach Krista nasledoval život slávy. Nepotrebuješ „zaplatiť“ nijakú dodatočnú cenu
popri tom čo Kristus pre teba už spravil. Urobil to, aby ty si mal prekrásny život a stal sa všetkým
čo z teba Boh chce mať. Jeho obeta bola dostatočná. Na základe tejto obety si sa stal jeden spolu s
Bohom; teraz sa podielaš na Jeho živote a spravodlivosti. On od teba očakáva radovať sa zo života
najlepšie ako len vieš, a tá radosť bude na Jeho slávu.
Ježiš, na kríži pred svojou smrťou povedal „ … Je dokonané ….“ (Ján 19:30). Tým výrokom
oznámil koniec utrpenia pre celé ľudstvo. Ktokoľvek v Neho verí a akceptuje Jeho sprostredkovanú
obetu je automaticky vnesený do nadprirodzeného života slávy. Áno, Kristus trpel za nás, avšak to
utrpenie nám prinieslo večný život a spravodlivosť.
Navyše, príbeh sa neskončil pri Jeho smrti; Biblia uvádza „ … Tak je napísané, že Kristus
musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych ...“ (Lukáš 24:46). Tak miesto nariekania my oslavujeme
Jeho smrť, ktorá bola za nás; pritom oveľa viac oslavujeme Jeho zmŕtvychvstanie ktoré nám dalo
nový život a urobilo z nás pridružených spoločníkov v Božej triede.
Boh chce, aby si každý deň žil vo víťazstve nad smrťou, pochovaním a slávnym
zmŕtvychvstaním Ježiša Krista. Znamená to ak si doteraz ležal na posteli ako pacient, nastal čas
postaviť sa, pretože Jeho utrpenie priviedlo koniec choroby, nemoci a infekcie. Rovnako ako smrť a
hrob nedokázali spútať Ježiša, nič z temnoty by nemalo byť schopné prejaviť vplyv či kontrolu nad
tebou; odmietni aby ťa čokoľvek držalo v zajatí.
Nedovoľ chudobe zmocniť sa ťa odkedy Ježiš na Kríži prebral tvoje miesto chudoby a
nahradil ju prosperitou (2.Korintským 8:9). Ak túžiš mať deti, ale nemôžeš lebo čosi nie je
vporiadku s tvojou maternicou, tá zmena práve dorazila! Teraz už môžeš mať deti pre víťazstvo
Kristovej obety. Sláva Jeho menu naveky! Všetky veci sú možné v Jeho mocnom mene. Amen.
MODLITBA
Požehnaný Otče, som vďačný za Tvoj život vo mne. Tento život sa stalo možným po
vzkriesení Krista z mŕtvych. Ďakujem, lebo ja som objekt Tvojej lásky, pričom moja prosperita a
zdravie znamenajú potešenie pre Teba. Žijem vo víťazstve Krista, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 10:14; Títov 3:5; Židom 9:27 – 28
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 3:7 – 4:1 – 18 & Príslovia 16 – 17
2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 5:1 – 11 & Jeremiáš 23
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REÁLNE UCTIEVANIE
Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde;
veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať (Ján 4:23).
Pri svojom znovuzrodení, nielenže bol tvoj duch pretvorený, bol si taktiež ponorený do
Krista; doslova si spojený spolu s Ním v neodlúčiteľnom spoločenstve. To je dôvod prečo Ho
môžeme uctievať. Skutočné uctievanie je pomiešanie (prelíňanie) duchov; moment nebeskej extázy
kde si očarený v blaženosti a slávou z Jeho prítomnosti.
Nič nedokáže prekonať to božské prepojenie ktoré sa odohráva pri skutočnom uctievaní kde
sa stratíš v Pánovi, kompletne zabudneš o svete a všetkom ostatnom okolo seba. Reálne uctievanie
je spoločenstvo s Otcom. Je to viac ako len spievanie či slová prednesené v modlitbe; je to o
spoločenstve odohrávajúce sa vo sfére ducha zatiaľ čo tvoj vlastný duch splýva s Pánom.
Spomeň si na slová Ježiša z nášho otváracieho verša: Boh je Duch a tí ktorí Ho uctievajú
musia tak robiť v Duchu a v pravde. Uctievať Boha v Duchu znamená, že tá úcta musí prameniť z
tvojho ducha. My slúžime Bohu z nášho ducha. Rozumieme Božím veciach z nášho ducha. To je
jeden z dôvodov prečo potrebujeme byť neustále naplnení s Duchom, lebo iba Duch nám dokáže
pomocť s usmernením a posvätením našich myslí. Vtedy dokážeme rozmýšľať k Bohu a vyjadríme
lásku voči Nemu z hlbín nášho vnútorného človeka do takej miery ako by sme mali.
V reálnom uctievaní zažívaš úžasné unesenie Duchom. Niekedy pritom ako uctievaš sa cítiš
očarený; prenesený mimo pozemskú sféru do nádherných divov Božieho Ducha. Toto požehnanie je
pre každého kto je znovuzrodený. My sme jediní kto dokáže uctievať Otca a zažiť tak skvelé
spoločenstvo v Jeho prítomnosti, lebo náš duch sa mieša s Jeho Duchom.
MODLITBA
Drahý Otče, využívam Tvoju prítomnosť v mojom živote a neodlúčiteľnú jednotu s Tvojím
Duchom; a tak sa teším a zažívam úžasné spoločenstvo a transformáciu zo slávy na slávu. Som plný
sily, povzbudenia a nebeskej vitality, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:7; Filipským 3:3; 1.Korintským 12:13
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 5:1 – 6 & Príslovia 18 – 19
2.ročný Biblický plán: 1.Tesalonickým 5:12 – 28 & Jeremiáš 24
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SLÚŽENIE DUCHA
A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom (Efezským

5:18).
Pritom ako slúžime Evanjelium máme slúžiť aj Ducha; inak naše kázanie a učenie budú len
obyčajné a prázdne slová. Kázanie Evanjelia nie je o tom ako veľa veršov dokážeš citovať; je to o
komunikovaní veršov Písma s Duchom Svätým. Do toho sme povolaní ako Božie deti a služobníci
Evanjelia. Ktokoľvek dokáže rečniť či robiť veľké prednášky, ale bez Ducha nič z toho nebude mať
trvalý účinok.
V 1.Korintským 2:4 Pavol povedal „moja reč a moja kázeň nebola v presvedčivých slovách
múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci.“ 2.Korintským 3:5 – 6 uvádza „ale naša schopnosť je z
Boha. On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera
zabíja, ale Duch oživuje.“ My sme vyslaní Duchom a pomazaní Bohom; a preto dokážeme vykonať
Jeho prácu jedine mocou Ducha.
To je jeden z dôvodov prečo sa od nás vyžaduje tráviť kvalitný čas uctievaním Ducha;
modliť sa v Duchu a byť naplnení Duchom. Takým spôsobom tvoje posolstvo a kázanie nebudú len
presvedčivými slovami z ľudskej múdrosti, ale hlavne o demonštrovaní Ducha a moci. Opäť si
prečítaj kto sme: „ ... služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch
oživuje“ (2.Korintským 3:6). My slúžime Ducha; slúžime Krista. 2.Korintským 4:5 hovorí „Lebo
nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána ....“
Nezáleží na tom čo kážeš alebo učíš. Musí to byť Kristus Ježiš, pretože nemôžeš kázať ani
slúžiť Krista bez moci Ducha. Ty sa potrebuješ do Neho ponoriť; cez spoločenstvo dokážeš
nasiaknuť svojho ducha s Duchom Svätým. Často sa modli a posti. Študuj a medituj na Slove, aby
si tak dokázal kráčať a rozprávať v súhre s Ním. Potom Jeho sláva a moc budú vždy zjavené v tebe
a cez teba.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za Tvojho Ducha pracujúceho v mojom živote. Slúžim život a nebeské
požehnanie mocou Ducha Svätého, ktorý dnes vo mne koná, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:4 – 5; Ján 6:63
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 6:3 – 7:1 & Príslovia 20 – 21
2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 1:1 – 12 & Jeremiáš 25
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Pastor Chris
JEHO NADPRIRODZENÁ SCHOPNOSŤ PRACUJÚCA V TEBE
Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša
schopnosť je z Boha (2.Korintským 3:5).
Slovo „schopnosť“ z úvodného čítania pramení z gréckeho slova „Hikonates,“ a to znamená
kompetencia; naša kompetentnosť je od Boha. Nasledujúci verš pokračuje „On nás uspôsobil, aby
sme boli služobníkmi novej zmluvy ...“ (2.Korintským 3:6). Tento text neodkazoval len na Pavla,
Síla alebo Timoteja, pretože oni už odišli do neba, ale Božie Slovo žije naďalej a dnes je
aplikované pre nás. Tak si ho môžeš zosobniť a povedať „Moja kompetencia je z Boha, ktorý ma
urobil schopným služobníkom Nového Testamentu.“ Vieš čo to značí?
Znamená to, že ty si kompetentný urobiť všetko do čoho ťa Boh povolal týkajúc sa
Evanjelia Ježiša Krista! Ty si čo sa Evanjelia týka efektívny cez Jeho schopnosť. Ak dostaneš
nejakú úlohu, nehovor „Nie som si istý či to môžem urobiť“ pretože ty zaiste môžeš! Samozrejme
sám od seba – svojou ľudskou schopnosťou a dômyselnosťou - možno tú vec nebudeš schopný
vykonať; ale cez Ducha Svätého to dokážeš! Podobne ako Pavol, aj ty môžeš všetky veci
nadprirodzenou schopnosť Krista čo v tebe pracuje (Filipským 4:13).
