1

Pastor Chris
Sme Jeho kompletnosťou, úplnosťou
A On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom

(Kolosenským 1:18).
Všetko, čo vychádza z Boha, je Boh. V Jánovi 6:63 Pán Ježiš povedal: „...Slová, ktoré som vám
hovoril, sú duch a život.“ Všetko, čo z Neho vychádza, má v sebe Jeho identitu, moc a život. Premýšľaj
o tom: ešte aj slová, ktoré hovorí, nesú Jeho život. Neznamená to, že všetko, čo vychádza z Neho, je Jeho
osoba, ale že to nesie Jeho život. Je to ako ľudské telo: každá časť tvojho tela, bez ohľadu aká je malá, má
tvoju DNA, ale to neznamená, že každá časť tvojho tela si ty sám. Je to súhrn, úplnosť všetkých častí, čo
ťa robí osobou; tým, čím si.
Rovnako uvažujúc: vedel si, že Ježiš nie je kompletný, úplný bez nás? A to „nás“ znamená cirkev.
Možno si to nikdy predtým nepočul, ale je to pravda. Sme jedno s Ním (1.Korintským 6:17); je to Otcov
veľkolepý zámer pre Ježiša, aby nás potreboval práve tak, ako my potrebujeme Jeho. On je našou slávou
tak ako my sme Jeho slávou.
Efezským 1:22-23 hovorí: „...a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi,
ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.“ On je Ten, ktorý naplňuje všetko
(Efezským 4:10), avšak Jeho plnosťou je cirkev, ktorá je Jeho telom. My sme Jeho úplnosťou a sme
kompletní v Ňom: „lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy ste kompletní, úplní v Ňom, ktorý
je hlavou každého kniežatstva a moci“ (Kolosenským 2:9-10 angl. preklad).
Toto by ti malo pomôcť porozumieť tvojej dôležitosti a významu pre Krista. Si „v Ňom“ a On je
„v tebe“. Bez teba nemôže zasiahnuť trpiacich a stratených vo svete. Cez teba je schopný denne
prejavovať svoju lásku iným a ustanovovať svoje Kráľovstvo v srdciach ľudí. Si Jeho pokračovaním tu na
zemi, pretože pochádzaš z Neho (Ján 4:4). Toto ťa robí na svete víťazom a tým, ktorý premáha, pretože:
„...všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet...“ (1.Ján 5:4).
Vyznanie
Vo mne je Kristova prirodzenosť a sláva, preto mám to, čo hovorí, že mám a môžem urobiť to, čo hovorí, že
môžem urobiť. Žiadne okolnosti alebo situácie nie sú pre mňa neprekonateľné, pretože moje víťazstvo je zaistené
v Kristovi. Som Jeho slávou práve tak, ako On je mojou slávou. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:10; 1.Ján 5:20
1-ročný plán: Skutky 15:22-35; Ester 5-7
2-ročný plán: 2.Korintským 11:22-33; Izaiáš 20
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Pastor Chris
Pokračuj v modlení sa!
A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať (Lukáš 18:1).
Niekto raz bedákal: „Čím viac sa modlím za moju krajinu, tak sa zdá, že zlo, obzvlášť na strane

politických vodcov, narastá. Môže Boh ešte zasiahnuť? Je nutné, aby som pokračoval v modlitbách?“
Božie Slovo nás napomína, aby sme sa modlili bez prestania (1.Tesalonickým 5:17). V Lukášovi
18:1-8 Pán Ježiš zdôraznil dôležitosť vytrvalosti v modlitbe. Je to preto, lebo tým, že si spravodlivosťou
Božou v Kristovi Ježišovi, môžeš cez modlitbu zmeniť čokoľvek. Božská moc, ktorá je potrebná na
spôsobenie zmeny, je v tebe; bola do teba vložená v momente, keď si prijal do svojho života Ducha
Svätého (Skutky 1:8).
Okrem toho Jakub 5:16 (rozšírený angl. preklad) hovorí: „...naliehavá (vrúcna, nepretržitá) modlitba
spravodlivého človeka sprístupňuje obrovskú moc (dynamickú vo svojom pôsobení).“ Pokračuj v modlení sa za
tvojou krajinu. Pán je Bohom každého tela a neexistuje pre Neho nič príliš ťažké (Jeremiáš 32:27). Je
Bohom možností a dal ti plnú moc používať meno Ježiš a spôsobiť zmenu, po ktorej túžiš. Preto nech sú
v tvojej mysli takéto myšlienky, keď sa modlíš za svoju krajinu a iné národy vo svete.
Boh, ku ktorému sa modlíme, vládne a kraľuje v záležitostiach ľudí: „...aby živí poznali, že Najvyšší
panuje nad kráľovstvom ľudí, že On ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže nadeň ustanoviť“
(Daniel 4:14). Rozmýšľaj o tom, čo urobil kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý vládol vo svojom kráľovstve
s absolútnou mocou. Pán ho zbavil jeho slávy a vyhnal ho spomedzi ľudí, aby prebýval na púšti. Boh tiež
obnovil jeho kraľovanie potom, ako kráľ urobil pokánie.
Boh má moc nad každým národom a dáva autoritu komukoľvek, koho si vyberie (Rimanom
13:1). Keď ti hovorí, aby si sa modlil za svoju krajinu, je to preto, že ti dal autoritu nariaďovať veci
a ustanovovať ich (Jób 22:28). Prihováraj sa tak dlho, ako je to potrebné, za pokoj, nepretržitý pokrok
a stabilitu vo svojej krajine. Modli sa tak, ako by to záležalo len na tebe samotnom, aby sa uskutočnili
zmeny v tvojej krajine a pravda je, že to tak aj je; pretože ty si soľou zeme.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma učíš, aby som sa modlil bez prestania za moju krajinu. Ďakujem Ti za
Tvoju božskú moc a múdrosť, ktorá sa uvoľňuje práve teraz na vodcov a politických činiteľov, aby konali Tvoju vôľu
a na to, aby bola v krajine a v srdciach ľudí ustanovená spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 2:1-3; Žalm 122:6
1-ročný plán: Skutky 15:36-16:15; Ester 8-10
2-ročný plán: 2.Korintským 12:1-10; Izaiáš 21
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Pastor Chris
Buď pravdovravný
„Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami“ (Kolosenským 3:9).
Klamanie je jeden z návykov, ktorého by si mal vystríhať, a to kvôli jeho nebezpečným

následkom. Pravda sa klamárom vždy vyhne a Božie Slovo je pravda (Ján 17:17). Duch Svätý sa volá
Duchom Pravdy (Ján 16:13) a vzniká v Ňom odpor voči tým, ktorí neoslavujú pravdu. Čím viac klamú,
tým viac im vzdoruje a vyhýba sa im.
Klamárom nie je niekto, kto len hovorí klamstvo; je to ten, kto má zvyk klamať; konštruuje
klamstvá; sú to ľudia, ktorí sedia a konštruujú lži. Zjavenie 22:15 hovorí: „Von zostanú psi, traviči, smilníci,
vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži.“ Všimni si, že Biblia nehovorí: „...ktokoľvek, kto
hovorí lži“, ale hovorí: „...kto miluje a pácha lži.“ Klamár plánuje svoje klamstvá. Vie, že robí zle, ale stále
v tom pokračuje, pretože je sebecký; egoistický.
Klamár je tiež ten, kto niekedy hovorí v protiklade k Božiemu Slovu. Biblia hovorí: „...nech je Boh
pravdovravný a každý človek luhár...“ (Rimanom 3:4). Ak sú vyznania človeka v nesúlade s Božím Slovom,
tak sú to klamstvá. Napríklad Slovo hovorí v liste Rimanom 5:1: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s
Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ Ak si znovuzrodený, musíš prijať Jeho spravodlivosť a chodiť v nej.
Ak stále hovoríš: „Nikto nemôže byť skutočne spravodlivý pred Bohom“, tak je to klamstvo, pretože to
protirečí s tým, čo povedal Boh.
1.Peter 3:10 nám hovorí niečo poučné: „Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje
jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí...“ Nemôžeš hovoriť Božie Slovo a súčasne klamať. To je v rozpore. Iný
preklad Biblie (anglický preklad NKJW) to hovorí v 1.Petra 3:10 takto: „... nech zdržiava svoj jazyk od zlého
a svoje pery od hovorenia lži, podvodu.“ Človek, ktorý podvádza druhých, si nikdy neuvedomí, že podvádza
sám seba. Zrazu „precitne“ a zistí, že život "ho minul". Nezaslúži si pravdu, pretože nehovorí pravdu.
Ak si človekom pravdy, pravda ťa povýši a bude ťa ochraňovať. Biblia hovorí: „...Jeho pravda je
štítom a pavézou“ (Žalm 91:4). Zvykni si vždy hovoriť pravdu; to neznamená len upustiť od hovorenia
klamstiev, ale znamená to hovoriť v súlade so Slovom. Toto je kľúčový princíp, ako prosperovať a žiť
dobré dni.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vyučuješ a inštruuješ cez Tvoje Slovo, ako úspešne žiť. Ďakujem Ti za
Ducha Svätého, ktorý ma vedie a sprevádza po ceste pravdy. Som povýšený na vyššiu úroveň slávy, kde zjavujem
Tvoju výnimočnosť a spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 44:25; Príslovia 12:19
1-ročný plán: Skutky 16:16-40; Jób 1-2
2-ročný plán: 2.Korintským 12:11-21; Izaiáš 22
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Pastor Chris
Novota v druhu a v kvalite
„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).
Biblia v 2.Korinťanom 5:17 vyhlasuje: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli, a hľa, nastali nové.“ Grécka interpretácia spojenia „nové stvorenie“ v skutočnosti znamená „nový
druh existencie“! Nehovorí to len o novom živote z hľadiska času; to jest o živote, ktorý sa práve začal.
Znamená to novotu v zmysle druhu a kvality. Nové stvorenie je nový typ, druh človeka; je to taký typ,
ktorý nikdy pred tým neexistoval! Nie je podriadený satanovi a nepotrebuje vyslobodenie.
Takýmto si ty, keď si sa znovuzrodil. Nepodliehaš porážke a nemôžeš byť v nevýhode. Choď
vierou, lebo ti už bola daná miera viery (Rimanom 12:3). Rimanom 6:14 prehlasuje: „...Hriech totiž nebude
panovať nad vami...“ Si osoba nadradená, vyššie postavená; nie si viac ovládaný hriechom alebo zlými
návykmi.
Nie si len niekto, kto otočil nový list alebo zmenil zlý života za dobrý. Nie! Narodil si sa znova,
aby si prejavoval spravodlivosť, výnimočnosť, slávu a mnohorakú Božiu múdrosť.
Vyznanie
Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, svätý a posvätený Pánovi! Som účastníkom božskej prirodzenosti
a vyjadrujem a prejavujem Kristov život v spravodlivosti, výnimočnosti, sláve, múdrosti a moci! Dnes vládnem
milosťou, cez spravodlivosť, pretože zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti
a jeho negatívnych vplyvov. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 61:3; 2.Korintským 5:17
1-ročný plán: Skutky 17:1-15; Jób 3-5
2-ročný plán: 2.Korintským 13:1-6; Izaiáš 32-24
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Pastor Chris
Investuj svoj čas do duchovných vecí
„Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúc si čas, lebo dni sú

