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Pastor Chris
Jeho Slová a Duch sú život
„...slová, ktoré vám hovorím sú duch a sú život“ (Ján 6:63).
Pánove slová v našom úvodnom verši nám dávajú porozumieť moci, vlastnostiam a schopnosti

Božieho Slova. Všetko, čo pochádza z Boha, je „Boh“; to neznamená Jeho „osobu“, ale že to nesie Jeho
život, Jeho vlastnosti. Je to ako ľudské DNA, ktoré môže byť vystopované z niečoho tak malého ako
chumáč vlasov z tvojho tela. Tento malý prameň vlasov má v sebe tvoju jedinečnú identitu. Takým istým
spôsobom všetko, čo pochádza z Ježiša, Jeho Slova, má v sebe Jeho identitu, moc a život. Dalo by sa
povedať, že Jeho Slovo, ktoré prichádza k tebe, nesie Jeho „DNA“.
Toto je neobmedzená moc Božieho Slova. Nie každé ľudské slovo má život. Ale je pozoruhodné
vedieť, že Ježiš povedal, že Jeho slová sú duch a život. Niet divu, že Jeho Slovo sa nikdy nevrátilo
k Nemu prázdne. Pozri sa, ako krásne je to v Biblii opísané (angl. preklad): „Tak budú moje slová, ktoré
vychádzajú z mojich úst: nenavrátia sa ku mne naprázdno. Vykonajú prácu na ktorú som ich vyslal, uskutočnia
úlohu, ktorou som ich poveril“ (Izaiáš 55:11).
Ak Jeho Slovo pre teba je Slovo uzdravenia a zdravia, tak bude v tebe pôsobiť a dokončí svoje
určenie tak, že sa to prejaví v tvojom dokonalom zdraví. Ak sa to týka financií, bude to to isté. Ak prijmeš
Jeho Slovo spravodlivosti, tak zdokonalí v tebe Božiu spravodlivosť. Keď apoštol Pavol prijal Ježišove
slová, život Slova prenikol celú jeho bytosť tak veľmi, že keď brali z jeho tela šatky a zástery a položili ich
na chorých, diali sa zázraky (Skutky 19:11-12).
Ty si sa znovuzrodil z toho istého Slova, ktoré nesie božský život (1.Peter 1:23); preto nielenže si
nezničiteľný, ale aj všetkého, čoho sa dotkneš, je tiež požehnané. Všetko, čo vychádza z teba, nesie v sebe
Boží život. Všetko, čo sa týka teba, bolo spojené s božskou energiou a je ochraňované Božím životom
a mocou, ktorá pôsobí v tebe. Buď si toho vedomý a ži každý deň nadprirodzený život.
Vyznanie
Ďakujem Ti Otec za účinnosť Tvojho Slova a jeho schopnosť produkovať vo mne život, čo spôsobuje, že
všetko čo robím, prosperuje. Bol som zdokonalený v spravodlivosti, cez moc a život Tvojho Slova a môj život je
svedectvom o divotvornej moci Slova. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 55:10-11; 2.Korintským 3:18
1-ročný plán: 1.Korintským 15:35-58; Príslovia 8-9
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 2:10-20; Jeremiáš 18
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Pastor Chris
Odovzdanie Jeho moci
A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a

neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich (Skutky 19:11-12).
V predchádzajúcom článku sme pochopili, že Božie Slovo nesie v sebe Boží život a Božiu moc.
Tiež sme sa zmienili o tom, aké rôzne zázraky nasledovali po tom, keď brali z Pavlovho tela šatky
a zástery a položili ich na chorých. Tieto šatky a zástery nemali v sebe „osobu“ Ducha Svätého; ale mali
v sebe odovzdanú Jeho moc.
Pretože si znovuzrodený, si chrámom Ducha Svätého; máš v sebe Jeho moc a môžeš ju prenášať
alebo odovzdávať. Práve tak ako odovzdanie Jeho moci prešlo na látky, ktoré vzali z Pavlovho tela, tak
všetkému, čo pochádza z teba, alebo je v kontakte s tebou, je odovzdaná Božia moc. S takýmto
odovzdaním prichádza mimoriadny potenciál.
Nič čo prichádza do kontaktu s tebou, nemôže zostať bez toho, aby na tom nezostala moc Ducha,
lebo ty nesieš v sebe Božiu prítomnosť.