Odmietni byť limitovaný svojou fyzickou schopnosťou; tvoje potenciály sú neobmedzené.
Rozpomeň si na slová apoštola Pavla z Kolosenským 1:29 kde si uvedomil moc a energiu Krista v
sebe a podľa toho aj prehlásil „A ja sa o to aj namáham a bojujem v Jeho moci, ktorá mocne pôsobí
vo mne.“
Neskôr v Skutkoch 1:8 čítame slová Ježiša: „ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi
na vás, ...“ Grécke slovo vo význame „moc“ je v tomto prípade „dunamis“ a to je dynamická
schopnosť uskutočniť zmeny. Poukazuje to na moc, silu, výkonnosť, zázračne pracujúcu schopnosť;
toto všetko si prijal keď Duch Svätý prišil do teba žiť.
Teraz môžeš vykonať nadprirodzené veci a spôsobiť aby došlo k nadprirodzenému cez moc
Božieho Ducha. Ty si umocnený pre nadprirodzený život. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za božskú energiu, moc, silu, účinnosť a zázračne fungujúcu schopnosť, ktoré
vkladáš ako depozit do môjho ducha, na vykonanie zmien a pre nadprirodzený život na každý deň.
Deklarujem ako cez moc Tvojho Ducha čo je vo mne, dokážem všetky veci a produkujem
nadprirodzené výsledky, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:13; Efezským 3:14 – 16; Filipským 2:13
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 7:2 – 16 & Príslovie 22 – 23
2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:1 – 10 & Jeremiáš 26
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SLÁVA V TEBE
Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť
sa. Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou (Lukáš 9:28-29).

Nie je nádherné ako sa Ježiš modlil a zároveň tak úžasná sláva vychádzala a vyžarovala z
Jeho ducha? Podľa toho vieme, že sláva sa nachádza vo vnútri; ona neprichádza z „neba.“ Niektorí
ľudia sa modlia a povedia „Ó Pane, nechaj Tvoju slávu spočívať na mne“; to platilo v Starej
Zmluve. V Novom Zákone je sláva v tvojom vnútry; teda neprichádza z hora.
Božia sláva akú videl Mojžiš, sláva čo zostúpila a odpočívala na jeho tváry, je teraz v tebe.
Koniec koncov sláva ktorá je v tebe je tá väčšia. 2.Korintským 3:10-11 hovorí „ Lebo aj to, čo
bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou slávou. Veď keď je slávne, čo sa
pominie, omnoho slávnejšie je, čo zostáva.“ Všimni si tú konštrukciu: „ ... s tou prenesmiernou
(dokonalou ang KJV) slávou“; to je sláva Ducha Svätého v nás.
Duch Svätý je Duchom slávy; On znázorňuje slávu Otca a ten istý Duch žije vo svojej plnosti
v tebe. Podobne ako v našom úvodnom verši čítame o Ježišovi, zakaždým ako sa ty v duchu
modlíš, niečo sa deje s tvojím fyzickým telom; sláva vyžaruje z vnútra tvojho ducha, vychádza
von cez tvoje telo a ovplyvňuje všetky veci vôkol teba.
Ľudia v okolí to nemusia zbadať, no nič to nemí; nie je napísané, že to vidieť. Čo sa počíta je
sláva nad tvojím životom, fyzickým telom a tvojím prostredím. Z toho dôvodu sa musíš často
modliť v duchu; tá sláva dokáže zbaviť tvoje fyzické telo choroby a nemoci; mravná skaza a
problémy čo pustošia životy ostatných ľudí nebudú mať dopad na teba.
Efezským 3:20 deklaruje „Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my
prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás.“ Moc fungujúca v nás odkazuje
na slávu vo vnútry. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za úžasné privilégium mať Ducha Svätého žijúceho vo mne; On je
tou slávou môjho života. Využívam Jeho nádhernú prítomnosť a silu vo mne na požehnanie môjho
sveta! Pánova sláva je v tento deň zjavená vo mne a cez mňa a ja som prenesený do vyšších sfér
požehnaní nadprirdzeného života, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 17:22; Rímskym 8:26 (študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 8 – 9 & Príslovia 24 – 26
2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:11 – 17 & Jeremiáš 27
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UDRŽUJ HORIACI OHEŇ LÁSKY
Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých (Matúš 24:12).

V našom dnešnom svete máme väčšie povedomie bezpečnosti ako kedykoľvek predtým; všade je tak
veľa strachu. Pripomína to slová Ježiša ako nás upozornil na znaky konca vekov; povedal ako kvôli
strachu ľudí zradia ich vlastné srdcia (Lukáš 21:25-26). Napríklad teraz sa stáva ťažšie a ťažšie pri jazde
autom zastaviť a pomôcť niekomu uviaznutému na ceste a to preto, lebo veľa ľudí sa bojí že z toho
dotyčného v zastavenom aute sa môže vykľuť únosca alebo násilný kriminálnik.
Niekedy žobrák, ktorý potrebuje nejakú pomoc, osloví iného človeka. Avšak veľa z tých žobrákov v
minulosti spravilo čosi zlé, a tak ho ľudia jednoducho odbijú. To je súčasť toho o čom rozpráva úvodný
verš. Veľa ľudí ochladlo do bodu, kedy už viac nie sú ochotní niekomu pomôcť. Niektorí dokonca
zatvrdli, pretože každý v dnešnej dobe hľadí len na seba.

Avšak zlomyseľnosť sveta by nás nemala zastaviť od milovania; nič z toho by nemalo zahasiť
náš oheň lásky ani stopnúť milosť a súcit. My musíme osloviť a pokračovať v oslovení aby sme
pomohli tým, ktorí potrebujú pomoc. Máme Ducha Svätého a On nás v tom správne vedie;
dôveruj Mu. Ak sa jedná o falošné scenário alebo „neserióznu“ situáciu, On ti dá včas poznať čo
podniknúť.
Preto ak vidíš niekoho v problémoch, nebuď nepohnutý; maj vôľu pomôcť dokonca aj vtedy
ak ťa predtým za dobrú pomoc podviedli. Nehovor „Už viac nikdy nikomu nepomôžem,“ lebo
niekto v minulosti ma oklamal. Tí čo podvádzajú sa dostanú do problémov s Bohom, ale ty
budeš väčší a väčší za milovanie a pomáhanie ostatným.
Pán Ježiš dopredu videl nebezpečné dni v akých dnes žijeme: spústu zlomyseľnosti a
bezprávie; prebytok tvrdohľavosti. Kvôli tomu, Ježiš hovorí ako láska mnohých ľudí vychladne.
Pritom odporúčanie pre nás nehovorí o zoslabnutí, zmenšení ani o vzdaní sa kráčania v láske.
Áno, dni sú zlé, ale my sme vedení božskou múdrosťou a hnaní láskou aby sme obozretne
kráčali a žiarili ako svetlá v strede nepoctivého a protivného sveta.
Láska nemôže byť porazená; nikdy nie si hlupák pre vieru, nádej a lásku. A tak zachovaj
zapálený oheň lásky; tá vždy zvíťazí napriek prevládaniu hriechu, zla a zlomyseľnosti v
dnešnom svete.
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za Tvoju lásku čo je vyliata v mojom srdci cez Tvojho Ducha. Som
oblečený s dobrosrdečným, milostivým a láskavým pocitom smerom k ostatným; a Tvoja múdrosť
ma vždy vedie. Môj oheň lásky horí zakaždým viac jasnejšie dokonca aj v jadre perverzného a
nepoctivého sveta, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 6:9-10; Kolosenským 3:12; 1.Peter 3:13
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 10:1 – 18 & Príslovie 27 – 28
2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 3:1 – 10 & Jeremiáš 28
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NEVYBERAJ SI U BOHA
Vaše slová sú silné a ťažké proti Mne, hovorí Pán. No aj tak sa pýtate: Čo sme povedali
proti Tebe? (Malachiáš 3:13 ang AMPC).
Jedna z vecí pre ktorú sa musíš rozhodnúť vo svojom kráčaní s Bohom je zobrať Božie
Slovo ako jedinú pravdu podľa ktorej sa má žiť. Nikdy nespochybňuj integritu Slova. Uver,
akceptuj a potvrď ako si ten kto Boh hovorí, že si; máš to čo On hovorí že máš a dokážeš urobiť to
čo On hovorí že dokážeš. Presne ako sa uvádza v Jeho Slove.
Napríklad 1.Korintským 3:21 učí „ … Veď všetko je vaše.“ Ide o suverénne prehlásenie
Božstva; nepokúšaj sa to racionalizovať. Potvrď v súlade s tým „Všetky veci sú moje! Nikdy počas
života nebudem mať prázdne vrecká!“ Dovoľ slovu od Boha poskytnúť ti novú mentalitu o
superhojnosti a nekončiacej prosperite. Existujú Kresťania, ktorí oceňujú svoje životy na základe
vlastných osobných skúseností a pritom hovoria proti Slovu. To, že nemáš žiadnu hotovosť na účte
v banke neznamená, že máš prázdne vrecká. Zdroj tvojho bohatstva je Kristus Ježiš; si zapnutý do
nikdy nekončiaceho prísunu. Maj také podvedomie.
Urob moc Evanjelia efektívne vo svojom živote rozprávaním Božieho jazyka: Jeho Slova.