zlé“ (Efezským 5:15-16).
Čas je majetok, ktorý sa musíš naučiť múdro investovať. Investovať svoj čas múdro znamená
investovať svoj čas do duchovných vecí. Mojžiš mal toto vo svojej mysli, keď sa modlil k Pánovi: „Uč nás
tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali“ (Žalm 90:12). Každý deň tvojho života je príležitosťou na
to, aby si urobil tak veľa, ale otázka znie: „Ako dobre si plánuješ svoj deň?"
Keď ráno vstaneš, tak sa len tak neskotúľaj z postele a slepo sa netackaj dňom. Stráv najskôr
kvalitný čas v spoločenstve s Duchom Svätým v modlitbe a v Slove. Popros Ho, aby ťa viedol, keď si
plánuješ svoje aktivity na celý deň a stanovil ti v nich priority. Popros Ho, aby ti pomohol nestratiť čas
a zistíš, koľko si každý deň schopný urobiť pre Kráľovstvo. Potom sa staneš produktívnejším,
efektívnejším a progresívnejším.
Pamätaj si, že život nemá žiadny extra čas, čas navyše, takže urob každý deň takým , aby si robil
len tie veci, ktoré budú podporovať Božie Kráľovstvo a zlepšia tvoj život. Existujú ľudia, ktorí túžili
veľmi dlho po tom, aby prečítali celú Bibliu za jeden rok, ale neboli to schopní dosiahnuť. Niektorí začali,
ale nedokončili to. Lamentujú: „Obvykle nemám dosť času“ a snažia sa tak ospravedlniť, ale to nie je
dosť dobrá výhovorka. Čas je nemenný, stanovený majetok; má len dvadsaťštyri hodín denne, takže si
musíme stanoviť priority.
Ak si praješ, aby si mal viac času na štúdium Božieho Slova, tak pravda je, že asi ho nikdy
nedostaneš. To, čo potrebuješ, je vytvoriť si čas na štúdium a tiež naplánovať si svoj modlitebný čas,
pretože na tom záleží celá tvoja budúcnosť. Príslovie 1:32-33 hovorí: „...bezstarostnosť hubí bláznov...“
Prostí, povrchne zmýšľajúci sú takí, ktorí ignorujú pravdu; ignorujú zjavenie a nikdy neberú duchovné
veci vážne. Vedia, že je dôležité modliť sa, ale sú príliš zaneprázdnení, aby to tak robili. Boh ich nazýva
bezstarostnými a hovorí, že ich spokojný postoj ich robí v živote obeťami.
Nebuď ako takíto ľudia, ktorí robia radšej iné veci, než by strávili čas nad duchovnými vecami.
Rozhodni sa, že budeš vždy duchovne bdelý, takže keď príde „zlý deň“, tak ťa zastihne pripraveného
a budeš vedieť, čo robiť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma Tvoj Duch vedie v mojom živote a za múdrosť, ktorú mi udeľuješ každý
deň. Neustále sa poddávam panstvu Slova. Takže moje kroky sú nasmerované k víťazstvu, úspechu a výnimočnosti,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 33:10; Žalm 90:12
1-ročný plán: Skutky 17:16-34; Jób 6-8
2-ročný plán: 2.Korintským 13:7-14; Izaiáš 25
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Pastor Chris
Pestovanie, rozvíjanie Božích návykov
„Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich a po tri soboty rozprával sa s nimi o Písmach...“ (Skutky

17:2).
Niektoré návyky ťa pozitívne programujú na úspech, zatiaľ čo iné ťa smerujú negatívne na
neúspech. Napríklad študent, ktorý zostáva hore neskoro do noci a pozerá filmy, sa rozhodne
programuje nesprávne. Nemal by očakávať, že dopadne rovnako ako iný, ktorý v noci študuje a trávi svoj
čas múdro. Ten druhý zrejme skončí ako výborný študent, zatiaľ čo ten prvý skončí priemerne alebo
dokonca ako "hlúpy".
Ľudské bytosti sa rodia s „divokými“ inštinktami; prichádzajú na svet ako deti, ktoré sú
nevzdelané a neskrotené. Tak ako rastú, ich vnútorná „divokosť“ spôsobuje, že je pre nich ľahšie
zhromažďovať zlé zvyky rýchlejšie než tie dobré. To vysvetľuje, prečo dieťa môže začať klamať bez toho,
aby ho to nevyhnutne niekto učil. Keď v tom pokračuje, formuje to jeho charakter. A tak Biblia hovorí:
„Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Príslovia 22:6). Deti by sa mali
učiť skoro, aby nasávali dobré, bohabojné návyky.
Čím si starší, tým je ťažšie odstrániť tvoje návyky. Dospelý to nemôže zmeniť ľahko, pretože už
má životný štýl a aby to zmenil, bude musieť začať žiť nový životný štýl. Túto príležitosť dostane vtedy,
keď sa znovuzrodí; to je vtedy, keď prijme úplne nový život a nového Pána nad svojím životom.
Ak si nešťastný kvôli nezdravým návykom, nebuď sklamaný; ale radšej si uvedom, že návyky sú
jednoducho opakované činnosti. Ak by si nahradil tieto staré návyky novými, zbavíš sa tých, ktoré nemáš
rád.
Biblia hovorí, že hriech nemá vládu nad tebou (Rimanom 6:14). Božie Slovo je nám dané na to,
aby viedlo naše myšlienky, návyky, charakter a v konečnom dôsledku budovalo naše životy. Je možné
rozvíjať akýkoľvek dobrý návyk, po ktorom túžiš. Tráv viac času v Božom Slove a v modlitbe a tvoj život
bude v súlade s Jeho dokonalou vôľou.
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti, že Tvoje Slovo má v sebe schopnosť urobiť ma tým, o čom hovorí. Ježiš Kristus
je Pánom môjho života; odmietam byť v otroctve akéhokoľvek návyku alebo životného štýlu, ktorý je v rozpore
s Tvojím Slovom. Vo mne žije Ten väčší a vedie a poháňa ma zvnútra, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:13; Ezechiel 36:27
1-ročný plán: Skutky 18:1-23; Jób 9-11
2-ročný plán: Galatským 1:1-9; Izaiáš 26
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Pastor Chris
Výzvy: životné skúšky na tvoje povýšenie
„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás

potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v
akomkoľvek súžení“ (2.Korintským 1:3-4).
Kresťanský život je cesta a na tejto ceste sú výzvy, problémy. Tieto sú odrazovými mostíkmi na
tvoje povýšenie. Niektorí si mysleli, že v momente, keď sa stali kresťanmi, nebudú viac čeliť problémom.
Rozpačito sa pýtajú: „Prečo mám stále problémy? Prečo mám stále problémy so svojím zdravím? Prečo je
to tak, že keď sa modlím, tak veci, za ktoré sa modlím, sa okamžite nestanú?“ Tieto a podobné otázky ich
z času na čas mätú v mysli.
Ak nie sú žiadne výzvy pre tvoju vieru, tak tvoja viera nemôže silnieť. Život nie je o tom, aké sú
veci ľahké; nebudeš povýšený bez skúšok života; tými sú v živote výzvy, problémy. Boh ťa nechá čeliť
určitým veciam, aby si mohol trénovať svoju vieru a zvíťaziť; a potom keď to urobíš, si "vyznamenaný" a
postúpiš vyššie. Nikdy sa nepoddávaj v ťažký deň. Neplač. Namiesto toho sa pozri diablovi „do očí“
a povedz: „Diabol, bez ohľadu na to, čo robíš, som viac ako víťaz. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten,
ktorý je vo svete.“
Uč sa od apoštola Pavla, ktorý sa navzdory ťažkostiam, skúškam a pokušeniam, ktorým čelil,
nepoddal pod tlakom. Miesto toho sa držal útechy Ducha Svätého, zatiaľ čo utešoval a povzbudzoval
iných, ktorí boli v ťažkostiach, a to tým istým potešením, povzbudením, ktoré sám prijímal. To isté
potešenie, povzbudenie Ducha Svätého je dostupné dnes pre teba. Preto nezáleží na tom, akej výzve čelíš,
je pre teba chlebom. Stoj pevne a odmietni sa báť. Drž Slovo víťazstva vo svojich ústach!
Máš povzbudenie Slova a útechu Ducha Svätého, aby si išiel ďalej a zvíťazil! Nijaká zbraň
utvorená proti tebe nebude úspešná. 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.“
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju silu, potešenie, smelosť a vieru, ktorú Tvoje Slovo poskytuje môjmu
duchu. Som presvedčený, že odolám a premôžem výzvy a problémy, ktoré sa mi postavia do cesty, vedomý si toho, že
sú pre mňa odrazovým mostíkom pre moje povýšenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 5:3; 1.Korintským 10:13
1-ročný plán: Skutky 18:24-19:7; Jób 12-14
2-ročný plán: Galatským 1:10-17; Izaiáš 27
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Pastor Chris
Úspech je relatívny pojem
Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju

dosiahli! (1.Korintským 9:24).
Byť úspešným znamená žiť víťazný život prostredníctvom Božieho Slova. Byť úspešným
znamená tiež dosiahnuť ciele, ktoré chce Boh pre tvoj život. Nemal by si merať svoj úspech
porovnávaním sa s niekým iným, pretože ty nemôžeš poznať Boží plán pre život toho človeka. Nemysli
si, že si neúspešný len preto, že niekto iný je „úspešný“. Boh nedefinuje úspech takýmto spôsobom.
Úspech je relatívny a my sme každý na rôznych stupňoch života. Vo vzťahu k Bohu môžeš
vedieť, či si alebo nie si úspešný. Boh meria tvoj úspech podľa toho, ako veľa si schopný urobiť z tých
vecí, ktoré pre teba naplánoval, aby si urobil v rozličných etapách svojho života. Môžeš sa dnes pozrieť
na svoj života, dokonca aj hneď teraz a povedať, či si alebo nie si úspešný v tejto fáze tvojho života.
Boží sen pre teba je, aby si hromadil úspech za úspechom. Ak si úspešný teraz, môže s tebou
počítať pre niečo viac a zveriť ti dokonca vyššiu úroveň úspechu zajtra. Preto meraj svoj úspech
v každom bode svojho života porovnávaním svojho výkonu alebo úspechov s cieľmi, ktoré si si určil
dosiahnuť na začiatku. Môžeš byť úspešný na istej úrovni a potom cieľ rozšíriť, výzvy narastú a násyp sa
zvýši. Keď prekonáš výzvy a dosiahneš tieto nové ciele, staneš sa úspešným znova na novej úrovni. A tak
to pokračuje z jednej úrovne slávy na ďalšiu.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že mi ukazuješ, ako s trpezlivosťou bežať beh, ktorý si predložil predo mňa. Môj
pohľad je upretý na Teba, Pán Ježiš a moja energia je zameraná na to, aby som naplnil Tvoje plány a ciele pre môj
život; odmietam sa porovnávať s kýmkoľvek iným, ale meriam svoj úspech v živote s Tvojím Slovom, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 3:13; Židom 12:2
1-ročný plán: Skutky 19:8-41; Jób 15-18
2-ročný plán: Galatským 1:18-2:2; Izaiáš 28
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Pastor Chris
Prejavovanie Jeho cností a dokonalostí...
Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste

zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla (1.Peter 2:9).
Náš úvodný verš nie je zasľúbenie, ale je to vyhlásenie faktu a inštrukcia. Text v rozšírenom
preklade Biblie je ešte viac inšpirujúci: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, zasvätený národ,
samotným Bohom kúpení, špeciálni ľudia, aby ste mohli dávať najavo úžasné skutky a ukazovať moc a dokonalosť
Toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“ Toto je účel, pre ktorý ťa Boh povolal: si
povolaný, aby si ukazoval, zverejňoval, cnosti a dokonalosť Toho, ktorý ťa povolal z temnoty do svojho
predivného svetla!
Pokora je cnosť; smelosť je cnosť; viera a nádej sú cnosti. Toto sú príklady Božích cností, ktoré ťa
Boh povolal, aby si prejavoval, nie niekde vo večnosti, ale tu na zemi. Galaťanom 5:22-23 hovorí: „Ale
ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti
takýmto nie je zákon.“ Toto sú ďalšie cnosti, ktoré Boh túži cez teba ukazovať tvojmu svetu.
Ako nové stvorenia v Ježišovi Kristovi sme zvláštni, mimoriadni; prvotiny, to znamená to prvé
a najlepšie z Božieho stvorenia: „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho
stvorení“ (Jakub 1:18). Ty si Jeho korunou slávy a najvyšším zo všetkého, čo Boh urobil.
Boh ťa stvoril, aby mohol cez teba prejavovať svoju krásu, svätosť, milosť, slávu, výnimočnosť
a spravodlivosť. Počíta s tebou, že prinesieš neobráteným poznanie Jeho zachraňujúcej moci. Chce, aby si
im priniesol svetlo Jeho Slova cez to, ako žiješ, cez veci, ktoré robíš a slová, ktoré hovoríš. Keď denne
prejavuješ Jeho cnosti, moc a dokonalosť, ich srdcia sa obrátia k Nemu, aby prijali spasenie.
Modlitba
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý ma urobil zázrakom! Ďakujem Ti, že ma robíš
nástrojom, aby som ukazoval Tvoje úžasné skutky a prejavoval Tvoje cnosti a dokonalosť v mojom okolí. Tvoja
krása, výnimočnosť, sláva, česť a nádhera sa prejavujú, aby ich svet cezo mňa videl a moje úspešné napredovanie
privádza ľudí k Tebe, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 5:16; Žalm 71:7; Žalm 79:13
1-ročný plán: Skutky 20:1-16; Jób 19-21
2-ročný plán: Galatským 2:3-12; Izaiáš 29
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Pastor Chris
Záleží na tom, ako pozeráš
...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné

(2.Korintským 4:18).
Keďže si znovuzrodený, tak záleží na tom, akým spôsobom sa pozeráš. Boh nechce, aby si sa
pozeral alebo sledoval situácie ako obyčajný človek; avšak inštruoval nás v 2.Korintským 4:18, aby sme
hľadeli na neviditeľné. Na to, aby si to tak robil, je potrebné pomazanie. Napríklad keď Dávida poslal
jeho otec na bojisko, aby skontroloval bratov, počul Goliáša, šampióna Filištíncov, ako sa posmieva
Izraelcom. Potom sa spýtal vojakov, čo sa stane tomu, kto porazí obra.
Avšak jeho starší brat Eliáb ho hrešil a snažil sa ho umlčať napomínajúc ho, aby sa vrátil domov
(1.Samuelova 17:28). Eliáb nevedel vidieť duchovne; nevnímal, že na Dávidovom živote je pomazanie.
Nevidel budúcnosť, že Boh urobí Dávida kráľom Izraela.
Je možné pozerať sa na dieťa a poznať budúcnosť toho dieťaťa; vyžaduje to pomazanie. Je na to
potrebná dospelosť v chodení s Duchom, aby si poznal takého veci. Keď bol Pán Ježiš ako malé dieťa
prinesený do chrámu, Simeon a Anna, obaja Boží proroci, Ho uvideli a spoznali Ho ako Mesiáša. Ten, kto
je duchovne dospelý, nikdy nepohŕda inými alebo nejedná s nimi opovržlivo. Predvída ich budúcnosť
a jedná s nimi s láskou.
Nauč sa pozerať na iných očami tvojho ducha. Toto sa dá dosiahnuť modlením sa a radovaním sa
v Kristovi za nich; a On ti onedlho začne ukazovať ich budúcnosť. „Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie
vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce
veci“ (Ján 16:13).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi pomáhaš vidieť skutočnú hodnotu ľudí, vrátane detí a tiež za to, že ma
cez Tvojho Ducha splnomocňuješ, aby som rozoznal ich veľkosť a zohral svoju úlohu v tom, aby som im pomohol
objaviť a naplniť ich určenie v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:7; Rimanom 1:17
1-ročný plán: Skutky 20:17-38; Jób 22-24
2-ročný plán: Galatským 2:13-21; Izaiáš 30
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Pastor Chris
Slávne veci sú povedané o tebe
Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu (Židom

10:7).
Keď Pán Ježiš chodil po zemi, žil v dokonalej Božej vôli; kráčal v predurčenom pláne. Zistil svoje
určenie a cieľ v napísanom Slove a naplnil slávne veci, ktoré o Ňom boli povedané.
Lukáš 4:17-21 nám ukazuje, ako Pán vstúpil do svojho určenia, keď povedal: „I podali Mu knihu
proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané: 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. Keď 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.“ Pán rozpoznal a potvrdil verejne, že tieto verše boli napísané o Ňom. Poznal, aká je Jeho identita
a poslanie; Jeho určenie bolo jasne napísané v Slove.
Žalm 87:3 hovorí: „Preslávne veci sa hovoria o tebe, ty mesto Božie.“ Toto sa vzťahuje na teba, nové
stvorenie v Ježišovi Kristovi, ty si Božie mesto. Slávne veci sú o tebe povedané v Slove. Sú to slávne veci
o tvojom

dedičstve,

umiestnení,

schopnosti,

slobode

a privilégiách

v Kristovi

Ježišovi.

Tvoja

zodpovednosť je pozerať do Slova, aby si zistil a vstúpil do slávnych vecí, ktoré sú o tebe písané a naplnil
svoje určenie.
Tvoje určenie je Božom Slove a bolo ustanovené; nie je určené tvojou rodinou, zázemím,
bydliskom alebo súčasnou vládou. Si určený pre veľkosť; oddelený pre život víťazstva a triumfovania zo
slávy do slávy. 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, ktorý je už vo svete.“ To znamená, že tvoj pôvod je v Bohu; pochádzaš z Neho a už si víťaz nad
satanom a nepriazňami života. To je tvoje určenie. Zosobni si toto a iné slávne veci, ktoré sú o tebe
napísané v Slove a kráčaj v ich svetle. Halleluja.
Vyznanie
Viem, kto som! Som odbleskom Božej slávy; Žiarou Jeho milosti a krásy! Kráčam dnes vo svetle Jeho slávy
a zjavujem Jeho spravodlivosť a odhaľujem Jeho múdrosť, ktorá sa nachádza v mojom duchu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Žalm 87:3
1-ročný plán: Skutky 21:1-16; Jób 25-28
2-ročný plán: Galatským 3:1-12; Izaiáš 31
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Pastor Chris
Viera pre triumfálny život
Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu

svojho poznania (2.Korintským 2:14).
V úvodnom verši nám dáva apoštol Pavol vedieť, že Boh nás vždy vedie v triumfálnom
sprievode v Kristovi Ježišovi. Boli sme povolaní do života úspechu, radosti, zdravia, spravodlivosti
a neohraničených možností. Sláva Bohu!
Ten, kto je znovuzrodený, vládne nad satanom a negatívnymi vecami v živote. Niekto môže
povedať: „Ale moje skúsenosti nie sú v súlade s triumfálnym životom; skôr je to presný opak.“ Prvá vec,
ktorú potrebuješ, je prijať, že triumfálny život je právom každého veriaceho. Avšak aby si žil tento
nadprirodzený život, vyžaduje to porozumieť viere a kráčať v nej. Boh je „Bohom viery“. Pôsobí vierou a
my ako Jeho potomstvo máme robiť to isté. Biblia hovorí, že bez viery nie je možné páčiť sa Bohu (Židom
11:6). Chodíme vierou a nie videním alebo podľa vnímania zmyslov (2.Korintským 5:7). Viera žije v Slove
a cez Slovo.
Je to Božia vôľa a túžba, aby si žil radostne a cez Slovo vládol a kraľoval v živote každý deň.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš vždy triumfovať v Kristovi a udeľuješ mi múdrosť, aby som vynikal
vo všetkom na slávu Tvojho mena. Žijem vždy v zdraví, prosperite a radosti a oslavujem moje víťazstvo nad
satanom, svetom a všetkými negatívnymi vecami života! Ďakujem Ti tiež za to, že ma robíš víťazom bez ohľadu na
nepriaznivé situácie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Ján 16:33
1-ročný plán: Skutky 21:17-36; Jób 29-31
2-ročný plán: Galatským 3:13-22; Izaiáš 32
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Pastor Chris
Časť viniča, ktorá nesie ovocie
Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť,

zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon (Galatským 5:22-23).
Veľké písmeno „D“ použité v slove „Ducha“ v úvodnom verši je dosť zavádzajúce od
pôvodného zmyslu tohto verša. Mnohí si myslia, že preto, lebo tam je veľké písmeno „D“, tak Pavol musí
hovoriť o Duchu Svätom, ale to nie je možné, pretože Duch Svätý nenesie ovocie. Neexistuje nikde verš,
ktorý by to naznačoval. Úvodný verš v skutočnosti odkazuje na znovustvoreného ľudského ducha,
ducha, ktorý je znovuzrodený.
Spomeň si na Ježišove slová v Jánovi 15:5: „Ja som vinič, vy ste letorasty...“ Letorasty sú tie časti,
ktoré nesú ovocie. Ježiš nepovedal: „Ja som vinič a Duch Svätý je letorast“. Nie! Povedal: „VY“, čo
odkazuje na veriacich. My sme tá časť viniča, ktorá prináša ovocie. Keď Ježiš vyslovil tieto slová, vyjadril
hlbokú duchovnú pravdu, čím nám predovšetkým ukázal, že máme taký istý život ako On. A po druhé,
máme to isté meno. Toto svedčí o živote stále narastajúcej slávy, keď prinášaš ovocie. Halleluja!
Pán Ježiš povedal v Jánovi 15:16: „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som
vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo...“ Toto nehovorí o jednorazovej záležitosti, ale
o živote neohraničených možností a nekončiacej produktivity. Boh nemá záujem len o to, či prinášaš
ovocie, ale aby tvoje ovocie neustále pribúdalo. Tak ako farmár prerezáva svoje stromy, aby zozbieral
viac ovocia, tak Pán prerezáva Jeho telo, aby mohlo prinášať viac ovocia (Ján 15:2).
Modlitba
Som údom tela Kristovho; z Jeho tela a Jeho kostí. Prejavujem ovocie života nového stvorenia – lásku,
radosť, pokoj, zhovievavosť, miernosť, dobrotu, vieru, trpezlivosť – keď žijem život spravodlivosti v Kristovi
Ježišovi. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 4:22-14; Ján 15:1-5
1-ročný plán: Skutky 21:37-22:21; Jób 32-35
2-ročný plán: Galatským 3:23-29; Izaiáš 33
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Pastor Chris
Rovnaký pôvod viery
„A čo ešte povedať? Veď nemáme kedy rozprávať o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Dávidovi,

Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, konali spravodlivosť, dosahovali zasľúbenie,
zapchávali tlamu levom, uhášali moc ohňa...“ (Židom 11:32-34).
Apoštol Pavol urobil veľmi mocné vyhlásenie v 2.Korintským 4:13, odkazujúc na nové stvorenie,
že má rovnakého ducha viery ako patriarchovia viery v Biblii: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako
je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme.“ V skutočnosti citoval časť Písma
zo Starého Zákona, presne Žalm 116:10, jeden z Dávidových žalmov. Tu si spomína na hrdinské činy
Dávia a prehlasuje, že máme rovnakého ducha viery ako Dávid.
Dávid mal pomazanie Ducha Svätého, ktoré pôsobilo v jeho živote a ako mládenec holými
rukami roztrhal na kusy leva a medveďa pri dvoch rozličných príležitostiach. Zabil veľkého Goliáša
z Gátu, šampióna Filištínov a získal víťazstvo pre Izrael. Dávidove vierou naplnené slová k zdanlivo
nepremožiteľnému obrovi, Goliášovi z Gátu, sú veľmi inšpirujúce. Povedal mu: „Dnes ťa Hospodin vydá do
mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským
šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli“ (1.Samuelova 17:46). Aké vyhlásenie viery!
Každý deň môžeš žiť v úplnom víťazstve tým, že uvedieš do činnosti svoju vieru, ako to robili iní
v biblických dňoch. Biblia nám hovorí, aby sme boli „nasledovníkmi“ tých, ktorí cez vieru a trpezlivosť
zdedili zasľúbenia (Židom 6:12). Toto odkazuje na tých, ktorí cez vieru čelili a premohli akúkoľvek
prekážku, ktorá bola pred nimi. Abrahám, Izák, Jakob, starí proroci, Pán Ježiš Kristus a apoštoli sú pre
nás príkladmi viery, ktorú máme napodobňovať. Sme z tej istej línie viery. Veríme a hovoríme v súlade
s naším nebeským Otcom; prehlasujeme Jeho Slová a tie vyprodukujú požadovaný výsledok.
Vyznanie
Kráčam tými istými princípmi viery, ktorými môj nebeský Otec stvoril nebesia a zem! Dnes mojimi
vyznaniami viery formujem môj svet a spôsobujem, že okolnosti môjho života sa dávajú do súladu s dokonalou
Božou vôľou pre mňa. Ďakujem Ti Otec za veci, ktoré dnes cezo mňa uskutočňuješ, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Židom 13:5-6; Rimanom 4:16-17
1-ročný plán: Skutky 22:22-23:11; Jób 36-39
2-ročný plán: Galatským 4:1-11; Izaiáš 34
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Pastor Chris
Neporaziteľné partnerstvo
„A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia“

(2.Korintským 5:18).
Božou najväčšou vášňou je zachrániť duše. Túto oddanosť dokázal, keď poslal Ježiša zomrieť,
aby zachránil ľudstvo (Ján 3:16). Napriek Božiemu záujmu zachrániť stratených, On to chce robiť skrze
nás - Jeho deti. Zveril nám „službu zmierenia“; táto úloha bola určená nám.
V 10.kapitole Knihy Skutkov čítame o Kornéliovi, ktorý bol rímskym stotníkom. On a jeho rodina
boli veľmi zbožní a mali bázeň pred Bohom; preto sa Boh nad ním zmiloval a poslal k nemu anjela.
A predsa ani anjel ho nemohol viesť ku Kristovi, lebo to nie je zodpovednosť anjelov, aby kázali
evanjelium a slúžili slovom spasenia. Oni nemajú tú poctu. Anjel mu oznámil, aby poslal mužov do
Joppy a pýtali sa na Petra. Peter prišiel a hlásal Kornéliovi evanjelium a on i celý jeho dom prijal v ten deň
Krista.
Tvoja dôležitosť v Božom pláne spasenia sveta je oveľa väčšia, ako si myslíš. Boh chce, aby ľudia
boli cez teba oslovení a keďže vie, že ty nie si schopný to dokázať svojimi vlastnými schopnosťami, tak ti
dal Ducha Svätého, aby bol s tebou a v tebe. On je tvoj partner pri zachraňovaní duší. Prišiel k tebe, aby si
bol schopný, spôsobilý a efektívny v službe evanjelia (2.Korintským 3:6). Jeho prítomnosť v tebe robí tvoj
život nadprirodzený.
Pripomeň si, čo urobil s Petrom, ktorý tri razy zaprel Pána, lebo sa bál prenasledovania od Židov.
Avšak keď prijal Ducha Svätého, stal sa tak odvážnym, že kázal evanjelium obrovskému zhromaždeniu
a pri tej príležitosti až tri tisíc ľudí odovzdalo svoje srdce Kristovi. V tom momente, keď prijmeš Ducha
Svätého, príde do tvojho života moc. Táto moc, ktorá je dynamickou schopnosťou spôsobovať zmeny
(Skutky 1:8), ti dáva schopnosť byť odvážnym svedkom Kristovho vzkriesenia.
Vyznanie
Pán ma pomazal Duchom Svätým a mocou, aby som bol užitočným služobníkom zmierenia a rozširoval
evanjelium nášho Pána Ježiša Krista s vášňou, horlivosťou a nadšením. Vždy som poddaný Duchu Svätému, ktorý
je môj hlavný spoločník v získavaní duší a spolu tvoríme neporaziteľný tím, ktorý všade prináša ľuďom spasenie.
Halleluja.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 6:1; 1.Korintským 1:9; 2.Korintským 3:5-6
1-ročný plán: Skutky 23:12-35; Jób 40-42
2-ročný plán: Galatským 4:12-20; Izaiáš 35
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Pastor Chris
On neobviňuje
„Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo (svojich) zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz

zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony“
(Kolosenským 1:21-22).
Aké je to požehnanie poznať skutočnú podstatu a charakter nášho nebeského Otca! Jakub 1:5
hovorí: „..On nevyčituje...“, čo znamená, že On ti nevyčíta, ani ťa nekritizuje. On ťa z ničoho neobviňuje.
Ľudia sa môžu na teba pozrieť a nadávať ti, či karhať ťa, ale Boh nikdy takto nejedná. On ti dokonca ani
nepočíta tvoje hriechy (2.Korintským 5:19), ani ťa z ničoho neobviňuje. Prečítaj si dnešné slovo ešte raz.
Hovorí sa tam: „...teraz vás zmieril so sebou Jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých,
nepoškvrnených a bez úhony.“ Toto je tak potešujúce. To znamená, že pred Bohom si bez viny a si slobodný
od obvinení; bol si ospravedlnený. Halleluja.
Nečuduj sa, že apoštol Pavol píše básnicky v Rímskym 8:33-34: „Kto bude žalovať na vyvolených
Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal...“ A ďalej
vo veršoch 38-39 vyznáva: „Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani
prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť
od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."
Ježiš Kristus už za teba zomrel, bol odsúdený miesto teba. 1.Petrova 3:18 hovorí: „Pretože aj
Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale
oživený Duchom.“ Ten, ktorý za teba zomrel, nie je nejaká obyčajná osoba. Takže už ťa viac nemôže nikto
odsúdiť. Z tohto dôvodu nie je pre teba už žiadne odsúdenie, lebo si v Kristovi Ježišovi a kráčaš podľa
ducha (Rímskym 8:1).
Kristus je tvojou spravodlivosťou (1.Korintským 1:30); nezáleží na tom, kto ťa obviňuje; pre Boha
si nevinný, lebo Jeho spravodlivosť je v tebe. Môžeš povedať: „Ale ja som pochybil.“ Áno, je to tak, ale
Ježiš vzal na seba zodpovednosť za všetky tvoje chyby. On je dôvodom toho, prečo ťa Boh neobviňuje zo
zlých vecí. Halleluja!
Modlitba
Požehnaný Boh, ktorým som bol povolaný do spoločenstva s Pánom Ježišom Kristom, a tak prichádzam
smelo k trónu milosti, bez viny, odsúdenia, alebo hanby. Ďakujem Ti Otec za toto nádherné privilégium, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:14-16; Rímskym 8:1
1-ročný plán: Skutky 24; Žalmy 1-6
2-ročný plán: Galatským 4:21-31; Izaiáš 36
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Pastor Chris
Meno, ktoré otvára každé dvere
„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v