Ak si sa podelil s niekým so Slovom, tak si doslova odovzdal pomazanie na tú osobu cez tvoje
slová. Takéto odovzdanie vedie k zmene. Boží Duch v tebe odovzdáva svoju moc a autoritu tvojim
slovám a tak ovplyvňuje životy tých, ktorým si slúžil; Jeho láska, zľutovanie a prítomnosť prúdi od teba
k nim a prináša im tak Božiu prítomnosť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju prítomnosť Ducha Svätého v mojom živote. Jeho moc je vo mne uvedená
do činnosti, aby som ovplyvňoval svet okolo mňa a odovzdal dnes mnohým Tvoju milosť. Prostredníctvom Tvojho
Ducha a cez Slovo kráčam vždy v nadprirodzene, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filemonovi 1:6; Júda 1:20
1-ročný plán: 1.Korintským 16; Príslovia 10-11
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 3:1-13; Jeremiáš 19-20
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Pastor Chris
Jeho snom je tvoj úspech a radosť
Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám (Filipským 4:11).
Niekto sa ma raz spýtal: „Je to naozaj možné byť stále plný radosti?" Veľmi rýchlo som

odpovedal: „Ja som radostný vždy!" Potom mi povedal: „Nemyslíš, že je to trochu nereálne?" Odpovedal
som: „To záleží na tom, čo je pre teba realita." Pre niektorých ľudí je realita ich ľudská skúsenosť, ale naša
realita je Kristus. V Kristovi je možné byť radostným vždy. Môžeš byť radostný každý deň a úspešný
každý deň, bez ohľadu na to, čo sa deje okolo teba, pretože toto je Božia túžba pre teba. Chce, aby si bol
radostný a úspešný.
Biblia hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša
(3.Ján 1:2). Ježiš prišiel, žil, zomrel, bol pochovaný a vzkriesený; a to všetko pre teba! Trpel, aby si mohol
žiť v sláve Jeho utrpení. To znamená, že by si mal žiť radostne každý deň, tešiac sa zo svojho života. Pre
toto zomrel: aby si žil najlepší život, aby si bol Otcovým snom a bol úspešný v živote a vo všetkom, čo
robíš, bez ohľadu na problémy, ktoré sa pred tebou objavia.
Jakub 1:2 hovorí: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania.“
Problémy a výzvy, ktoré prichádzajú na tvojej ceste, sú opísané v Božom Slove ako „ľahké súženie“.
„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:17).
Neexistuje nič, čo by ťa mohlo premôcť. Úzkosť, ťažkosť je len na chvíľu; určite sa obráti na tvoje dobré!
Problémy, s ktorými sa stretávaš, ktoré sa zdá, že zápasia o tvoju radosť, sú dočasné; sú odrazovým
mostíkom na tvoje povýšenie a ďalšiu úroveň slávy.
Preto sa odmietni poddať nátlakom a negatívnym veciam; podrob si ich Slovom. Roznieť Pánovu
radosť z vnútra tvojho ducha a nech je počuť tvoj víťazný smiech. Satan a jeho démoni sú zmätení
v atmosfére radosti, lásky a smiechu. Takže ži vždy na vrchole tým, že si zachovávaš radostné srdce.
Vyznanie
Môj život je vyjadrením Božej slávy. Žijem nezávisle od okolností a situácií okolo mňa, pretože viem, že
všetko spolu pôsobí pre moje dobré. Preto sa vždy radujem v Pánovi, vedomý si toho, že som v živote víťaz. Sláva
Bohu!
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:28; 1.Peter 1:8
1-ročný plán: 2.Korintským 1-2:4; Príslovia 12-13
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 4:1-8; Jeremiáš 21
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Pastor Chris
Rob svoje cesty úspešnými
Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť

všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech (Józue 1:8).
Pán sa zaujíma o tvoju prosperitu a v našom úvodnom verši ukazuje, ako môžeš urobiť svoju
cestu úspešnou a ako urobiť, aby sa ti v živote darilo. Deje sa to cez meditovanie nad Slovom
a zachovávaním toho, čo hovorí. Všimni si, čo hovorí Slovo; po prvé hovorí: „...ale rozjímaj (anglicky:
medituj) o nej vo dne i v noci...“, a to ukazuje na to, že to je tvoja zodpovednosť, aby si meditoval,
rozmýšľal, nie Pánova.
Po druhé to uzatvára tým, že hovorí: „...lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta...“ Toto nám dáva vedieť, že
ty si tým, ktorý robí svoje cesty úspešnými a nie Boh. Božia zodpovednosť je dať ti návod na prosperitu,
úspech a dobrý život a On to už urobil cez svoje Slovo. Takže ty máš použiť Slovo, aby si urobil svoj život
slávnym. Áno, môžeš to urobiť, pretože si Božie dieťa. Si vytvorený na Jeho obraz; patríš do Jeho triedy
bytia. Máš Jeho schopnosť tvorivosti, preto vytvor svoj víťazný život a použi na to materiál, ktorý ti dal
k dispozícii; Jeho Slovo.