Niektorí Kresťania vyslovili „tvrdé slová“ proti Bohu; vyberajú si len to čo sa im páči, pritom ide o
nesprávnu vec. Presne o tom čítame v našom úvodnom verši. Nehovor, že si chorý lebo si pocítil
nejaké symptóny vo svojom tele. Slovo hvorí týkajúc sa tých čo sú znovuzrodení „Nepovedia – som
chorý“; a to preto, lebo uzdravenie je ich právom od narodenia. A je tu ešte čosi lepšie, a teda
dokonalé nebeské zdravie je prirodzená vlastnosť; a tak neochorejú. Aleluja!
Potvrď Božie Slovo. Ak Boh hovorí, že niečo máš, nerozprávaj že to nemáš. Niekto si povie,
„Prijal som udzravenie, ale bolesť je ešte stále tam“; takto hovoriť znamená popierať svoje
udzravenie. Akceptuj to čo máš tak ako tlmoíč Slovo a deklaruj následne podľa toho; drž to na
svojich ústach, lebo taký je Boží recept pre úspech, neustály pokrok a prosperitu.
VYZNANIE
Požehnaný Otče, Tvoje Slovo je pre mňa veľkou radosťou a potešením môjho srdca; som
vďačný za získanie nepominuteľného dedičstva a večného odkazu úspechu, prosperity a veľkých
vecí. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Tesalonickým 2:13; Kolosenským 1:12; Józue 1:8
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 11:1 – 15 & Príslovia 29 – 31
2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 3:11 – 18 & Jeremiáš 29
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JEHO PEČAŤ DOKONALOSTI JE NA TEBE
Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv
uspôsobil chodiť (Efezským 2:10).
Nikdy neakceptuj nič v protiklade s tým čo o tebe hovorí Slovo. Ak prežívaš slabosť,
pochybnosť, znechutenie a ostatné negatíva vo svojom živote, nič z toho neprijmi. Tvoj život je na
slávu Hospodina; si Božie dielo vymodelované pre dokonalosť. Ty si narodený z Boha pre slávu a
nádheru.
Prečítaj si 1.Peter 2:9 (ang AMPC) a zakrič od radosti! Hovorí sa tam „Ale vy ste vyvolená
rasa, kráľovské kňažstvo, oddaný národ, [Bohom] vykúpení, špeciálni ľudia, aby ste mohli predložiť
úžasné skutky a preukázať cnosť a dokonalosť Toho, ktorý vás povolal von z temnoty do Jeho
predivného svetla.“ Božie Slovo je o konaní. Keď čítaš verše ako tento, musíš jednoducho
odpovedať. Prehlás „Som korunou krásy Božieho stvorenia; dovŕšením Jeho práce! Môj život je
plný slávy, krásy, múdrosti a dokonalosti Boha. Všetko z toho preukazujem pred mojim svetom!“
Boh ťa stvoril pre Jeho slávu a nie chudobu, chorobu, nemoc či úpadok. Ty si Jeho
excelentné ručné dielo; ako by ťa niekto mohol považovať za nezdar? Boh by to neurobil, pretože
On nemohol stvoriť nič čo by zlyhalo. Ty si Božia zručnosť znamenajúc, že si to najlepšie čo v tebe
je a celkovo môže byť! Biblia uvádza „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli
akousi prvotinou Jeho stvorení.“ (Jakub 1:18).
Ty si prvotina a to najlepšie zo všetkého čo Boh urobil; nie si len tak obyčajný. Môžeš
poraziť akéhokoľvek obra a zraziť k zemi akúkoľvek horu, lebo ty si Božie majstrovské dielo; On
dôveruje v tvoju schopnosť zvíťaziť nad životnými krízami, lebo Stvoriteľ dobre pozná svoj
vlastný produkt. Jeho známka a pečať dokonalosti sa nachádzajú na tebe, potvrdzujúc tak dokonalé
zdravie; máš imunitu pred satanovými útokmi; ostávaš „obrnený“ pred chudobou! Jednoduch si bez
škvrny. Nedávaj vo svojom živote žiaden priestor akejkoľvek veci ktorá nie je od Boha. Nech je
požehnaný Boh!
VYZNANIE
Môj život je sformovaný Bohom pre dokonalosť. Som pretvorený mať dokonalé božské
zdravie, prosperitu a nadprirodzený život. Pán má Jeho nálepku na mne; ja mám Jeho samotnú
značku dokonalosti s certifikátom celistvosti; duch, duša a telo! V Ňom som kompletný. Aleluja!
Rozšírené štdúdium: Efezským 2:10 (študijná Biblia); Žalm 139:14; Kolosenským 2:9 – 10
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 11:16 – 33 & Kazateľ 1 – 2
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 1:1 – 7 & Jeremiáš 30
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VIĎ SA V SLOVE A POTVRĎ TO
Hospodine, naveky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo (Žalm 119:89).
Podobne ako prirodzené zrkadlo reflektuje obraz predmetu čo pred ním stojí, keď sa pozrieš
do Božieho zrkadla – Jeho Slova – uvdíš tam seba. Zatiaľ čo normálne zrkadlo môžu odrážať
skreslený obraz predmetu, Božie zrkadlo ukazuje tvoj perfektný obraz – presne ako ťa Boh vidí.
Božie Slovo zjavuje tvoju dokonalosť, krásu, excelentnosť a schopnosť v Kristovi.
Odpoveď na to ako ťa vníma Boh a obraz ktorý o tebe ukazuje Slovo (Jeho zrkadlo), majú
znieť „Áno, amen!“ Napríklad, Slovo hovorí „Všetko je možné tomu, kto verí“; odpovedaj „Áno
Pane, na základe Tvojej schopnosti vo mne, neexistuje nič čo by som nemohol! Moje potenciály sú
neobmedzené a so vždy narastajúcou kapacitou urobiť viac.“
Božie Slovo bude pre teba fungovať len vtedy keď mu dáš tú správnu odozvu. Keď v Slove
objavíš čo ti patrí, čo dokážeš urobiť a kto si v Kristovi, neboj sa to následne potvrdiť; tvoje
vyznanie to zapečatí. Prečítaj si ešte raz náš úvodný verš; Slovo Božie pevne stojí v nebi, ale ty ho
potrebuješ zakotviť vo vlastnom živote keď vyslovíš rovnakú vec v súhlase.
Židom 13:5 – 6 ang. KJV hovorí „ … on povedal … aby sme aj my mohli smelo povedať ...“
Slovo ukazuje ako sa Kristus stal tvojou múdrosťou; a tak potvrď rovnakú vec; deklaruj ako si
rozumný a nikdy hlúpo nerozprávaš; Božia múdrosť je viditeľná v tvojich skutkoch a počutá v
tvojich slovách. Slovo hovorí Kristus je tvoja sila; potvrď to. Čím častejšie to povieš o to viac
neprogramuješ sám seba pre pôsobenie s božskými schopnosťami aké On vložil do tvojho ducha.
Odmietni uznať alebo potvrdiť ako niečo nemôžeš urobiť. Si pripravený na akúkoľvek
úlohu, lebo Slovo tak uvádza. Biblia hovorí ako nachádzaš dostatok v Kristovej dostatočnosti
(2.Korintským 3:5) vo význame ako dokážeš excelovať pri každom zadaní. Existujú ľudia čo
zvyknú hovoriť „Nemôžem urobiť tú vec. Poznám sa“; ich slová sú plné „nemôžem to, neviem to.“
Nikdy tak nerozprávaj! Ty si predsa iný. Môžeš urobiť to čo Slovo hovorí: a teda všetky veci cez
Krista ktorý ťa posilňuje. Sláva Bohu!
VYZNANIE
Kristus je moja schopnosť a kompetencia. Cez Neho sú pre mňa možné všetky veci. Môžem
všetko, lebo väčší je On ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Viem kto som, viem čo mám a čo
môžem urobiť v Kristovi. Moje potenciály sú bez limitov; som inovatívny, excelentný a múdry.
Aleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:5 (študijná Biblia); 1.Ján 4:4
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 12:1 – 21 & Kazateľ 3 – 5
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 1:8 – 14 & Jeremiáš 31

14

Pastor Chris

OSTAŇ SILNÝ A VEĽMI ODVÁŽNY
Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, … (Józua 1:7).
V určitom bode na ceste viery môžeš postretnúť veľmi ťažké a nepoddajné veci a počas tej
náročnej fázy sa môže zdať akoby bol Boh príliš ďaleko. Avšak Pán ti hovorí dokonca aj v tejto
chvíli „Vedz, že ja som tam v tom čase s tebou, lebo ja som v tebe! A tak buď silný a veľmi
odvážny.“ Znamená to nepotácaj sa.
Buď ako Abrahám; Biblia spomína, že on nezapochyboval o Božom sľube v nevere, ale
ostal silný vo viere dávajúc Bohu slávu (Rímskym 4:20). Nehovor veci ako „Nerozumiem ako sa to
celé má; som unavený zo všetkých tých ťažkostí“; nie! Problémy povstanú a sú automaticky
pritiahnuté k svojmu zdroju. Výzvy akým dnes čelíš sú akoby ušité na mieru práva na teba;
predstavujú tvoj chlieb; snaž sa ich rozžuť. Nedopusť, aby si ochabol v dni nepriateľa.
1.Ján 4:4 hovorí ako si z Boha; to znamená mať pôvod u Boha; odkedy Kristus, ten väčší,
žije v tebe už si prekonal svoje problémy, výzvy, nátlaky, nepriateľov a protivníkov. Drž sa Slova.
Lekári sa možno vyjadrili o tom ako máš poškodené vájičkovody alebo nefunkčné plúca.