meno Syna Božieho“ (1.Jánova 5:13).
Všimni si podčiarknutú druhú časť verša. Apoštol Ján tu píše „... aby ste vedeli, že máte večný život
a aby ste verili v meno Syna Božieho.“ Jednoducho povedané tu hovorí: „Uveď meno Ježiš do činnosti!“ Toto
meno otvára každé dvere v každom meste, v každom národe. To je meno, ktoré potrebuješ vo všetkom
pre život úplného víťazstva.
Napríklad v Markovi 16:15, keď Ježiš dával veľké poverenie a povedal: „...Choďte po celom svete,
kážte evanjelium všetkému stvoreniu“, urobil to v Jeho mene. Dal nám svoje meno a to je niečo väčšie, než
celý svet. Filipským 2:10 hovorí: „...aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj
pod zemou.“ To je dôvod, prečo sa môžeš tešiť, nerozčuľovať sa a byť v pokoji v každom meste, regióne, či
národe. Si Kristov veľvyslanec, v nadprirodzenom poverení, vyslaný nie vo svojom vlastnom mene, ale
v tom jedinečnom mene - mene Ježiš Kristus.
Lukáš v Skutkoch 3 vysvetľuje, ako Peter a Ján uzdravili chromého pri bráne do chrámu, ktorá sa
volala Krásna. Je to podrobný opis toho, ako odvážne použili meno Ježiš. Mimochodom, toto bol ich prvý
zázrak po Ježišovom nanebovstúpení. Keď Peter stretol tohto muža, ktorý bol chromý od narodenia,
povedal: „...v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ (Skutky 3:6). Tento človek nemohol chodiť
vo svojom vlastnom mene, alebo v mene jeho pozemského otca, ale chodil v mene Pána Ježiša.
Existujú dvere, ktoré sa zdajú byť pre teba zavreté? Použi meno Ježiš! Je to meno nad každé
meno. Dôvodom zlyhania, porážky, choroby a slabosti v živote mnohých kresťanov je to, že namiesto
toho, než by použili meno Ježiš, tak by sa dalo povedať, že sa spoliehali na svoje vlastné mená. Žalm 20:7
hovorí: „Títo dôverujú vo vozy, tamtí kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti.“
Nezáleží na tom, akým problémom čelíš, či je to v tvojich financiách, alebo v tvojom zdraví, uveď
do činnosti meno Ježiš. Ak existuje nejaká bolesť, alebo výrastok v tvojom tele, polož si na to ruku
a prikáž, aby to odišlo v mene Ježiš a určite prídu výsledky!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moc v mene Ježiš a autoritu, ktorú v ňom mám, keď ho používam proti
diablovi, chorobe, nemoci a každej nepriazni života. Mocou tohto mena vyznávam, že žijem vyšší život v sláve, ktorý
si Ty pre mňa pripravil, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 3:16; Ján 16:23; Filipským 2:10
1-ročný plán: Skutky 25:1-12; Žalmy 7-10
2-ročný plán: Galatským 5:1-12; Izaiáš 37
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Pastor Chris
Dedičstvo veľkosti
„Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju

ľudia pošliapali“ (Matúš 5:13).
Boh povedal Abrahámovi, že ho urobí veľkým a v jeho semene budú požehnané všetky národy
zeme (1.Mojžišova 22:18). Toto je naše dedičstvo ako Abrahámovho semena. Boli sme oddelení, aby sme
boli veľkými. Je to naše povolanie byť požehnanými v tomto svete a spôsobiť v ňom pozitívne zmeny. Ty
si na tomto svete ako agent pozitívnych zmien.
Ak o tomto nikdy nebudeš počuť, alebo o tom vedieť, tak sa možno nikdy nestaneš tým, na čo ťa
Boh pripravil. Prvým krokom pre teba je zistiť, kto je Kristus v tebe a kto si ty v Ňom. Keď to zistíš,
ďalšou vecou je začať podľa toho žiť. Pozri sa znova na Boží plán. Boh povedal Abrahámovi: „...Urobím
ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním“(1.Mojžišova 12:2). Nebolo to
tak, že by Abrahám žobronil od Boha: „Prosím, chcem byť veľkým, urob ma veľkým“, nie! Boh rozhodol
urobiť ho veľkým a urobil ho požehnaním.
To znamená, že či si to plánoval alebo nie, veľkosť je Boží sen pre teba. Božie zasľúbenia
o Abrahámovej veľkosti boli tiež pre jeho semeno, ktorým je Kristus (Galatským 3:16). Teraz, keď si
znovuzrodený, bol si pokrstený do Krista. To znamená, že si Abrahámovo semeno a preto aj dedič podľa
zasľúbenia (Galatským 3:27-29). Bol si narodený do veľkosti mocou toho, že si v Kristovi. Nepotrebuješ
o to zápasiť; veľkosť už prebýva teraz v tebe.
Každý deň, týždeň a mesiac ži s mentalitou veľkého muža či ženy, ktorým si. Je to náš rok
veľkosti a tí, ktorí sa do nej narodili, majú taký spôsob myslenia, rozprávania a žitia. Nereptajú, ani sa
nesťažujú, ale spôsobujú, aby sa veci diali. Mocou Slova a schopnosťou Ducha spôsobujú zmeny.
Rob to, aby sa tento rok udiali veľké zmeny v tvojom živote, ako aj u druhých, udržiavaj si
prestížny postoj veľkosti, z čoho profituje tvoja osobnosť v Kristovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že Tvoje pomazanie je na mne, aby som urobil veľký skok a prinášal na svet nové
myšlienky a inovácie, ktoré budú pozitívne premieňať životy miliónov po celom svete. Ďakujem, že mi dávaš
múdrosť a milosť spôsobovať veľké veci pre iných, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 12:1-3; Galatským 3:8
1-ročný plán: Skutky 25:13-26:1; Žalmy 11-16
2-ročný plán: Galatským 5:13-19; Izaiáš 38
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Pastor Chris
Pokoj - moc nad krízami
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti

srdce a nestrachuje!“ (Ján 14:26).
Slová nášho Majstra nám ukazujú, že svet môže dať nejaký druh pokoja, avšak pokoj, ktorý nám
dáva Ježiš, je iný, ako ten, čo dáva svet. Napríklad svet skrze lekársku vedu urobil veľa očkovacích látok
na rôzne druhy chorôb, ale Boh je jediný, ktorý uzdravuje. On ťa nielen uzdravuje, ale ťa aj robí
kompletným, úplným.
V dnešnom svete mnohí hľadajú pokoj u susedov, vo vláde a kdekoľvek inde, len nie u Pána.
Avšak On je jediný, kto ti môže dať ten druh pokoja, ktorý človek skutočne potrebuje. Tento pokoj
premáha krízy, čo znamená, že aj uprostred búrok, problémov a nepriazní života nie si znepokojený, ale
si plný radosti a šťastia.
Človek sám nemôže zmysluplne žiť na zemi, potrebuje Pána. Život sa stane hodnotným
a vzrušujúcim, keď objavíš, že Kristus je všetko, čo potrebuješ. On je Princ pokoja (Izaiáš 9:6). Pokoj,
ktorý On dáva, presahuje ľudské porozumenie (Filipským 4:7). Prichádza s úžasnou milosťou pre
výnimočnosť, ochranu a odpočinok. Slovo "pokoj" pochádza z hebrejského slova „Shalom“, ktoré hovorí
o úplnosti spasenia v každej oblasti. Preto ak voláš na Pána „Jehovah Shalom“, tak vlastne hovoríš, že On
je Pán, ktorý je stelesnením tvojho pokoja, tvojím odpočinkom a príbytkom.
Ty nemáš v živote zápasiť, alebo byť bičovaný životnými ťažkosťami; Kristus je tvojou mocou
nad krízami! Dal ti tak veľa pokoja, že už tam nie je žiadne miesto pre strach. Bez ohľadu na zmätok,
ťažkosti a problémy dnešného sveta odmietni strach, lebo Ten, ktorý stvoril celý svet, ťa miluje a stará sa
o teba (1.Petrova 5:7). Jeho nepremožiteľné krídla ochrany sa rozprestierajú nad tebou. Dovoľ Jeho
pokoju vládnuť v tvojom srdci a neznepokojuj sa nad ničím.
Modlitba
Ďakujem drahý Pane za ospravedlnenie skrze vieru a za to, že mi poskytuješ milosť s prosperitou
a odpočinutím cez Krista. Tento pokoj dnes stráži moje srdce a moju myseľ. Som vďačný za Tvoju milosť vo mne pre
výnimočnosť a za nekonečnú lásku ku mne, ktorá spôsobuje vo mne smelosť pre život slávy a víťazstva, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:10; 1.Petrova 5:7
1-ročný plán: Skutky 26:2-18; Žalmy 17-18
2-ročný plán: Galatským 5:20-26; Izaiáš 39
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Pastor Chris
On je príliš veľký na otázku „Ako?“
„Tak ako Abrahám uveril Bohu, a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A tak vedzte, že tí, ktorí sú z viery,