Pamätaj si, že byť vytvorený na podobu Boha znamená, že ťa urobil tak, aby si pôsobil ako On.
A ako koná Boh? Pôsobí vierou. Ježiš povedal v Markovi 11:22 (angl. preklad): „ Majte Boží druh viery.“
Takže Boh je Bohom viery; celý svet stvoril slovami. Keď študuješ 1. Mojžišovu 1.kapitolu, tak zistíš, že
predtým ako stvoril hovorením stvorenstvo, najprv mal chvíle meditácie. Biblia hovorí, že zem bola
neladná a pustá a temnota bola nad priepasťou. Avšak Duch Boží sa vznášal (anglicky: dumal,
premýšľal) nad vodami (1.Mojžišova 1:2). To bola meditácia.
Potom Boh začal hovoriť: „Nech je...“, a všetko, čo povedal, sa stalo. Toto je rovnaký princíp
a moc, ktorú ti dal, aby si vytváral svoj víťazný a úspešný život. Je to na tebe, aby si meditoval o Slove;
rozmýšľaj o ňom, hovor ho a krič v každej situácii Slovo a sleduj, ako v živote prosperuješ a múdro
konáš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma utvoril na svoj obraz a svoju podobu a za to, že si mi dal schopnosť
obnoviť môj svet a urobiť môj život stelesnením Tvojej milosti. Neustále sa premieňam zo slávy do slávy a moja
veľkosť je zjavná kvôli moci Tvojho Slova v mojom živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 35:27; 1.Timoteovi 4:15
1-ročný plán: 2.Korintským 2:5-3:6; Príslovia 14-15
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 4:9-18; Jeremiáš 22
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Pastor Chris
Zverení, odporučení Slovu
A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so

všetkými posvätenými (Skutky 20:32).
Apoštol Pavol nemohol vymyslieť lepší spôsob, ako požehnať bratov v Efeze, než ich odovzdať,
poručiť Božiemu Slovu. My kresťania sme sa narodili zo Slova (1.Peter 2:23); Slovo nás zrodilo, preto
naše životy môžu byť budované a udržiavané len Slovom. Od chvíle, keď si urobil Ježiša svojím Pánom,
začal tento proces budovania; Slovo ťa buduje duchovne, duševne, fyzicky, finančne a vo všetkých
oblastiach života.
Okrem toho je Slovo schopné „dať“ ti dedičstvo medzi všetkými, ktorí sú posvätení. Toto je
veľmi zaujímavá myšlienka. Boží Duch toto cez apoštola Pavla napísal cirkvi. Prečo to napísal kresťanom,
ktorí už prijali dedičstvo v Kristovi Ježišovi? Po prvé pochopte, že nehovoril o vlastníctve dedičstva, ale
hovoril o tom, aby bolo toto dedičstvo uvoľnené do tvojich rúk.
Napríklad môžeš byť právoplatným vlastníkom dedičstva, napríklad nejakého pozemku a nikdy
si sa nemohol k nemu dostať, pretože prebieha súdny spor, lebo ešte niekto iný sa neprávom hlási o toto
dedičstvo. Rovnakým spôsobom, hoci všetky veci sú zákonne tvoje v Kristovi Ježišovi, existujú rebelskí
držitelia majetku, satan a jeho zástupy, ktorí sa často snažia ovplyvniť a odkloniť Božie deti od toho, aby
si užívali svoje dedičstvo. Božie Slovo je doslova schopné oslobodiť, uvoľniť tvoje dedičstvo do tvojich
rúk bez ohľadu na aktivity nepriateľa.
Ak neustále medituješ o Slove, nielenže budeš budovaný pre úspech, výnimočnosť a víťazný
život, ale Slovo tiež uvoľní do tvojich rúk to, čo je oprávnene tvoje v Kristovi. Takže začni byť hladný po
Božom Slove. Bombarduj svoju myseľ veršami zo Slova, až pokiaľ nie si ním úplne zaplavený
a nastavený myslieť len z Božej perspektívy.
Modlitba
Drahý Otec, s vierou, poddajnosťou a vďačnosťou prijímam Tvoje vštepené Slovo, ktoré je schopné budovať
ma a dať mi to, čo mi zákonne patrí v Kristovi. Tvoje Slovo je dnes vo mne účinné a produkuje vo mne to, o čom
hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:21; 1.Timoteovi 4:15-16
1-ročný plán: 2.Korintským 3:7-4:18; Príslovia 16-17
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 5:1-11; Jeremiáš 23
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Pastor Chris
...neexistuje také niečo ako „príliš neskoro“
„...Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9:23).