Možno máš len niekoľko dní života; odmietni sa vzdať! Stoj pevne na zemi vo viere. Naproti nádeji
uver v nádej tú nádej čo je v Slove a ono bude prevládať v tvojej situácii!
Možno ide o problém v rodine prípadne s deťmi; možno sa cítiš chorý vo svojom tele alebo
je to niekto z tvojich blízkych kto ťažko trpí. Mám pre teba dobrú správu: všetko sa obráti na toje
svedectvo. 2.Korintským 4:17 uvádza „ … terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu
hojnosť večnej slávy.“
Na konci ťa čaká sláva; zaiste je to tak! Len ostaň presvedčený ako moc Božieho Slova ťa
dokáže preniesť a to bez ohľadu na okolnosti.
VYZNANIE
Pán je mojím svetlom a mojou spásou; On je sila a dŕžava môjho života! Pevne stojím vo
viere a zároveň odvážne a silno v moci Jeho sily. Som presvedčený o tom, ako Ten ktorý začal vo
mne dobré dielo to dokoná až do dňa Ježiša Krista. Slovo Božie je moja kotva v búrke. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:8 – 9; Žalm 34:19 – 20; 1.Korintským 16:13
1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 13:1 – 14 & Kazateľ 6 – 8
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 1:15 – 20 & Jeremiáš 32
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VYŠŠÍ STUPEŇ
Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to
mať (Marek 11:24).
Keď študuješ kontext Ježišovej reči hore, všimneš si ako učil o viere a nie modlitbe.
Preložené slovo „modlitba“ z tohto verša je všeobecné slovo použité pre komunikáciu s Bohom, či
už máš požiadavku, prosbu alebo príhovor. Nemyslel tým, aby si prosil počas modlitby. Na tomto
mieste rieši tvoje ústa a srdce. Anglický preklad Kráľa Jakub je najpresnejší. Hovorí „ … po
čomkoľvek túžite ...“ a nie „o čokoľvek prosíte respektíve na čokoľvek sa pýtate.“
Môžeš mať vo svojom srdci túžbu bez toho aby si o ňu prosil; nepožiadal si Boha prípadne
si Mu nič o nej nepovedal, no aj tak sa to zrealizuje. Ježiš nám ukazuje vyšší stupeň kráčania s
Bohom. On povedal „ … po čomkoľvek túžite keď sa modlíte ...“; zahŕňa to všetky druhy modlitby:
modlitba uctievania, modlitba chvály a podobne. Rozšírená forma znie „urobiť modlitby“ a teda po
čomkoľvek túžite keď robíte modlitby.“
Predstav si napríklad ako máš vo svojom srdci túžbu, no nemodlíš sa za ňu. Avšak ako
„robíš modlitby“ pri svojom uctievaní a velebení Hospodina, zrazu si spomenieš na veci po akých
túžiš. Náš úvodný verši sa snaží odkomunikovať nasledované „Ver ako to máš.“ To je vyššia forma
chodenia s Bohom.
Keď to celé pochopíš zistíš, že namáhanie sa vo viere pre získanie vytúžených vecí, nie je
potrebné. Ak tá túžba vzíde na tvoju myseľ pri uctievaní Pána v modlitbách, jednoudch uver ako si
všekto dostal a pokračuj ďalej so svojou chválou a uctievaním. Nech je tá vec už čokoľvek, ono sa
to zmaterializuje bez prosby a opýtania sa Hospodna. Sláva Bohu!
MODLITBA
Pane, Tvoja práca je dokonalá; všetky Tvoje cesty sú spravodlivé. Tvoja vytrvalá láska
nikdy neprestane. Tvoja vernosť vydrží všetky generiácie. Ty si milostivý a láskavý, uspokojuješ
moju dušu dobrými vecami a vždy mi udeluješ túžby srdca. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 65:5 – 24; Filipským 4:6 – 7
1.ročný Biblický plán: Galatským 1:1 – 24 & Kazateľ 9 – 12
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 2:1 – 14 & Jeremiáš 33
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MILUJÚCI NEBESKÝ OTEC
Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska (1.Ján 4:8).
Podčiarknutá časť nášho úvodného čítania hovorí – Boh je láska. Toto stanovisko je
najjasnejšie pochopené a zobrazené v živote a službe Ježiša. On predstavoval lásku čo zostúpila
dole z neba. On bol stelesnením a úplným odhalením Otcovej lásky. Vyjadroval a symbolizoval
charakter Otca.
Mojžišov zákon neukázal Boha ako lásku alebo milujúceho Otca. Avšak keď prišiel Ježiš,
On nazval Boha Otcom a ľudia boli užasnutí pretože nikdy nepoznali Hospodina ako svojho Otca.
Poznali Ho ako veľkého Boha; vedeli o Ňom ako o Bohu medzi anjelmi a zapálenými sviecami vo
vnútornej svätyni, ale nikdy Ho nebrali za milujúceho Otca; paradoxne boli viac oboznámení s Jeho
rozsudkami. Ľudia v tých časoch nevedeli, že môžu vidieť Boha a dotknúť sa Ho aj mimo svätyne.
Ježiš predstavoval prítomnosť Boha na uliciach, rušných križovatkách kde sa nachádzali
otlčení, utláčaní a zničení. Ľudia išli za ním aby vo veľkých zástupoch prinášali chorých a
zbedačených a On ich všetkých uzdravoval demonštrovaním Otcovej lásky. Ako raz učil v
synagóge, prišla dnu žena; bola zhrbená a nemohla sa vystrieť. V tom stave sa nachádzala dlhých
osemnásť rokov.
Ako vkročila dovnútra, Ježiš ju zavolal k sebe, dotkol sa jej a povedal „ … Žena, zbavená si
svojej nemoci“ (Lukáš 13:12). Láska ju oslovila a dotkla sa jej; okamžite bola ucelená. Výsledkom
bolo, že sa ozval správca synagógy a vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, že Ježiš udzravil niekoho
na deň Šabatu. Prečítaj si ale Pánovu odpoveď: „ … Pokrytci, …. A táto dcéra Abrahámova, ktorú
satan mal poviazanú, hľa, osemnásť rokov, či nemala byť zbavená tohto puta v deň sobotný?“
(Lukáš 13:15 – 16).
Ukazuje nám to Otvcove srdce. Náš nebeský Otec panuje a kraľuje v láske. Proti láske
nejestvujú beriéry, zákony, prekážky ani obštrukcie. On nielen že miluje; On je komplet celý láska;
Boh je navždy milostivý a láskavý! Aleluja!
VYZNANIE
Milujúci a vľúdny Otče, ďakujem za bohatý depozit Tvojej lásky v mojom srdci cez Ducha
Svätého! Cez Tvoju lásku v mojom srdci je veľa ľudí zachránených z tých najhlbších hĺbok choroby,
depresie, smútku, bolesti či mizérie a zároveň sú prenesení do ich miesta zdravia v Kristovi. Amen.
Rozšírené štúdium: Nahum 1:7; 2.Tesalonickým 2:16 – 17; Jeremiáš 31:3
1.ročný Biblický plán: Galatským 2:1 – 21 & Veľpieseň Šalamúnova 1 – 2
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 3:1 – 7 & Jeremiáš 34
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AKCEPTUJ LEN TO ČO PRICHÁDZA OD BOHA
… Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba (Ján 3:27).
Tak veľa ľudí vo svete nemalo so svojím zdravím žiaden problém až do momentu pokiaľ
nezašli na kontrolu. Doktor im zrazu povedal, že majú cukrovku a okamžite tá informácia zmenila
ich životy; utrpenie začalo. Boli v dobrom zdraví až do momentu pokiaľ sa im do rúk nedostali
výsledky od doktora. Ako máš možnosť vidieť, lekárske dáta hovoria fakty, zatiaľ čo Boh hovorí
pravdu.
Božia pravda o tvojom zdraví znie „Ak je v tebe Kristus, hoci tvoje telo môže byť lynčované
chorobou či nemocou, Duch Svätý prechádzajúci sa v tebe zaplavuje telo božským životom a
zbavuje ho od každého neduhu.“ Pochop kto si: narodený z Boha; nové stvorenie v Kristovi! Život
čo máš v sebe je samotný život Boha; a taký druh života nemôže ochorieť; nazýva sa „večný život“;
nedá sa zničiť ani skorumpovať.
Dokonca ak si sa narodil s chybou v srdci alebo problémovou krvou všetko sa pominulo,
odkedy Biblia hovorí „ … ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa,
nastali nové. A to všetko je z Boha, ...“ (2.Korintským 5:17 – 18). Starý život ktorý dokázal
ochorieť je teraz nahradený Božím životom. Naviac Biblia uvádza „ … On vzal na seba naše
neduhy a niesol naše nemoci“ (Matúš 8:17). Ježiš tak urobil! On zobral od teba preč každú chorobu
a nemoc. Teraz sa raduj dokonalému zdraviu.
Nehovor ako máš obezitu; nemôžeš ju mať, lebo nepochádza od Boha. Ako nové stvorenie,
všetko v tebe, každá jedna vec ohľadne tvojho života je nová a pochádza od Boha; čítali sme o tom
v 2.Korintskýn 5:17 – 18. Jakub 1:17 hovorí „Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza zhora
od Otca svetiel, ...“ Rovnako čítame v našom nosnom verši „ … … Človek si nič nemôže vziať, ak
nie mu je dané z neba.“ Choroba, nemoc, zlyhanie, nedostatok a slabosť nie sú od Boha; ani jedno z
uvedených neprichádza z neba; preto nič z toho neakceptuj.