sú synmi Abrahámovými“ (Galatským 3:6).
Rímskym 10:6-8 vysvetľuje, že existuje spravodlivosť, ktorá je z viery a táto spravodlivosť hovorí.
Čo presne hovorí? Prečítajme si: „Ale spravodlivosť z viery takto vraví: Nehovor v srdci: Kto vstúpi do neba? to
jest Krista zniesť. Alebo: Kto zostúpi do priepasti? To jest Krista vyviesť spomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí Písmo?
Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme.“
Všimni si znova podčiarknutý text; hovorí výstižne: „Nepýtaj sa Boha „Ako?“ Toto je princíp
viery v Božom kráľovstve. Nepýtaj sa Boha, ako sa stanú zázraky; On je príliš veľký na to, aby si sa Ho
pýtal „ako“. Nechaj to „ako“ Jemu. Prestaň sa pokúšať predstavovať si, ako bude tvoja viera pracovať
a produkovať zázrak, ktorý teraz potrebuješ. Tvojou povinnosťou je vytrvalo hovoriť a konať podľa
Slova.
Keď chceš, aby sa veci diali určitým spôsobom, nepýtaj sa: „Ako sa to Boh chystá urobiť?“ On je
Bohom všetkého tvorstva; Vládca vesmíru, nič nie je pre Neho príliš ťažké. On je tvoje „ako!“ Nepýtaj sa
Ho, alebo nepokúšaj sa rozumom vysvetliť, ako sa Jeho Slovo stane v tvojom živote.
Premýšľaj o Abrahámovi: uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Biblia hovorí, že
bezvýhradne odovzdal Božiemu Slovu. Proti nádeji uveril v nádeji, že sa stane otcom mnohých národov
v súlade s Božím Slovom, ktoré mu bolo povedané (Rímskym 4:18). Bol úplne presvedčený, že to, čo Boh
zasľúbil, je aj schopný uskutočniť (Rímskym 4:21).
Radšej než sa Boha vypytovať „ako?“, ďalšia časť Rímskym 10:8-10 nám hovorí, ako vraví viera:
hovorí rovnako v súlade s Bohom a tým to ustanoví navždy! Viera prijíma, verí, súhlasí a prehlasuje
Božie Slovo ako absolútnu pravdu a podľa toho aj koná.
Vyznanie
Slovo viery je blízko mňa, je v mojom srdci a mojich ústach; to je to Slovo viery, ktoré žijem. Hovorím
rovnaké veci, ktoré sú v súlade so Slovom: prehlasujem, že som dnes víťazný, prosperujúci, zdravý, Pán mi úžasne
pomáha a zahŕňa ma priazňou, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Jeremiáš 32:27
1-ročný plán: Skutky 26:19-32; Žalmy 19-20
2-ročný plán: Galatským 6:1-9; Izaiáš 40
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Pastor Chris
Používaj svoju myseľ
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12:2).
12. kapitola Rímskym sa zameriava na predmet myšlienok – používanie tvojej mysle. Tvoja
myseľ je nástroj, ktorý ti je daný od Boha k zlepšovaniu tvojho života od slávy k sláve. Najprv musíš
v tvojej mysli vidieť veci, po ktorých túžiš a vytvoriť ich. Myšlienky sú obrázky mysle, ktoré majú moc
a vytvárajú realitu.
Najlepší spôsob, ako ovplyvniť svoje myšlienky, je cez mentálne obrázky. Každý človek je
prejavom jeho myšlienok. Tvoja myseľ ťa môže urobiť chudobným alebo bohatým; to ťa môže dostať na
miesto slávy alebo na miesto potupy. Biblia nám hovorí o Lazarovi, spravodlivom mužovi, ktorý bol
žobrákom. Keď zomrel, bol anjelmi prenesený do lona Abrahámovho, ale žil a zomrel ako žobrák, nie
preto, že to bol jeho osud, ale pretože jeho myseľ bola tak nastavená.
V našom úvodnom verši čítame, že Boh dal každému mieru viery; takže je to o tom, čo robíš so
svojou vierou. Ak by Lazar samého seba videl cez vieru a predstavoval si jeho bohaté dedičstvo ako
semena Abrahámovho, nebol by zostal chudobný.
Keď používaš svoju myseľ na to, aby sa zamerala na najbližšiu vyššiu úroveň a predstavuješ si
seba na tejto úrovni, neopovrhuj inými, ktorí ešte len majú dosiahnuť tvoju úroveň uvažovania, ani sa s
nimi nehádaj. Neporovnávaj sa s nimi; skôr pochop, že každý z nás je na inej úrovni viery a je rozdielne
obdarovaný.
Ako rozmýšľaš? Ježiš často vyzýval Židov k správnemu mysleniu. Používaj svoju myseľ správne,
na vyobrazenie tvojho slávneho a víťazného života v Kristovi.
Vyznanie
Moja myseľ je pomazaná k správnemu mysleniu, lebo je mysľou Kristovou. Mám vynikajúce myšlienky
a vidím iba obrazy výnimočnosti, úspechu, víťazstva a hojnosti. Sústreďujem svoju myseľ na veci, ktoré sú
pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, krásne, dobrej správy, cnostné a chvályhodné. Haleluja!
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:45; Filipským 4:8
1-ročný plán: Skutky 27:1-26; Žalmy 21-22
2-ročný plán: Galatským 6:10-18; Izaiáš 41
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Pastor Chris
Boží život v tebe
„ A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život;

kto nemá Syna Božieho, nemá život“ (1.Jána 5:11-12).
Tvoje uvedomovanie si tvojej osobnosti, pôvodu a dedičstva v Kristovi bude mať vplyv na
spôsob, akým žiješ, bude kontrolovať rozhodnutia, ktoré vykonáš a veci, ktoré sa dejú s tebou a okolo
teba. Toto je dôvod, prečo by si si mal byť vedomý Božieho života v sebe. V Jánovi 5.26 Pán Ježiš povedal:
„Lebo ako Otec má život v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život v sebe.“ V našom úvodnom verši čítame, že Boh
nám dal večný život. Čo je to večný život?
Večný život je Boží život a Božia prirodzenosť vložená do ducha toho, kto verí v Ježiša. Je to
nadprirodzený Boží život v tvojom duchu, ktorý ťa robí neporaziteľným, nezničiteľným, nadradeným
satanovi, chorobám, nemociam, zlyhaniu a smrti. Apoštol Ján v 1. Jána 5:13 píše: „Toto som napísal vám,
veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ Boh chce, aby si si bol vedomý Jeho života
v tebe. Toto uvedomovanie si ti dáva mentalitu víťaza.
Nemusíš to najprv „cítiť“ vo svojom tele, aby si si bol vedomý toho, že máš večný život; je to
v tvojom duchu. Občas prehlasuj, že Boží život je v tebe: od temena hlavy k prstom na tvojej nohe. Možno
si zranený a to strašne bolí; pripomínaj si, že máš Boží život v sebe. Narodil si sa z Ducha a Božieho
Slova; tvoj život je nadprirodzený. To znamená, že musí byť obnova.
Niektorí ľudia majú drobné zranenia, ktoré by sa nemuseli uzdraviť za mnoho rokov. Takéto
zranenia časom zdegenerujú do vysiľujúcich chorôb, ktoré ich stoja životy a to len preto, že nič nevedeli
o tomto Božom živote. Je to zázračný život! Je neporušiteľný. Ak vo svojom tele cítiš príznaky choroby,
aktivuj moc Božieho života v sebe cez modlenie sa v jazykoch a hovorenie Slova. V krátkej dobe zistíš, že
do tvojho tela sa navrátila sila a vitalita.
Vyznanie
Mám v sebe Boží život; preteká každým vláknom mojej bytosti. Žiadnej chorobe, nemoci alebo slabosti sa
v mojom tele nemôže dariť, pretože ten istý Duch, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, býva vo mne a oživuje moje telo
skrz na skrz! Som úplný, zdravý a dokonalý, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 3:16; Efezským 3:20; 3. Jánov 1:2
1-ročný plán: Skutky 27:27-44; Žalmy 23-25
2-ročný plán: Efezským 1:1-14; Izaiáš 42
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Pastor Chris
Ovplyvnený a ovládnutý Jeho spravodlivosťou
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu,

najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané:
Spravodlivý z viery bude žiť“ (Rímskym 1:16-17).
Napísané Božie Slovo je zjavenie Boha dané nám, aby sme mohli byť naplnení poznaním Jeho
vôle a pochopili život spravodlivosti, ktorý nám priniesol. To znamená, že naše myslenie a pohľad na
všetko a na každú situáciu by mal byť z hľadiska Jeho spravodlivosti. To by malo byť z Božej perspektívy
a nie z ľudského pohľadu. Ak máš takto nastavenú myseľ, nezáleží na problémoch, ktorým čelíš, čo alebo
kto ťa uráža, budeš reagovať v láske, vedomý si toho, že si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi.
Všimni si Pána Ježiša: odpovedal v láske voči Jeho žalobcom a nekarhal ich. Modlil sa za nich
k Bohu povediac: „Otče odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Vieš takto rozmýšľať o niekom, kto ťa urazil?
Takto Boh chce, aby si reagoval na kritiku voči tebe; nie ako obyčajný človek, ale ako spravodlivosť Božia
v Kristovi Ježišovi. Chce, aby evanjelium Kristovo, v ktorom je zjavená spravodlivosť Božia, bolo naplno
prejavené v tebe a cez teba.
Odmietni dovoliť, aby sa cez teba prejavovalo čokoľvek iné; ani to, čo ľudia v tvojom okolí
považujú za bežné a normálne. Dovoľ, nech sa cez teba prejaví kultúra evanjelia Ježiša Krista. Maj takúto
nadvládu.
Predstav si, že si v nejakej dopravnej situácii a nepozorný vodič narazí do tvojho auta. Chcel by si
ho impulzívne zahrnúť nadávkami za jeho jazdu? Toto by nemala byť reakcia kresťana. Je dôležité, aby si
neodpovedal ľuďom v hneve alebo horkosti. Nezáleží na tom, čo ti niekto hovorí alebo robí, nech
spravodlivosť Kristova – Jeho prirodzenosť lásky - ovplyvňuje a ovláda tvoje konanie.
Vyznanie
Som spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Chodím v zjavení Božieho Slova, naplnený poznaním Jeho
vôle vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení. Som radostný, plný lásky a vľúdnosti. Láska a spravodlivosť
Božia sú dnes prejavované cezo mňa. Haleluja!
Rozšírené štúdium: Žalm 87:3, Rímskym 12:21
1-ročný plán: Skutky 28:1-16; Žalmy 26-29
2-ročný plán: Efezským 1:15-23; Izaiáš 43
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Pastor Chris
Zmocnený VŠETKOU mocou
... aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v