Príbeh o Abrahámovi a jeho žene Sáre je dokonalým príkladom toho, že u Boha neexistuje také

niečo ako „príliš neskoro“. Biblia hovorí, že proti prirodzenej nádeji Abrahám na základe Božieho Slova
uveril v nádeji, že môže byť otcom mnohých národov (Rimanom 4:18-21). Mal už 100 rokov, zatiaľ čo
Sára mala deväťdesiat (1.Mojžišova 17:17). Avšak keď mu Boh povedal, že bude mať dieťa so Sárou,
Abrahám uveril a v určenom čase Sára porodila Izáka.
Niektorí ľudia často strácajú nádej a čudujú sa, prečo nedostali prácu, zmluvu, povýšenie alebo
financie, za ktoré sa modlili a postili. Iní zase šomrú kvôli tomu, že tak dlho trvá, kým sa v ich životoch
naplnia Božie zasľúbenia. Obe skupiny ľudí majú jeden spoločný problém a tým je nevera. Problém nie je
u Boha. On nikdy nemešká.
Pozrime sa na Pána Ježiša: prišla k Nemu správa, že Jeho priateľ Lazar je chorý (Ján 11:3) a On
sľúbil, že ho príde pozrieť. Pán čakal ešte štyri dni až do tej doby, než Lazar zomrel a bol pochovaný.
Nemôže byť beznádejnejšia situácia ako táto. Ježiš povedal Lazarovi, že tá choroba nie je na smrť (Ján
11:3), ale on zomrel. Povedal, že príde, ale ukázal sa až o štyri dni neskôr. Keď sa Pán konečne objavil,
požiadal, aby Ho zobrali k hrobu Lazara nevšímajúc si to, že je už štyri dni mŕtvy. Povedal, aby odvalili
kameň a zavolal silným hlasom: „Lazar, poď von!“ Mŕtvy človek sa vrátil späť do života (Ján 11:41-44).
Nezáleží na tom, ako beznádejne pre teba situácia vyzerá; u Boha neexistuje také niečo ako „príliš
neskoro“. Jednoducho Mu dôveruj, lebo On je Boh, ktorý dáva život mŕtvym a volá veci, ktoré neexistujú,
ako keby existovali. Žije vo večnosti, kde nie je minulosť alebo budúcnosť. S Ním je všetko teraz
a prejavuje a dokazuje sa ako Pán nad všetkými okolnosťami bez ohľadu na to, že veci sa už môžu zdať
v očiach ľudí neskoré, mŕtve alebo nemožné.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vieru, ktorú teraz vo mne posilňuje Tvoje Slovo! Verím všetkému, čo Tvoje
Slovo o mne hovorí; vkladám svoju úplnú dôveru v Teba a viem, že žiadna situácia nie je mimo autority a moci
Tvojho Slova, ktorým žijem a vládnem nad okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 11:25-26; Židom 7:25; Židom 10:35-36
1-ročný plán: 2.Korintským 5:1-6:2; Príslovia 18-19
2-ročný plán: 1.Tesalonickým 5:12-28; Jeremiáš 24
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Pastor Chris
Usilovnosť: cesta k veľkosti
Ruka usilovného bude vládnuť, ale lenivý bude zapriahnutý do nútenej práce (Príslovie 12:24 rozšírený

angl. preklad).
Lenivosť je jedným z opakov usilovnosti. To znamená, že ten, kto nie je usilovný, je lenivý a bude
nevyhnutne žiť ťažký život, zatiaľ čo usilovný prijme povýšenie. Iný preklad Biblie (NIV) hovorí toto:
„Usilovne pracuj a staň sa vodcom, buď lenivý a staneš sa otrokom.“ Nezáleží na tom, čo robíš; ak usilovne
pracuješ, budeš vodcom a víťazom. Keď hovorí „usilovne pracovať“, to znamená usilovne robiť
čokoľvek, čo je potrebné urobiť, aby si dosiahol dokonalosť v tom, čo robíš.
Lenivý končí ako otrok, to neznamená, že bude otrokom niekoho iného, ale bude otrokom
systému. To znamená, že bude v živote „obkľúčený, bez úniku“, bude otrokom systému, bičovaný
rozmarmi života. Na druhej strane usilovný „bude vládnuť“; to znamená, že bude mať autoritu. Ak si
spisovateľ, dopisovateľ novín, žurnalista, učiteľ, študent, alebo robíš čokoľvek iné, buď usilovný.