Veci od Boha sú čisté, perfektné a donalej múdrosti. Ak to bolí, zväzuje alebo nesie v sebe
temnotu, potom to nemá pôvod u Boha; odmietni tú vec v mene Ježiš. Akceptuj a daj súhlas vo
svojom živote len tomu čo je v súlade s ustanovením Evanjelia a dokonalou vôľou Boha pre teba.
VYZNANIE
Akceptujem a vyznávam len to čo mi patrí podľa Slova. Som tým čo Boh hovorí, že som;
mám to čo Boh hovorí, že mám a môžem urobiť to čo On hovorí, že môžem! Princ tohto sveta nemá
vo mne nič, lebo ja som plný Boha!
Rozšírené štúdium: Ján 3:27; Filemon 1:6; Filipským 4:8
1.ročný Biblický plán: Galatským 3:1 – 14 & Veľpieseň Šalamúnova 3 – 5
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 3:8 – 16 & Jeremiáš 35

18

Pastor Chris

KRÁČAJ V JEHO MENE
Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých
duchov ... (Marek 16:17 – 18).
Je naozaj nádherné vidieť ako Ježiš hovorí: tá prvá vec čo dokážete urobiť v mojom mene je
vyháňať diablov. Ukazuje to ako veľmi je satan porazený; on vôbec nie je žiaden faktor. Ak niekto
dal svoj život Kristovi čo i len pred momentom, hneď je schopný vyháňať diablov. Je tomu preto,
lebo Kresťan je nadradený voči satanovi; Kresťan má život Boha a Kristovu spravodlivosť;
nachádza sa v triede Boha. Aleluja!
Mať satana pod kontrolou nie je otázka o tom za ako „silného“ alebo „duchovného“ sa
pokladáš; je to celé o Ježišovi a autorite akú On dal tebe; ty kráčaš a žiješ v Jeho mene. Satan nemá
žiadne právo viesť veci v tvojom živote, domácnosti ani v životoch tvojich milovaných; vyžeň ho
prečo! Uplatni Kristovu autoritu nad ním. Ty dokážeš vyhnať démonov každý deň, v každom čase
a na každom mieste jednoduchým použitím mena Ježiš.
Keď adresuješ meno Ježiš satanovi a jeho spoločníkom temnoty, oni odpovedajú tak akoby
počuli hovoriť priamo Ježiša. Pri zaobchádzaní so satanom nevyjednávaj s ním; vyžeň ho von! To
povedal Ježiš aby sme robili. Niekto sa chce opýtať „Čo ak diabol nepôjde keď sa ho pokúsim
vyhnať?“ Taká možnosť neexistuje odkedy ty kráčaš v Jeho mene.
Chodiť v Jeho mene znamená rozoznať moc a autoritu mena; nažívať s vedomím čo to meno
reprezentuje. Filipským 2:9 – 10 hovorí „Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé
meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v podsvetí.“
Nemôžeš predsa niečo takéto vedieť a debatovať o tom či démoni odpovedajú alebo
neodpovedajú keď ich vyháňaš; oni nemajú žiadnu šancu. Slovo to riadi: Tvoja úloha je vyhnať
diabla von a diablovou zodpovednosťou je poslúchnuť a utekať preč!
VYZNANIE
Aké úžasné je byť spoločníkom Božieho druhu; som jeden s Kristom, Jeho život a charakter
spravodlivosti sa nachádzajú v mojom duchu! Som umiestnený ďaleko nad všetky kňiežatstvá,
mocnosti a vládcov temnoty tohto sveta. Uplatňujem autoritu v Kristovi a tým držím zlého kde
navždy patrí – pod moje nohy - v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 10:8; Lukáš 10:18 – 19; Skutky 16:18
1.ročný Biblický plán: Galatským 3:15- 25 & Veľpieseň Šalamúnova 6 – 8
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 4:1 – 8 & Jeremiáš 36
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NIČ ŤA NEDOKÁŽE ZLOMIŤ
pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je
naša viera (1.Ján 5:4).
V Kristovi existuje vyšší život – duchovný život, ktorý sme ako Kresťania prijali. My nie
sme len tak obyčajní ľudia. Neprišli sme na tento svet stať sa obeťami; sme rodení víťazi.
2.Korintským 2:14 uvádza „Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na
každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“ Asi takto nejak vypadá tvoj život; kde
víťazíš každý deň na každom miesto a vo všetkých veciach.
Samozrejme že sa nájdu ľudia ktorí veria ako život nie je „prechádzka ružovou záhradou“ a
musia nastať „vzostupy a pády“ avšak príčina takéhoto uvažovania je ich neznalosť. Odkedy je v
tebe Kristus, mal by si žiť vo víťazstve nad každou situáciou akej čelíš. Utrpenie sprostredkované
Ježišom urobilo z teba jedného spolu s Bohom a prinieslo ťa do víťazaného života.
Biblia hovorí, Boh „ … Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, nad
všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v
budúcom veku“ (Efezským 1:20 – 21). To ešte nie je všetko; Hospodin takisto „ … nás vzkriesil a
spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi“ (Efezským 2:5 – 6).
Boh ťa vzkriesil spolu s Kristom. Teraz spolu s Ním sedíš v sláve, vysoko nad všetkými
kniežatstvami, mocnosťami, silami, dominanciami a každým menom čo je menované nielen na
tomto svete, ale takisto v tom čo bude nasledovať. Ty si usadený priamo na mieste Jeho autority a
sily. Z toho dôvodu nemôžeš byť ani porazený. Odkedy je väčší On ktorý je v tebe ako ten čo je vo
svete, nič ťa nedokáže zložiť (1.Ján 4:4).
Nezáleží na tom aké boli tvoje skúsenosti a zážitky v živote doteraz; nie je rozhodujúce ako
dlho si trpel či bol v temnote; dorazilo k tebe svetlo. Pravda je odhalená: Kristus je tvoj život, sila a
tvoje víťazstvo. Ty si viac ako len premožiteľ. Narodil si sa pre dominovanie a triumfálne nažívanie
každý deň. Aleluja!
VYZNANIE
Narodil som sa ako víťaz a žijem triumfálne nad satanom, okolnosťami života,
ekonomickými podmienkami tohto sveta a inými problémami ktoré ničia ľudské životy. Mocou toho
silnejšieho ktorý je vo mne, žijem nadprirodzený život vysoko nad korupčnými vplyvmi sveta. V
Kristovi Ježišovi som víťaz teraz a navždy. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Lukáš 10:19; 1.Korintským 15:57
1.ročný Biblický plán: Galatským 3:26 – 4:1 – 20 & Izaiáš 1 – 2
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 4:9 – 16 & Jeremiáš 37
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JEHO SLOVO NAPLNENÉ V TEBE
Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju
vôľu (Židom 10:7).
Pán Ježiš počas svoje púte na zemi prežíval perfektnú vôľu Boha; kráčal s predurčeným
cieľom (osudom). On lokalizoval aké bolo Jeho poslanie a účel. Obidvoje bolo zapísané v Slove a
tak aj naplnil slávne veci o ktorých sa hovorilo a boli písané o Ňom.
Napríklad v Lukášovi 4:17 – 21 čítame ako Ježiš v synagóge čítal zo zvitku ktorý mu bol
podaný. Otvoril knihu Proroka Izaiáš a našiel miesto kde bolo uvedené: „ … 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.“
Potom Biblia hovorí ako zavrel knihu „ ...a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v
synagóge upierali sa na Neho. A On im začal hovoriť: Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich
ušiach.“ Učiteľ dokázal rozoznať a uznať tie verše ktoré boli napísané o Ňom. Vedel aká bola jeho
identita a misia. Jeho určenie bolo zreteľne vyjadrené v Slove. Nielenže Ježiš uznal to čo bolo
napísané o Ňom v Písme, On to takisto aj potvrdil.
Žalm 87:3 píše „Preslávne veci hovoria o tebe, ty mesto Božie. Sela“; to odkazuje na teba –
nové stvorenie v Kristovi Ježišovi – ty predstavuješ mesto Božie. Úžasné veci sú o tebe hovorené a
napísané v Slove: slávne veci o tvojom dedičstve, zaradení, schopnostiach, slobode a privilégiách v
Kristovi Ježišovi. Potom ako lokalizuješ tieto skutočnosti v Slove rovnako ako to urobil Učiteľ,
potvrď ako všetko z toho je naplnené v tvojom živote.
Tvoje osobné určenie je zaznamenané v Božom Slove. Celé je to ako vysporiadaná vec. Ty
si predurčený pre veľké veci; oddelený od zvyšku pre život víťazstva a triumfu zo slávy na slávu.
1.Ján 4:4 hovorí „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás,
ako ten, čo je vo svete.“ Už teraz víťazíš nad satanom a protivenstvami života. Zosobni si tieto a
ostatné slávne skutočnosti napísané v Slove o sebe; potvrď a kráčaj v ich svetle. Aleluja!
VYZNANIE
Som potomok Abraháma. Zárodok veľkoleposti je v mojom duchu! Som žiarou Božej slávy;
chŕlim Jeho milosť a krásu! Kráčam vo svetle mojej spravodlivosti v Hospodinovi, manifestujem
Jeho lásku a odhaľujem Pánovu múdrosť vrodenú v mojom duchu. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 1:11 – 12 (študijná Biblia); Efezským 2:10; Židom 13:5 – 6
1.ročný Biblický plán: Galatský 4:21 – 5:1 – 15 & Izaiáš 3 – 5
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 5:1 – 10 & Jeremiáš 38
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VÝNIMOČNOSŤ JE BOŽÍ SEN PRE TEBA
Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol (Genezis

26:13).