poznaní Boha, posilňovaní všetkou mocou, a to na základe Jeho slávnej moci, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti
s radosťou (Kolosenským 1:9-11 angl. preklad).
Je to Božia vôľa pre nás, aby sme boli posilňovaní; to znamená zmocnení VŠETKOU (zázraky
činiacou) mocou v našom duchu! Uvažuj o tom chvíľu. Boh nás chce naplniť nie len určitou mocou, ale
všetkou mocou. Hovorí tu o „dunamis“ (grécky); vrodenej, vnútornej moci. Chce, aby táto moc pôsobila
v tebe.
Toto by vôbec nemalo byť ťažké pochopiť pre žiadneho kresťana, pretože ten, kto je
znovuzrodený a prijal Ducha Svätého, prijal Božiu moc; pretože Duch Svätý je Božou mocou. Skutky 1:8
hovoria: „ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás...“ Keď si prijal Ducha Svätého, aby v tebe žil,
prijal si moc. Otázka je, ako urobiť, aby táto moc, ktorú máš v sebe, pracovala pre teba?
Prvá vec je rozpoznať, že ju v sebe máš. Nepotrebuješ prosiť od Boha viac moci. Božia moc je
v tebe. To znamená, že nemôžeš byť v nevýhode. Vždy to o sebe potvrdzuj. V liste Filipským 4:13 Pavol
nepovedal: „Ó, Bože, modlím sa, aby si mi dal moc na to, aby som mohol urobiť všetky veci.“
Uvedomoval si, že všetka moc, ktorú potrebuje, je už v ňom a prehlásil: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma
posilňuje.“
Po druhé vedz, že moc, ktorú si prijal, pracuje spolu s postojom. Áno, bol si zmocnený všetkou
mocou a môžeš robiť všetko, ale musíš to vyvažovať dobrým charakterom: láskou, trpezlivosťou,
radosťou, miernosťou a pokorou. Všimni si, že záverečná časť verša hovorí: „...posilňovaní všetkou mocou, a
to na základe Jeho slávnej moci, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti s radosťou."
Keď niektorí ľudia čelia určitým situáciám, zotrvávajú v hneve. Ale sme napomínaní, aby sme
zotrvali s radosťou; s trpezlivosťou a nádejou, že v tej situácii bude ustanovená spravodlivosť Božia.
Preto keď pri uskutočňovaní niečoho uplatňuješ svoju moc a spôsobuješ zmeny vo svojom živote a okolí,
rob to s trpezlivosťou, vytrvalosťou, radosťou a pokorou.
Vyznanie
Som posilňovaný všetkou mocou cez Božieho Ducha, ktorý je v mojom vnútri. Mám správny postoj pokory,
keď čelím tvrdohlavej opozícii. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:5; Efezským 3:20
1-ročný plán: Skutky 28:17-31; Žalmy 30-31
2-ročný plán: Efezským 2:1-10; Izaiáš 44
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Pastor Chris
Preprogramovaný cez Slovo
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom 12:2).
Božie Slovo ti dáva všetko, čo potrebuješ: zdravie, radosť, hojnosť, prosperitu, milosť, múdrosť
a všetko, čo nám kresťanom darovala víťazná Kristova smrť a Jeho triumfálne vzkriesenie. Toto je to, čo
spasenie obsahuje. S poznaním Božieho Slova vo svojom duchu máš to, čo je potrebné, aby si vytvoril
čokoľvek, čo chceš.
Pri studni v Samárii stretol Ježiš ženu a poprosil ju o vodu. Ale keď si žena všimla, že je Žid,
povedala Mu, že nemajú nič spoločné a kvôli etnickým rozdielom to odmietla. Potom Ježiš zareagoval:
„... Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale
voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu“ (Ján 4:13-14). Pán vedel, že jej
môže dať niečo, čo uhasí jej smäd naveky a to je Slovo. So Slovom bude schopná urobiť čokoľvek, po čom
túžila.
Častokrát keď ľudia čelia ťažkým situáciám, tak to, čo potrebujú, je terapia Slovom, alebo ako to
ja nazývam: „diétu Slovom“. Mali by počúvať Božie Slovo a študovať Písmo určitý čas, pokiaľ Slovo
nezbaví ich myseľ zlého rozmýšľania a nepreprogramuje ich správne na úspech. Ak sa to nestane, tak
nezáleží na tom, čo ešte pre nich urobíte, ich situácia sa nezmení.
Niekedy keď sú ľudia chorí, tak skutočný problém je mimo symptómov, ktoré sú zjavné na ich
fyzickom tele. Také bolesti môžu mať pôvod v ich mysli. Existuje rozdiel medzi chorobou mysle
a chorobou tela. Takže aj keď je ich telo uzdravené, choroba pokračuje, pretože to bol v skutočnosti
problém mysle. Riešením je preprogramovať ich myseľ cez Božie Slovo na úplne zotavenie.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo dnes prišlo ku mne, aby obnovilo moju myseľ a naprogramovalo ma pre víťazný
život. Moja viera v Slovo dnes i vždy víťazí nad všetkými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 4:12
1-ročný plán: Rimanom 1:1-17; Žalmy 32-34
2-ročný plán: Efezským 2:11-21; Izaiáš 45
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Pastor Chris
Nesťažuj sa; vzdávaj vďaku!
...a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle (Kolosenským

1:12).
Kresťanov, ktorí sa nenaučili významu a dôležitosti ďakovania, obchádza mnoho požehnaní.
Radšej ako sa sťažovať a bedákať pred Bohom o svojom živote alebo situácii, mal by si Mu ďakovať za to,
že ťa urobil účastníkom na dedičstve svätých vo svetle. Mnohí sú nevďační preto, lebo rozmýšľajú len
o tom, cez čo práve prechádzajú, o svojom nedostatku a potrebách, namiesto toho, aby sa videli v sláve.
Každý kresťan je Boží dedič a spoludedič s Kristom; rozpoznaj to a buď vďačný.
Keď vyjadruješ Pánovi vďačnosť na tvojej súčasnej úrovni, On pre teba potom urobí viac; zoberie
ťa vyššie. Pamätáš si na príbeh o desiatich malomocných, ktorých Ježiš uzdravil? Len jeden z nich sa
vrátil, aby poďakoval Pánovi za uzdravenie a prijal viac; stal sa úplne zdravým. Jeho končatiny, ktoré
boli rozožrané malomocenstvom, boli obnovené (Lukáš 17:11-19).
To mi pripomína jedného muža, ktorý bol uzdravený na jednom z našich stretnutí. Ten muž bol
hluchý na obe uši, ale ako prebiehalo naše zhromaždenie pod veľkým pomazaním, tak si odrazu
uvedomil, že počuje na jedno ucho. Bol tak nadšený z toho zázraku, že sa okamžite postavil do rady na
to, aby vydal svedectvo. Urobil len pár krokov, keď sa otvorilo jeho druhé ucho. Toto je moc vďačného
srdca. Existujú ľudia, ktorých okolnosti sa nikdy nezmenia, pokiaľ sa nenaučia byť vďační.
1.Tesalonickým 5:18 hovorí: „Vo všetkom ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vás.“
Nauč sa vidieť svoje požehnania a oslavovať Boha za to, kým je a za to, čo pre teba urobil.
Neexistuje dnes v tvojom živote nič, čo potrebuješ alebo by si kedy potreboval, čo Boh už nezabezpečil.
1.Korintským 3:21 hovorí, že všetko je vaše. Preto by tvoj život mal byť jednou chválou a vďačnosťou
Bohu za to, že ti všetko dal: „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).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma nesmierne požehnávaš a dávaš mi všetko, čo potrebujem k životu
a zbožnosti. Moje srdce je plné chvály a vďačnosti za život nepretržitých víťazstiev, do ktorého si ma povolal. Som
plný Tvojej slávy, krásy a milosti; ďakujem Ti za Tvoj život a prirodzenosť, ktorá je vo mne, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 140:13; Žalm 50:23; Hozeáš 14:2
1-ročný plán: Rimanom 1:18-32; Žalmy 35-37
2-ročný plán: Efezským 3:1-12; Izaiáš 46
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Pastor Chris
„Viera“ a „hovorenie“ musia ísť spolu
Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom

veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie (Rimanom 10:9-10).
Tvoje ústa sú tvojím nástrojom na navigovanie tvojho smeru životom; nie sú len na jedenie
a pitie. V nemocniciach sú ľudia, ktorí sú následkom choroby vyživovaní infúziou cez ich žily. A tak
napriek tomu, že ústa sú spôsobilé na prijímanie potravy, ich dôležitejšia funkcia je hovorenie; používaj
moc slov na vytvorenie svojho víťazného života.
Spasenie je už sprístupnené v Kristovi Ježišovi. V liste Titovi 2:11 sa hovorí: „Lebo zjavila sa milosť
Božia prinášajúca spásu všetkým ľuďom.“ Avšak aby si sa katapultoval do oblasti slávy, kde sa môžeš tešiť
z výhod spasenia, musíš správne používať svoje ústa, lebo ústami vyznávame na spasenie. Toto je
príčinou toho, že niektorí ľudia napriek tomu, že sú už dlho kresťanmi, nikdy skutočne nemajú úžitok
z kresťanstva. Nekonajú podľa Slova. Ty máš robiť vyznania Slova; to znamená hovoriť rovnaké veci,
ktoré Boh povedal vo svojom Slove ohľadom teba. Toto je to, čo ťa dostane ďalej za spasenie, aby si si
užíval výhody, ktoré spasenie prináša.
Vždy by si mal ohľadom seba robiť vyznania na základe Božieho Slova, ktorému si uveril. Pokiaľ
nebudeš robiť takéto vyznania, tvoja viera nebude prinášať výsledky. Tvoja viera a tvoje vyznania musia
ísť spolu. 2.Korintským 4:13 hovorí: „Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som,
preto som hovoril, - aj my veríme, a preto aj hovoríme.“
Tí, ktorých vyznania nie sú v zhode s tým, čomu veria, zažívajú v živote úspechy aj neúspechy;
nemajú trvalé víťazstvá. Aj Slovo o tom hovorí, že z jedného prameňa nemôže vyvierať sladká aj horká
voda súčasne (Jakub 3:11). Hovor vždy len Slovo, aby si zažíval nepretržité víťazstvo a dokonalosť.
Vyznanie
Božie Slovo vo mne víťazí každý deň a produkuje v mojom živote slávu. Moje víťazstvo je nesporné a všetky
požehnania a následky smrti a vzkriesenia Ježiša Krista sú očividné v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 3:10-13
1-ročný plán: Rimanom 2; Žalmy 38-41
2-ročný plán: Efezským 3:13-21; Izaiáš 47
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Pastor Chris
Narodený požehnaný!
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských oblastiach požehnal v Kristovi

Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3 angl. preklad).
Niekto možno bedáka: „Vyzerá to ako kliatba v mojej rodine, pretože sa zdá, že nikto nerobí
pokrok.“ Nie, nie je to tak, ak si znovuzrodený. Nové stvorenie v Kristovi Ježišovi sa narodí požehnané
a nemôže žiť pod kliatbou.
Izaiáš 10:27 (angl. preklad) prehlasuje: „A stane sa toho dňa, že uhne jeho bremeno s tvojho pleca a jeho
jarmo s tvojej šije, a jarmo bude zničené kvôli pomazaniu.“ Tento verš neznamená, že pomazanie zlomí jarmo.
Áno pomazanie láme jarmo, ale táto konkrétna časť Písma nám dáva vedieť, že kvôli prítomnosti
pomazania nemôžeš „byť v jarme“. Inými slovami, keď je jarmo položené na kresťana, tak nevyhnutne sa
zlomí pri kontakte s pomazaním, pretože kresťan je Pánom pomazaný. Halleluja!
Všimni si znova, čo sa hovorí v liste Kolosenským 1:12-13: „a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás
hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho
milovaného Syna. Bol si vytrhnutý z moci temnosti a prenesený do Kráľovstva Božieho drahého Syna! Toto
je tvoje súčasné miesto. V Kristovi si bol vytrhnutý, posvätený a požehnaný.
Diabol sa ťa snaží držať od toho, aby si vedel, že si už požehnaný. Hovorí ti: „Načahuj sa za tým,
aby ťa Boh požehnal.“ Dokonca sa ťa snaží presvedčiť, aby si veril, že nie si dostatočne kvalifikovaný na
to, aby si bol požehnaný, a to kvôli zlým veciam, ktoré si urobil. Neprijímaj jeho lži. Boh ťa už požehnal
VŠETKÝM duchovným požehnaním v nebeských oblastiach v Kristovi Ježišovi. Všetky požehnania, ktoré
ti Boh mohol dať, prišli k tebe v Kristovi; v balíku spasenia. Si dedič Božieho požehnania, tak podľa toho
ži.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním a urobil si
ma požehnaním. Nesiem a rozširujem Tvoje nezmerateľné požehnania zranenému a zomierajúcemu svetu, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 3:8-9; 2.Peter 1:3
1-ročný plán: Rimanom 3; Žalmy 42-44
2-ročný plán: Efezským 4:1-10; Izaiáš 48
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Pastor Chris
Nesieš v sebe nebo
Avšak my sme obyvatelia neba a dychtivo očakávame nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, aby prišiel z neba

(Filipským 3:20 angl. preklad).
Keď prišiel Ježiš na túto zem, prišiel s tak veľa "nebeským", koľko len bolo možné žiť tu na zemi
a požehnať s tým svet. Vysvetlime si to. Predstav si, že si zo Spojeného Kráľovstva (Anglicka) a pôsobíš
ako veľvyslanec Spojeného Kráľovstva v Južnej Afrike. Budeš žiť na svojom veľvyslanectve v Južnej
Afrike, ako keby si bol v Spojenom Kráľovstve. Všetko, čo je potrebné pre život v Spojenom Kráľovstve, ti
bude dostupné, hoci dom, v ktorom bývaš, je teraz v Južnej Afrike.
Takže keď odídeš z domu, budeš mať všetky práva diplomata zo Spojeného Kráľovstva, ale keď
stretneš ľudí z Južnej Afriky, budeš s nimi jednať, ako keby si bol z Južnej Afriky. Môžeš im pomôcť s tak
veľa "anglickým", koľko si si toho priniesol do Južnej Afriky. Avšak keď vstúpiš na veľvyslanectvo
Spojeného Kráľovstva, tam platia zákony a pravidlá Spojeného Kráľovstva. Ďaleko od teba existuje
krajina nazývaná Spojené Kráľovstvo, ale ty si priniesol toľko života so sebou zo Spojeného Kráľovstva
do Južnej Afriky, koľko to zákony Južnej Afriky dovoľujú.
Pán Ježiš urobil to isté. Toľko, koľko mu zákony dovolili, toľko neba priniesol na zem. Priniesol
to v svojom srdci, pretože v Ňom žil Duch Svätý. Prišiel s Božím trónom vo svojom srdci. Niet divu, že
bol takým požehnaním pre svet! Toto isté platí aj pre kresťana.
Kresťan je viac ako len náboženská osoba; je ten, kto sa znovuzrodil a následkom nového
narodenia bol prenesený do Božieho Kráľovstva a teraz žije v nebi, ale na zemi. Je tým, ktorý nesie toľko
neba, koľko môže priniesť. Halleluja. Ak si znovuzrodený, nesieš vo svojom srdci Boží trón. Ty si
takýmto veľvyslancom na zemi; preto káž evanjelium, uzdravuj chorých, očisťuj malomocných, kries
mŕtvych, vyháňaj démonov. Požehnaj svet s milosťou a slávou neba, ktoré sú v tebe.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma preniesol do slávneho Kráľovstva Tvojho drahého Syna a urobil si ma
účastníkom Tvojej slávy a Tvojho života. Nesiem vo svojom srdci vlastnosti božskosti a požehnávam dnes môj
svet Tvojou milosťou a slávou, ktorú nesiem, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 12:22-24
1-ročný plán: Rimanom 4; Žalmy 45-48
2-ročný plán: Efezským 4:11-16; Izaiáš 49
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Pastor Chris
Mocný, milujúci a zdravý
Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania (zdravého rozumu)

(2.Timoteovi 1:7).
Ako kresťania máme výnimočný rozsah chápania, pretože v našom duchu je Božia múdrosť.
Naše mysle sú pomazané, aby produkovali výnimočnosť. Boli sme tiež pomazaní Duchom Svätým
a mocou a Božia láska je vyliata v našich srdciach (Rimanom 5:5). Toto všetko je cez Ducha Svätého.
Urobil ťa mocným, milujúcim a zdravo mysliacim. Aký úžasný život!
Niektorí ľudia sú mocní, ale nemilujú. Pre nás kresťanov sú tieto tri kvality skompletizované.
Skutky 1:8 hovoria: „ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme,
aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.“ Každý kresťan, ktorý prijal Ducha Svätého
prijal moc, pretože Duch Svätý je Božou mocou. 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.“ Ten, ktorý prebýva v tebe, je väčší
a mocnejší, než všetky sily vo svete! Preto smelo povedz: „...Ja som však naplnený silou Ducha
Hospodinovho...“ (Micheáš 3:8).
Ten istý Duch Svätý spôsobil, že Božia láska je rozliata v tvojom srdci. Je pre teba prirodzené
kráčať v láske, pretože láska je životom nového stvorenia. Biblia hovorí, že Boh je láska (1.Ján 4:8) a aký je
On, taký si aj ty (1.Ján 4:17).
Vždy prehlasuj, že si plný moci, lásky a máš zdravú myseľ a používaj svoju zdravú myseľ pre to,
aby si robil všetko vynikajúco a kvalitne.
Vyznanie
Som výnimočný, plný moci, lásky a Božej slávy. Kráčam v spravodlivosti a zjavujem vládu Ducha.
Vlastnosti a dokonalosti božskosti sú dnes prejavované cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:23; 1.Ján 2:20
1-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalmy 49-51
2-ročný plán: Efezským 4:17-24; Izaiáš 50
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Pastor Chris
Moc, hodnota viery, lásky a nádeje
Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska (1.Kotintským 13:13).
Viera, nádej a láska sú tri dôležité princípy zjavené v Slove, Všetky tri pracujú spolu, ale láska je

zjavená ako najväčšia z nich. Ktokoľvek, kto prichádza ku Kristovi, sa okamžite učí hodnote viery,
pretože viera je vložená do tvojho ducha, keď počuješ evanjelium. S touto vierou prijímaš Ducha Svätého
a začínaš pôsobiť v novote života.
Keď duchovne dozrievaš, učíš sa niečo o nádeji. Nádej pomáha trpezlivosti. Čím viac rastieš
v Božích veciach, tým viac si uvedomuješ, že hoci cez svoju vieru môžeš urobiť čokoľvek, niektoré veci
musia čakať. V tejto etape sa začneš učiť, ako Bohu dôverovať. Dôvera je zmiešanie viery a nádeje. Keď
Biblia hovorí, že Abrahám uveril Bohu a to sa mu počítalo za spravodlivosť, dôveroval Jahvemu so
svojím životom.
Dôvodom toho, prečo je láska najväčšia, je to, že láska uzaviera, obaľuje vieru a nádej. Keď kráčaš
v láske, chodíš vo viere a nádeji. Aby si kráčal na najvyšších úrovniach pomazania Božieho Ducha, musíš
porozumieť moci Božej lásky a chodiť v nej.
Pán Ježiš vysvetľoval niečo krásne o láske v Matúšovi 22:35-38, keď Ho chcel jeden zákonník
pokúšať a spýtal sa Ho: „Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone?“ Ježiš mu odpovedal: „...Milovať budeš
Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie.“ Ak sa opýtaš ľudí,
aby vymenovali desať prikázaní, najskôr nezačnú s týmto. Povedali by: „Nebudeš uctievať žiadneho
iného boha okrem mňa.“ Ale Ježiš priniesol lásku pred uctievanie. Vedel, že ak Ho budeš milovať, budeš
Ho uctievať.
Nejde až tak veľa o to, čo môže urobiť tvoja viera a nádej. Boha viac zaujíma to, čo môže urobiť
tvoja láska. Choď ďalej, než je len viera a nádej a pôsob v oblasti lásky, kde sú tvoje slová a skutky
motivované jedine láskou.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že naplňuješ moje srdce Tvojou láskou cez Ducha Svätého. Táto láska ma dnes
zaplavuje a premáha a mnohí dnes cezo mňa zažívajú radosť a nefalšovanú moc Tvojej lásky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 4:24; 5.Mojžišova 6:5
1-ročný plán: Rimanom 5:12-21; Žalmy 52-55
2-ročný plán: Efezským 4:25-32; Izaiáš 51