Ak chceš byť úspešný v čomkoľvek, či už je to zvýšiť svoju hmotnosť, alebo z nej ubrať, alebo sa
to týka tvojho zdravia alebo financií, tak usilovnosť je to, čo potrebuješ. Usilovnosť znamená konať
starostlivé, vytrvalé a rozhodné skutky na dosiahnutie určitého cieľa.
Príslovie 22:29 hovorí: „Vidíš chlapca usilovného vo svojej práci? Bude stáť pred kráľmi; nebude stáť
pred obyčajnými ľuďmi.“ Pán nám dáva vedieť, že usilovný sa bude držať medzi kráľmi; bude chodiť
medzi nimi. Či už sa stane kráľom alebo nie; bude známy medzi kráľmi. Nie je to úžasné? Keď si
usilovný, nebudeš chodiť medzi bezvýznamnými ľuďmi.
Boh sa stará o tvoj život; o to, čo sa s tebou deje. Chce, aby si mal vo všetkom, čo robíš,
výnimočné výsledky, a preto chce, aby si bol usilovný. Možno si si pre seba stanovil ciele v oblasti svojich
financií, zdravia, duchovného rozvoja alebo posunu v zamestnaní, plň tieto ciele usilovne. Aby si naplnil
Boží plán pre svoj život, musíš pracovať na tom, aby si bol usilovný v každej oblasti svojho života.
Usilovnosť je cesta k veľkosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi udeľuješ cez Tvojho Ducha a cez účinné pôsobenie Tvojho Slova vo mne
disciplínu a schopnosť, aby som bol usilovný vo všetkom, čo robím. Ďakujem Ti, že ma privádzaš na miesta vplyvu
a autority, keď vo všetkom, čo robím, smerujem svoju energiu na dosahovanie výnimočnosti a dokonalosti, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovie 12:24; Rimanom 12:11
1-ročný plán: 2.Korintským 6:3-7:1; Príslovia 20-21
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 1:1-12; Jeremiáš 25
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Pastor Chris
Konať múdro v záležitostiach života
Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť

všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech (Józue 1:8).
Grécky preklad Starého Zákona (Septuaginta) opisuje záverečnú časť úvodného verša ešte
jasnejšie. Nehovorí sa tam len o tom, že budeš mať úspech, ale ide to ešte ďalej, keď sa tam hovorí, že sa
staneš bystrým, vnímavým. Je tu použité grécke slovo „suniemi“; znamená to byť bystrým, múdrym,
dôvtipným, mať vysokú inteligenciu, mať myslenie na vysokej úrovni! Znamená to tiež mať mimoriadny
vhľad do situácií, schopnosť „vedieť si v hlave všetko zložiť dokopy“. Toto je to, čo Božie Slovo robí
v tvojom živote. Robí ťa múdrym a prenikavo bystrým.
Rozšírený preklad Biblie hovorí: „...budeš jednať múdro a mať veľký úspech.“ Meditácia nad Božím
Slovom spôsobí, že sa ti toto stane. Stávaš sa výnimočným vo svojom jednaní s ľuďmi, v zamestnaní, vo
financiách atď. Duch Boží cez Slovo prináša do tvojho života výnimočnú bystrosť, inteligenciu a dôvtip.
Každý kresťan toto potrebuje.
Žalm 119:98 hovorí: „Svojimi príkazmi robíš ma múdrejším nad mojich nepriateľov; ony sú moje
naveky.“ Slovo ťa robí múdrejším od tvojich nepriateľov. Potom sa vo verši 99-100 hovorí: „Rozumnejší
som ako všetci moji učitelia; lebo Tvoje svedectvá sú mojím premýšľaním (meditáciou). Som rozvážnejší ako starci,
lebo zachovávam Tvoje rozkazy.“ Čo sú to Jeho svedectvá? Sú to Jeho vyhlásenia o sebe: čo povedal o sebe,
o nás a o Jeho Kráľovstve. Keď na týmto všetkým medituješ, tvoja mentálna schopnosť sa zlepšuje,
a preto robíš správne rozhodnutia a voľby. Všetko, čo robíš, dopadne výnimočne.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré je schopné urobiť ma múdrym na spasenie cez vieru, ktorá je
v Kristovi Ježišovi. Tvoje Slovo do mňa vkladá múdrosť, aby som múdro jednal vo všetkých záležitostiach života,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 3:15; 1.Timoteovi 4:15
1-ročný plán: 2.Korintským 7:2-16; Príslovia 22-23
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 2:1-10; Jeremiáš 26
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Pastor Chris
Postupovanie v živote
Medituj o týchto veciach; vydaj sa im úplne; aby bol tvoj pokrok (prosperovanie, napredovanie,

profitovanie) zjavné všetkým (1.Timoteovi 4:15 angl. preklad).