Galatským 3:29 hovorí „A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa
zasľúbenia.“ Boh povedal Abrahámovi „A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy
zeme, pretože si poslúchol môj hlas“ (Genezis 22:18). To dedičstvo patrí rovnako aj tebe, lebo ty si
potomok Abraháma; bol si oddelený od zvyšku k veľkým veciam; pre tvoj svet predstavuješ
požehnanie.
Boh si vybral nás všetkých – Jeho deti – aby sme boli veľkí. Túží mocne použiť každého
jedného unikátnym spôsobom pre naplnenie svojho účelu na zemi. Každý kto je narodený z Boha
má v sebe zárodok výnimočnosti; ty si sa narodil veľký. Nikdy sa nedomnievaj ako tvoja veľkosť v
živote závisí od vlastného diela, pretože Biblia hovorí „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to
nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Efezským 2:8 – 9).
Spoznaj kto si v Kristovi a kráčať v tej identite.
Opäť si všimni Božiu myšlienku: Pán povedal Abrahámovi „ … Urobím ťa veľkým
národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním“ (Genezis 12:2). Nebol to
Abrahám kto prosil Hospodina urobiť ho veľkým. Práve naopak, išlo o výber Boha; tvoja
veľkoleposť je Božia voľba.
Znamená to bez ohľadu či plánuješ alebo nie, veľkoleposť je Boží sen pre teba odkedy si
Abrahámovým potomkom. Nepotrebuješ sa namáhať preto aby si bol veľký; veľkosť prebýva v
tebe už teraz! Ži každý deň s mentalitou veľkoleposti a dokonalosti. Nech to reflektuje spôsob akým
uvažuješ, hovoríš, kráčaš a žiješ.
MODLITBA
Drahý nebeský Otče ďakujem za život veľkoleposti a dokonalosti. V mojom osobnom živote
ako aj v živote ostatných robím veľké veci mocou Tvojho Slova a schopnosťou Ducha Svätého čo sa
nachádza vo mne. Ako študujem Tvoje Slovo vidím pritom môj veľký a triumfálny život! Kráčam
napred v múdrosti pre dosiahnutie veľkých vecí pre Tvoje kráľovstvo, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Genezis 12:1 – 3; Genezis 26:12 – 13; Exodus 11:3
1.ročný Biblický plán: Galatským 5:16 – 26 & Izaiáš 6 – 8 .
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 5:11 – 18 & Jeremiáš 39
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ŽIVOT ABSOLÚTNEHO ODPOČÍNKU
Vezmite na seba moje jarmo … lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké! (Matúš
11:29 – 30).
Život čo sme prijali v Kristovi nevyžaduje od nás namáhanie sa pre čokoľvek. Je to život
odpočínku; život pokoja v prosperite. Opäť si prečítaj náš úvodný verš. Tu Pán Ježiš naznačuje aký
ľahký a bez stresu je v skutočnosti Kristov druh života.
Inštrukcie a zodpovednosti dané Pánom nie sú vôbec náročné. 1.Ján 5:3 hovorí Jeho
prikázanie nie sú bolestivé. On sa ťa nikdy neopýta urobiť niečo mimo tvojej schopnosti. Všetko čo
od teba chce je činiť na Jeho Slovo.
Zamysli sa nad tým: On nepožadoval nič k tomu, aby naše hriechy boli odpustené. Všetky
hriechy aké si kedy spáchal boli automaticky zmazané obetou Ježiša Krista. Efezským 2:4 – 5
hovorí „Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lás ku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás
s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - veď milosťou ste spasení!“ Neskôr vo verši 8 a 9 to
pokračuje: „A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“
Ako mŕtvi hriechu sme potrebovali vyznať Panstvo Ježiša a uveriť v našich srdciach ako Ho
Boh vzkriesil z mŕtvych k tomu, aby sme boli nové stvorenie (Rímskym 10:9). Od toho okamihu
sme spravodliví a prenesení do úžasnej slobody Božích synov, kde nám patrí dominancia nad
satanom a jeho spoločníkmi v temnote.
Ak bolo pre teba tak jednoduché prijať spásu a mať večný život vštepený do svojho ducha,
potom musíš akceptovať ako život v Kráľovstve je rovnako jednoduchý. Všetko čo potrebuješ
urobiť je povedať „Áno“ voči Slovu; prijmi a oceň pre seba všetky nádherné ustanovenia Evanjelia:
dokonalé zdravie, uchovanie, pokoj, vyslobodenie, bezpečie, víťazstvo, úspech a všestrannú
prosperitu! Všetko z toho je tvojím aktuálnym vlastníctvom v Kristovi. Stačí ak to prijmeš a
potvrdíš a budú z toho živé skutočnosti na každý deň.
VYZNANIE
Vďaka patrí Bohu, ktorý ma kvalifikoval byť účastníkom na dedičstve svätých v Kráľovstve
svetla. Pán urobil môj život ľahký, úžasný a vzrušujúci. On prebral kontrolu v mojej rodine, zdraví,
financiách a vo všetkých oblastiach. Preto dnes a vždy naživam v absolútnom odpočínku, pokoji a
radosti v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 11:28 – 30; Židom 4:3
1.ročný Biblický plán: Galatským 6:1 – 18 & Izaiáš 9 – 10
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 5:19 – 25 & Jeremiáš 40
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BOŽSKÝ NÁHĽAD
Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste
naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (Kolosenským 1:9).
Ak máš prežívať víťazný, prospešný a slávny život, potrebuješ k tomu vedieť, pochopiť a žiť
podľa Slova, lebo ono predstavuje múdrosť Boha. Veľa ľudí sa v tom stráca a pôsobia mimo Božej
múdrosti keďže nerozumejú Božiemu Slovu.
V Matúšovi 22:29 Ježiš povedal Židom „ … Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ...“
Vedomosť Božieho Slova inšpiruje v tebe Božiu múdrosť aby si vedel, hovoril a urobil tú správnu
vec, v správnom čase a pre Boží účel.
Múdrosť znamená božský náhľad do reality. Je to sila čo v tebe pracuje a spôsobuje aby si
kráčal s nebeským náhľadom v perfektnej vôli Otca pre svoj život. Je to Duh Svätý pracujúci v tebe
kto produkuje silu múdrosti v tvojom živote. On je Ten kto ťa naplní s Božou múdrosťou, odkedy
On je Duch múdrosti.
Ktokoľvek sa môže múdro tváriť. Môže pekne a múdro rozprávať, avšak to ho ešte nerobí
múdrym. Kto si raz povedal „Starší ľudia sú múdri, lebo majú množstvo skúseností.“ To nemusí byť
pravda; starí ľudia nie sú vždy múdri (Jób 32:9).
Starí ľudia môžu mať skúsenosti ktoré im dajú spätný pohľad. To čo ťa prenesie životom je
božský náhľad do tajomstiev a záhad. A ten sa udeľuje Duchom cez Slovo. Spätný pohľad ti
poskytne múdrosť až po (ukončení) udalosti, zatiaľ čo náhľad je kapacita porozumieť skrytým
pravdám; múdrosť je pre udalosť a to potrebuješ - „Phronesis.“ Jedná sa o druh múdrosti akú udelil
Boh Šalamúnovi; praktická múdrosť. Znamená to viac ako len mentálna schopnosť či vedecké
vyškolenie. Je to špeciálne myslenie ktoré zapríčiní aby si videl, myslel, hovoril a robil veci
správne.
Biblia deklaruje ako sa nám Kristus stal múdrosťou od Boha; potvrď to. Prehlás „Kristus je
moja múdrosť; patrí mi náhľad do tajomstiev a záhad; chápem tomu ako fungujú veci a viem ako
skrotiť okolnosti života na prispôsobenie sa Božej perfektnej vôle pre môj život.“ Aleluja!
VYZNANIE
Boží Duch pomazal moju myseľ pre uvažovanie s Kristovou mysľou; patrí mi náhľad do
tajomstiev a záhad. Poznám a kráčam v dokonalej vôle Boha v každej múdrosti a duchovnom
chápaní. Som poháňaný silou múdrosti povedať a urobiť správne veci tým správnym spôsobom a na
Božiu slávu a účel, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timotejovi 3:15; 1.Korintským 2:6- 13
1.ročný Biblický plán: Efezským 1:1 – 14 & Izaiáš 11 – 12
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 6:1 – 16 & Jeremiáš 41

24

Pastor Chris

NAĎALEJ SA VYVÍJAJ V SLOVE A UČ SA HO
Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!
(2.Peter 1:2).
Poznať Slovo pre seba je dôležité; musíš pokračovať s učením sa a mocnením v milosti.
Určití Kresťania sa domnievajú ako dostatočne veľa Slova poznajú; myslia si že všetko v Písme
vedia a to len zato, lebo sú Kresťanmi niekoľko rokov. Byť Kresťanom celý život sa ešte nemusí
rovnať duchovnému rastu; pre duchovný rast je potreba študovať a činiť Slovo. Výsledky v tvojom
živote musia byť v súlade s božským ustanovením Evanjelia; inak je natom niečo nesprávne.
Tí ktorí nevstrebali do seba Slovo a teda ich duch má nedostatok Slova sa zbabelo vykrútia
keď dorazí deň nepriateľa. Keď sú vystavení výzvam odpovedajú strachom a úzkosťou čo je len
dôkaz toho, že Slovo nebolo v ich vnútry. Avšak ak je Božie Slovo v tebe, potom ťa nič neotrasie.
Ostávaš víťazný bez ohľadu na okolnosti vôkol seba. Vieš, že nech príde čo má, ty si viac ako len
premožiteľ; prekonal si každý problém, krízu, nepriateľa a protivníka.
Pokračuj aj naďalej s ukladaním bohatého depozitu Slova do svojho ducha; prebývaj v
poznaní - vedomosti Slova. Nech sa to stane tvojou prioritou. Kolosenským 3:16 hovorí „Slovo
Kristovo nech prebýva vo vás bohato ...“ Usilovne študuj Slovo. Čím viac budeš tak robiť o to viac
sa ti Pán bude manifestovať v navýšenej sláve; objavíš kto je Kristus, Jeho charakter a prirodzenosť
a tiež kto si ty v Ňom.
Máš schopnosť a voľbu určiť si aký chceš mať život; vyber si život hojnej milosti a pokoja!
Taký druh života v ktorom triumfuješ každý deň a na každom mieste bez namáhania sa a kde nikdy
neostaneš znevýhodnený. To je život aký nám dal Kristus cez Evanjelium. Slovo je schopné
vybudovať ťa a doviesť do vlastného dedičstva v Kristovi (Skutky 20:32). Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otče, moje srdce je otvorené na prijatie Tvojho Slova a podľa neho budem aj žiť.
Vážim si a túžim po Tvojom Slove viac než po čomkoľvek inom. Som zakorenený a a vybudovaný v
Slove; neotrasiteľný a vždy víťazný! Ja žijem vyšším životom v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timotejovi 4:15; 2.Timotejovi 3:14 – 15; Príslovia 1:5
1.ročný Biblický plán: Efezským 1:15 – 2:1 – 10 & Izaiáš 13 – 14
2.ročný Biblický plán: 1.Timotejovi 6:17 – 21 & Jeremiáš 42
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JEHO BOŽSKÁ MOC
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou,
darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3).
Nie je úžasné ako všetko čo v Kristovi Ježišovi máme a čím sme sa v Ňom stali je výsledok
Jeho božskej schopnosti a nie tej našej? Sami od seba ani pre sebe by sme nič nemohli urobiť za
účelom stať sa Božími dedičmi a spoludedičmi s Kristom. Bez Neho nemôže byť víťazmi v živote!
Bola to Jeho božská moc ktorá spravila možným pre nás mať a žiť nadprirodzený život.
Všetko čím sme, čo máme a tiež čo pre nás Hospodin v Kristovi vykonal vychádza z Jeho
božskej moci. Svedčí to ako v našich životoch nič nechýba. Moc ktorá dokázala stvoriť je perfektná
a neobmedzená. Niet divu keď Biblia hovorí ako sme kompletní v Kristovi; v tvojom zdraví,
financiách, zamestnaní, rodine a podobne nič nechýba. Každá vec ohľadne tvojho osobného života
je dokonalá. Aleluja!
Tu prichádza ešte čosi iné a silné: Okrem udelenia Jeho božskej sily pre náš život a
zbožnosť, Boh, v osobe Ducha Svätého, nám takisto dal rovnakú silu podľa akej žijeme. On
predstavuje Božiu moc. Duch bol ten kto všetko stvoril. Dnes ten istý Duch žije v tebe. Skutky 1:8
hovorí „ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, ...“
Moc je dynamická schopnoť pre vyvolanie zmeny. Podobne ako Pán, aj ty môžeš urobiť
čokoľvek. Poskytol ti božskú schopnosť udržať sa v nadprirodzenom živote; kráčať na vode!
Dokážeš zmeniť beznádejné situácie; môžeš sa postarať o to aby voda začala vyvierať na púšti. Aký
nádherný život! Aké len Evanjelium!
Pavol, pritom ako píše Korinťanom, pripomína nasledovné „Niežeby sme boli schopní
vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha“ (2.Korintským
3:5). Patrí ti schopnosť doručiť excelentné výsledky pri každej úlohe či zadaní ktoré ti zveria.
Disponuješ mocou urobiť nepredstaviteľné, nemysliteľné a nemožné: „Tomu však, ktorý môže nad
toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v
nás“ (Efezským 3:20).
VYZNANIE
Dosahujem neobyčajné, hromadím úspech za úspechom. Patrí mi schopnosť získať
dokonalosť v každej úlohe a zadaní aké mi zveria. Odkedy mám Krista v sebe, pôsobí vo mne sila
pre vykonanie nemysliteľného, nepredstaviteľného a nemožného. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Lukáš 1:37; Filipský 2:13; 2.Korintským 4:7
1.ročný Biblický plán: Efezským 2:11 – 22 & Izaiáš 15 – 18
2.ročný Biblický plán: 2.Timotejovi 1:1 – 18 & Jeremiáš 43
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RÝCHLOSŤ DUHA SVÄTÉHO
Ruka Hospodinova bola s Eliášom, takže si opásal bedrá a bežal pred Achábom, až tam, ako
sa ide do Jezreela (1.Kráľ 18:46).
Existuje taká vec ako rýchlosť Ducha Svätého kde zadanú úlohu dosiahneš a skončíš
nadpridzene. Je to súčasť služby Ducha Svätého v našich životoch: On v nás spôsobí dosiahnutie
činov prevyšujúcich ľudské chápanie a to všetko za rekordný čas.
Napríklad potom čo Duch Svätý zostúpil na apoštolov, hneď prvý deň evanjelizácie bolo
získaných a pridaných do Cirkvi tritisíc duší (Skutky 2:41)! Počas nasledujúceho stretnutia, päťtisíc
mužov (ženy a deti nesčítané) bolo zarátaných do Cirkvi (Skutky 4:4). Tieto udalosti znamenajú
nadprirdzené úspechy; išlo o božskú rýchlosť v akcii.
Dnes prebieha čosi väčšie, lebo Biblia hovorí ako budúca sláva tohto domu bude väčšia ako
minulá (Haggea 2:9). My veriaci napredujeme rýchlosťou Ducha Svätého s cieľom dosiahnuť
nadprirodzené výsledky pre Kráľovstvo. Biblia uváza „Lebo Pán dokončí prácu a vykoná súd ...“
(Rímskym 9:28 ang KJV).
Ak máš zorganizvoať projekt, vykonaj ho s Božou silou a rýchlosťou. Povedz „Otče, dostal
som do rúk tento projekt; vykonávam ho moocu Ducha Svätého; celé to bude dokonalé a na čas.
Tento projekt vytvorí viac príležitostí pre mňa a ostatných k dosiahnutiu väčších vecí pre
Kráľovstvo, v mocnom mene Ježiš!“
Nachádzame sa v novom dni; je to deň Pánovej sily a veľké veci sa dejú s nami, pre nás a
cez nás. V úvodnom čítaní sme počuli ako Eliáš predbehol Achábov koč. Tie kone boli kvalitne
vyšľachtené, jednoducho najlepšie a najrýchlejšie kone v Izraeli. Patrili kráľovi a teda boli
pripravené ísť do vojny.
Pánova sláva prebýva v tvojom duchu a umiestňuje ťa ďaleko pred ohovárčami, súpermi a
nepriateľmi. Nech je požehnaný Boh!
VYZNANIE
Lietam na krídlach orla; bežím so schopnosťou Ducha a nikdy nie som unavený. Presnosť a
správnosť Ducha mocne vo mne fungujú; vidím neviditeľné a robím nemožné! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 40:28 – 31; Rímskym 8:11; Efezským 5:15 – 16
1.ročný Biblický plán: Efezským 3:1 – 21 & Izaiáš 19 – 22
2.ročný Biblický plán: 2.Timotejovi 2:1 – 10 & Jeremiáš 44
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SLÁVA NA CELEJ CESTE
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou,
darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3).
Boh má plán a ten spočíva spraviť teba jedného s Kristom. Ten plán bol už naplnený.
1.Korintským 6:17 hovorí „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ Ty si jeden s Pánom.
Byť znovuzrodený je omnoho viac ako len byť nábožný; toto nie je o náboženstve. Byť Kresťan
znamená vojsť do únie alebo jednoty s Kristom. Ty máš rovnaký život ako Ježiš. 1.Ján 4:17 uvádza
„ … aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“
Ak predchádzajúci verš je pravda a buď požehnaný Boh pravda to je, potom choroba, nemoc
a infekcia by nemali dostať priestor v tvojom tele. Takisto satan by nemal byť pre teba faktor, lebo
sedíš s Kristom v nebeskej sfére, ďaleko a vysoko nad všetkými kniežatstvami, mocnosťami či
silami, dominanciami ako aj každým menom čo je pomenované nielen na tomto svete, ale tiež v
tom čo príde.
Navyše Efezským 1:3 hovorí „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v
nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním.“ Nie je nič čo by
si nemal (chýbalo ti). Všetko nevyhnutné pre život absolútneho úspechu, víťazstva, dominancie,
slávy a spravodlivosti ti už bolo udelené v Kristovi. Ty si potomok Abraháma. Si povolaný do
života slávy a dokonalosti. Ostávaš pričlenený k Božiemu druhu; stal sa z teba Boží dedič a
spoludedič s Kristom.
Odmietni žiť obyčajný život. Maj podvedomie – Kristus vo mne a ja v Ňom. Tak získaš
nové myslenie a dôveru v živote; istota ako byť navždy zdravý, prospešný, úspešný a triumfálny v
živote!
Pamätaj si, keď bol Ježiš pochovaný, ty si bol pochovaný s Ním. Keď Ho Boh vzkriesil z
mŕtvych, ty si bol vzkriesený spolu s Ním. Teraz keď si vzkriesený spolu s Ním a usadený na
nebeských sférach, už viac neexistuje smrť; už nie je porážka ani choroba; je to sláva na celej ceste.