Božie Slovo má v našich životoch službu a to je niečo, čo musí byť zdôrazňované v tele
Kristovom. Kresťania by mali byť nenásytní po Slove. Vždy musíš otvoriť svoje srdce a myseľ Slovu, aby
ťa budovalo, posilňovalo a upevňovalo tak, aby si sa neustále tešil a užíval si všetko, čo Boh pre teba
sprístupnil v Kristovi. Čítame napomenutie apoštola Pavla mladému mužovi Timoteovi: „Medituj o týchto
veciach; vydaj sa im celý...“ O akých veciach tu hovorí?
V predošlých kapitolách Pavol hovoril Timoteovi o konkrétnych a dôležitých pravdách z Božieho
Slova; boli to tie zjavenia, o ktorých ho povzbudzoval, aby o nich meditoval. Ak Duch považoval za
správne dať Timoteovi cez apoštola Pavla takú dôležitú radu, tak je to rovnako dôležité aj dnes pre nás.
Máme neustále rozmýšľať o zjavení Božieho Slova, ktoré sme prijali.
Všimni si tiež, že mu povedal: „...vydaj sa tomu úplne...“ To znamená „poddaj“ sa úplne Slovu.
Dovoľ Slovu, aby malo moc nad tvojím životom. Nech vládne tvojmu mysleniu, ovplyvňuje tvoje slová
a poháňa tvoje skutky. Poddanie sa Slovu je vedomá a uvážená reakcia na Božie Slovo iniciovaná z tvojho
ducha.
Predstav si, že ti niekto povedal: „Postav sa“ a ty ochotne vyhovieš, najmä po starostlivom
zvážení inštrukcie a zobratí do úvahy toho, že osobe, od ktorej príkaz prišiel, si sa poddal, aby ti dávala
takéto inštrukcie. Následkom toho si potom budeš užívať výhody vyplývajúce z toho príkazu. Výhoda z
„poddania sa“ celého Slovu je, že tvoje prosperovanie, tvoje napredovanie bude zjavné všetkým. Grécke
slovo preložené ako „pokrok, profitovanie“ je slovo „prokope“, čo znamená vývoj, postup alebo
povýšenie. To znamená, že budeš prostredníctvom Slova robiť postup; tvoj pokrok sa stane očividný, keď
sa konečnou autoritou v tvojom živote stane Slovo.
Spojenie „nech je zjavný“ v našom úvodnom verši v skutočnosti znamená viac, než „niečo
náhodne prichádzajúce pred oči“; grécke slovo je „Phaneros“, čo znamená „rozširovať sa, rozniesť sa“.
Tvoj vzostup a prosperita sa bude „rozširovať“, stane sa naširoko a otvorene známa, keď budeš
„meditovať“ a celý a úplne sa „poddáš“ Božiemu Slovu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za premieňajúcu moc Tvojho Slova, keď o ňom meditujem a úplne sa poddávam
jeho vplyvu a autorite. Môj postup a pokrok sa rozširuje a je viditeľný všetkým, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 143:5; Žalm 1:1-3
1-ročný plán: 2.Korintským 8-9; Príslovia 24-26
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 2:11-17; Jeremiáš 27
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Pastor Chris
Radosť zo slávneho konca
Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo (Ján 4:34).
Predstav si, že by Pán Ježiš nedokončil svoje dielo, ktoré ho Boh poslal urobiť; spasenie by nebolo

dokončené. Jeho zámerom bolo naplniť Otcovu vôľu a cieľ: „...a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej
miere! (Ján 10:10). Poznal dôležitosť a večný význam svojho poverenia a vydal sa mu s výnimočnou
disciplínou a usilovnosťou navzdory všetkým prekážkam. A preto smelo na konci prehlásil: „...je
dokonané...“ (Ján 19:30). Jeho disciplína, usilovnosť a podriadenie sa Jeho povereniu umožnilo, aby
spasenie a večný život bolo dostupné cez evanjelium pre každého, kto uverí.
Existujú ľudia, ktorí nikdy nedotiahnu do konca poverenie alebo úlohu, ktoré im boli dané,
urobia to vždy len na polovicu a nikdy to nedotiahnu do víťazného konca. Toto by nemal byť tvoj prípad.
Keď ti je zverená zodpovednosť, zaisti, že vložíš do toho svoje najlepšie a trénuj sa v tom, aby si to
dokončil výborne. Toto by malo byť tvojím cieľom, nielen v tom, čo ti Boh dal urobiť, ale tiež vo všetkých
záležitostiach života. Biblia hovorí: „Lepší je koniec veci ako jej počiatok...“ (Kazateľ 7:8). Aký význam má
podnikanie, ktoré niekto začne a nedokončí?