Aleluja!
VYZNANIE
Drahý Otče, ďakujem lebo Ty si ma vyvolil zo sveta a oddelil pre život slávy, dominancie a
moci. Mám vedomie o mojej pozícii v Kristovi; je to miesto víťazstva, úspechu, prosperity a milosti
cez vieru, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:16 – 17; Rímskym 8:30; 2.Korintským 3:18
1.ročný Biblický plán: Efezský 4:1 – 16 & Izaiáš 23 – 24
2.ročný Biblický plán: 2.Timotejovi 2:11 – 26 & Jeremiáš 45
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JEŽIŠ PRIŠIEL UROBIŤ OMNOHO VIAC
V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko
podľa zámeru svojej vôle (Efezským 1:11).
Existuje spôsob akým istá skupina ľudí uvažujú o Ježišovi a Evanjeliu, pritom nič z toho nie
je v súlade so skutočným účelom pre ktorý On prišiel na tento svet. Pre niektorých Ježiš zachránil
ľudí z hriechu, ale On prišiel urobiť oveľa viac ako len to. Jeho misia nemala skončiť vyvedením
ľudstva z hriechu, diabla, skazenosti a korupčných vplyvov vo svete. Primárny dôvod pre aký Ježiš
prišiel bolo urobiť z nás synov Božích a priniesť nás do spoločenstva s Otcom.
1.Ján 3:2 uvádza „Milovaní, teraz sme Božími deťmi ….“ 1.Ján 1:3 hovorí „My však máme
spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.“ V tom spočíva sláva Kresťanstva; je to
dovŕšenie všetkého čo Ježiš prišiel vykonať! On spravil spoločenstvo s Bohom reálnym. Urobil
možné pre hriešnika byť živým svätostánkom Všemohúceho.
Bolo by nádherné byť služobníkom Boha prípadne Jeho obľúbeným stvorením, avšak On si
zvolil priniesť nás do jednoty s Ním a teda do Jeho triedy. Teraz sme účastníkmi na božskej
prirodzenosti. Toto prevyšuje náboženstvo. Ty nie si obyčajný človek; si dedičom Správcu celého
vesmíru (Rímskym 8:17) a spoludedič s Kristom. Ty si člen Jeho tela, údov a Jeho kostí (Efezským
5:30).
Nachádzaš sa v neoddeliteľnej únii s Ním. Sám od seba nikam nemôžeš ísť ani urobiť nič
bez Neho. Ježiš povedal „Ja som vinič a vy ratolesti ...“ (Ján 15:5). Jednoducho máme s Ním
rovnaký život, náturu a charakter. Odkedy zdieľame tú istú myseľ, dokážeme rozmýšľať ako Ježiš
(1.Korintským 2:16). Zobrazujeme stelesnenie Jeho spravodlivosti a žiaru slávy. My dokážeme
vyjadriť a manifestovať Jeho slávu a spravodlivosť.
O tom je Kresťanstvo! Kvôli tomu prišiel Ježiš; On priniesol život a nesmrteľnosť na svetlo.
Prišiel aby nám dal rovnaký život ako má Otec. Aleluja!
VYZNANIE
Spravodlivý Otče, aké úžasné požehnanie je to poznať, že si ma priviedol do neoddeliteľnej
únie s Tebou. Pochádzam z rovnakého kmeňa ako Ježiš a som účastník na Jeho živote; ako člen
Jeho tela, údov a kostí. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 6:47; Ján 10.10 (študijná Biblia); Ján 1:10 – 13
1.ročný Biblický plán: Efezským 4:17 – 5:1 – 2 & Izaiáš 25 – 26
2.ročný Biblický plán: 2.Timotejovi 3:1 – 17 & Jeremiáš 46
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ZMYSEL TVOJHO ŽIVOTA
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré
nám Boh už vopred pripravil (Efezským 2:10).
U teba ako Kresťana pracuje predurčenie (predestinácia). Biblia hovorí bol si „ …
predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle“ (Efezským
1:11). Ty nie si z tohto sveta. Pochádzaš z neba. Tvoj život má zmysel a hodnotu. Na tvojom živote
ako aj v ňom spočíva sláva. Ty predstavuješ odpoveď Boha k náreku dnešného uboleného a
trpiaceho sveta. Možno sa chceš opýtať „Ako je to?“ Poviem ti!
Žalm 74:20 – 21 uvádza „ … zákutia zeme sú plné dúpät násilia! Nech ubitý sa s hanbou
nevracia, nech biedni a chudobní chvália Tvoje meno!“ Ježiš bol odpoveďou Boha k náreku
prihádzajúcom z temných regiónov sveta; On vyslal Jeho Slovo (Žalm 107:20), v osobe Ježiša. Ján
1:14 nám hovorí ako sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami. Božie riešenie bolo celé
obsiahnuté v človekovi, Kristovi Ježišovi, ktorý prišiel ako Spasiteľ sveta.
Po Jeho smrti, pochovaní a zmŕtvychvstaní Ježiš vystúpil do neba; avšak nie bez toho aby
zadal Cirkvi úlohu pokračovať v práci akú On začal. Izaiáš 53:10 hovorí „ … mal by vidieť
potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce Hospodin.“ My sme potomkovia Ježiša
Krista; Jeho reprodukcia a práve cez nás Jeho služba ďalej pokračuje. V Jánovi 20:21 Ježiš povedal
„ … Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“
Rovnako ako Ježiš bol svetlom sveta (Ján 8:12), aj ty dnes ako veriaci predstavuješ Božie
svetlo pre tmavé regióny sveta. V Matúšovi 5:14 spomenul „Vy ste svetlo sveta...“ Temné miesta
zeme môžu byť osídlené krutým násilím, ale ty si ten kto má niečo s tým urobiť. Pre svet znamenáš
svetlo; preto neostaň ticho. Zažni svetlo Evanjelia v tmavých regiónoch zeme a to obrátením sŕdc
ľudí z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu.
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za sprevádzanie ma na ceste životom pod vedením Tvojho
Ducha. Smerujem do dokonalej vôle akú si mi určil. Tvoja múdrosť ma ženie kráčať po chodníkoch
víťazstva, radosti, prosperity a pokoja. V tomto tmavom svete som ako svetlo a prinášam do neho
pomoc, nádej a požehnanie, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; Efezským 1:11; Filipským 2:14 – 16
1.ročný Biblický plán: Efezským 5:3 – 21 & Izaiáš 27 – 28
2.ročný Biblický plán: 2.Timotejovi 4:1 – 10 & Jeremiáš 47
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SI NA MISII
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a
bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený (Marek 16:15 – 16).
Pán nám dal víziu, veľmi jasnú víziu. Každý jeden z nás má poslanie pričom je dôležité mať
v tom jasno. Všetko ohľadne teba musí byť vykonané podľa Bohom daného účelu na zemi. Prečítaj
si ešte raz náš úvodný verš a pozri sa aký je tvoj účel na zemi: spočíva v spáse stratených duší. Ty si
ten kto je vysvätený a menovaný Bohomn zobrať posolstvo Kristovej spásy do svojho sveta aj
mimo neho.
2.Korintským 5:19 – 20 hovorí „že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal
ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Teraz sme ambasádromi pre
Krista …“ Tu máš možnosť vnímať svoju úlohu na zemi. Odmietni dovoliť čomukoľvek rozptýliť
ťa. Jedná sa o tvoju primárnu zodpovednosť a teda to je účel tvojho života, preto ostaň zameraný.
Pán ťa potrebuje; On ťa drží na zemi, lebo má ešte veľa iných ľudí ktorých chce cez teba
osloviť. Zober Evanjelium do svojho sveta. Pokračuj v zdielaní dobrej správy s ľuďmi v tvojom
okolí, lebo podobne ako povedal Pavol platí aj pre teba „Povinnosť na mne spočíva kázať
Evanjelium“ (1.Korintským 9:16); rob to s odvahou a vrúcnosťou.
Spása a blaho ľudstva sú tue najdôležitejšia veci pre Boha. To bol dôvod prečo obetoval na
kríži svojho Syna za hriechy ľudí 2.Peter 3:9 hovorí Boh „ … vám zhovieva, lebo nechce, aby
niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.“ Hospodin však bez Evanjelia nedokážeho nikoho
zachrániť; moc pre záchranu je zabalená v Evanjeliu Jeho milosti, ktoré nám zveril do rúk pre
šírenie a vyučovanie.
Dovoľ nech sa tvoj život počíta pre Evanjelium. Bez ohľadu kde pôsobíš; bez ohľadu čo
robíš, sprav konkrétne prostredie za svoje misijné pole; je to miesto ktoré ti Boh nateraz dal, pre
tento moment na slúženie Jeho Slova.
MODLITBA
Drahý Otče, stvoril si ma ako Tvoje majstrovské dielo v Kristovi Ježišovi na dobré činy. Som
na misii s cieľom vybudovať Tvoje Kráľovstvo v srdciach ľudí. Vynášam neveriacich von z temnoty
do Tvojho predivného svetla! Ďakujem za toto úžasné privilégium byť partnerom s Tebou pri
získavaní duší, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 4:34; Ján 15:16; Ján 20:21.
1.ročný Biblický plán: Efezským 5:22 – 6:1 – 9 & Izaiáš 29 – 30
2.ročný Biblický plán: 2.Timotejovi 4:11 – 22 & Jeremiáš 48