Napodobňuj Ježiš; povedal: „...Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal a dokonať Jeho
dielo“ (Ján 4:34). On sa nielen rozhodol „činiť“ vôľu, ale bol rozhodnutý ju tiež dokončiť. Židom 12:2 nám
hovorí, že pre radosť, ktorá bola pred Ním, pretrpel kríž a pohrdol potupou. Toto by malo byť rovnako aj
tvojím postojom. V organizácii, kde robíš, buď osobou, o ktorej je známe, že zodpovedne vždy dotiahne
do úspešného konca každú úlohu, ktorá jej je daná. Buď motivovaný radosťou zo slávneho konca. Buď
známy ako ten, ktorý vydrží pri niečom až pokiaľ to nie je úplne dokončené.
Modlitba
Ďakujem Ti Pane, že Ty si Ten, ktorý vo mne pôsobí, aby som chcel aj konal podľa Tvojej dobrej vôle. Mám
v sebe výnimočnú moc vytrvalosti a dom schopný zamerať sa na každú úlohu, ktorá mi je daná a doviesť ju do
úplného konca, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 4:2; Filipským 2:13
1-ročný plán: 2.Korintským 10; Príslovia 27-28
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 3:1-10; Jeremiáš 28
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Pastor Chris
V tebe pracuje božskosť
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil; a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! (Ján

10:10).
Každý človek, ktorý sa narodí na tento svet, sa narodí s prirodzeným ľudským životom. Avšak
človek je duch a potrebuje nadprirodzený život, aby mohol využívať svoje plné možnosti. Toto je dôvod,
prečo prišiel Ježiš a dal nám iný život, Boží druh života. Ktokoľvek, kto prijal Ježiš ako Pána, má tento
život (1.Ján 5:11). Apoštol Ján toto zdôrazňuje a prehlasuje: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna
Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život...“ (1.Ján 5:13).
Boh chce, aby si si bol vedomý božského života v sebe. Chce, aby si si uvedomoval, že kvôli
tomuto božskému životu, ktorý pôsobí v každom vlákne tvojej bytosti, nikto a nič ťa nemôže zničiť.
Efezským 2:1 (angl. preklad) hovorí: „A vás (oživil), keď ste boli mŕtvi (zabití) kvôli (vašim) prestúpeniam
a hriechom.“ Premýšľaj o tom: bol si mŕtvy, ale teraz si živý v Kristovi. Toto je správna mentalita pre
veriaceho v Krista; Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, zomrel namiesto teba a bol vzkriesený
z mŕtvych, aby ti dal nový život, ktorý nie je náchylný na porážku, zlyhanie alebo smrť.
Preto by si mal žiť šťastne, radostne a v sláve, víťazstve, spravodlivosti, autorite a dokonalosti. Ži
víťazný život, za ktorý zomrel Pán Ježiš. Nezomrel nadarmo, ale zomrel za teba, aby si sa tešil z výhod
tohto nového života, ktorý ti dal. Preto odmietni byť porazený alebo paralyzovaný satanom; odmietni,
aby tvoje telo ničila choroba! Povedz: „Nie!“ chudobe a nedostatku. Každý deň si buď vedomý toho, že
v tebe pôsobí božskosť! Sláva Bohu!
Vyznanie
Som si vedomý života, ktorý vo mne pôsobí! Každé vlákno mojej bytosti, každá kosť môjho tela a každá
bunka mojej krvi je zaplavená božskou energiou! Nikdy v živote nebudem porazený; vo mne pracuje božský život.
Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Som živý! Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 6:12; Ján 5:26
1-ročný plán: 2.Korintským 11:1-15; Príslovia 29-31
2-ročný plán: 2.Tesalonickým 3:11-18; Jeremiáš 29
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Pastor Chris
Preprogramuj svoju myseľ na úspech
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je

vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom 12:2 angl. preklad).
Pretože si znovuzrodený, tak sa čaká od teba, že nebudeš žiť ako ostatní ľudia na svete;
neprispôsobuj sa tomu, ako veci robí svet. Napríklad možno si na mieste, kde ľudia spravidla klamú
alebo sú nepoctiví; nenapodobňuj ich. Nehovor: „Veď každý to tak robí“; to, že to všetci robia ešte
neznamená, že je to v poriadku. Okrem toho ty nie si „každý“; ty si nové stvorenie, si špeciálny; si ten,
ktorý je iný.
Náš úvodný verš nám nehovorí len to, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svete, ale nás tiež
informuje o tom, čo robiť, aby sme vynikali a žili život spravodlivosti. Hovorí sa tam: „...premieňajte sa
obnovením svojej mysle.“ Hovorí o premene, transformácii alebo zmene zo slávy do slávy. Táto zmena sa
deje obnovením tvojej mysle.
To znamená, že to skutočne záleží na tebe, aby si zmenil svoje postavenie, aby si sa pohol z tvojej
súčasnej slávy na ešte ďalšiu úroveň slávy a výnimočnosti. Možno si mal vo svojom živote obavy, ale
teraz s Božím Slovom môžeš preprogramovať svoju myseľ proti strachu. Možno si zvykol byť zbytočne
veľavravný, to sa tiež môže zmeniť.
Pán nehovorí: „Snaž sa zmeniť“, pretože vie, že to nefunguje; ale dáva ti poznať, ako sa môže stať
potrebná zmena. Je to obnovovaním tvojej mysle. Obnovovanie tvojej mysle premení tvoju osobnosť. Ak
si chcel byť smelým, tak to sa nestane tým, že povieš: „Tak dobre, od dnes som smelý.“ Nie. Po prvé si
buď vedomý, že si spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Vedomie spravodlivosti v Kristovi ťa
zmení na smelú a odvážnu osobu.
Ak si zažíval neúspechy a ťažkosti, tak sa môžeš zmeniť na úspešného muža alebo ženu tým, že
zmeníš spôsob svojho myslenia. Prijmi a spracovávaj nové informácie z Božieho Slova, ktoré
preprogramujú tvojho ducha na úspech a umiestnia ťa na pozíciu veľkosti.
Vyznanie
Božie Slovo dáva svetlo môjmu duchu a vedie ma po ceste, po ktorej mám ísť. Keď meditujem o Slove, moja
myseľ sa obnovuje, moje myšlienky sa vylepšujú a môj život je zjavením Božej slávy, spravodlivosti a výnimočnosti,
v mene Ježiš!
Rozšírené štúdiu: Žalm 119:11; Príslovia 23:7; Efezským 4:22-24
1-ročný plán: 2.Korintským 11:16-33; Kazateľ 1-2
2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:1-7; Jeremiáš 30
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Pastor Chris
Daj česť a dôležitosť tomu, čo robíš
Vám, (bývalým) pohanom, však hovorím: Nakoľko som apoštolom pohanov, zvelebujem svoju službu

(Rimanom 11:13).
Apoštol Pavol urobil toto hore uvedené vyhlásenie, pretože nežidia boli Židmi považovaní za
pohanov. Židia boli vyvolení Bohom; avšak dívali sa na ostatných vo svete ako na nečistých. Keď prišiel
Pán Ježiš, prišiel ako Žid a vyberal si svojich apoštolov spomedzi Židov. Potom ako odišiel a vyslal týchto
apoštolov ako služobníkov, tak slúžili iba Židom, vyvolenému Božiemu ľudu.
Neskôr Boh otvoril dvere pre pohanov, aby prijali evanjelium a poslal Petra do domu Kornélia,
rímskeho stotníka. Peter slúžil evanjeliom Kornéliovi a jeho domu a na údiv všetkých židovských
veriacich, ktorí sprevádzali Petra, prišiel na nich Duch Svätý. Neskôr iní apoštoli napomenuli Petra:
„...Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi (Skutky 11:3). Peter im vysvetlil, ako bol vedený Pánom do
domu Kornélia (Skutky 11:4-14).
Ako počúvali Petra, uspokojili sa a oslavovali Boha ale zároveň sa divili, ako môže Boh tiež dať
pohanom pokánie, aby získali večný život (Skutky 11:18). Boh potom ustanovil ďalšieho apoštola, Pavla,
aby pohanom kázal. Pavol ako apoštol pre pohanov nevidel svoje povolanie ako podradné napriek tomu,
že Židia opovrhovali pohanmi. Povedal: „Som apoštolom pohanov; zvelebujem svoju službu.“
Zveleboval svoju zodpovednosť. Mal v úcte svoju službu a ctil si, čo mu Boh povedal, aby robil.
Nikdy sa nedívaj zvrchu alebo nepodceňuj svoju prácu alebo Bohom danú zodpovednosť. Ako
jednotlivec si jedinečná osobnosť; máš milosť, ktorá ti bola daná na to, aby si naplnil Boží účel; takže je
dôležité, aby si našiel svoje miesto a bol tým najlepším, čím môžeš byť. Nezáleží na tom, aký názor majú
iní ľudia na tvoje poverenie; dôležité je to, ako ty vidíš a robíš to, čo robíš; ty si ten, ktorý dáva svojej práci
a povolaniu dôležitosť a úctu. Takže zvelebuj svoju službu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma robíš špeciálnym a ďakujem za nadprirodzené dary, ktorými si ma obdaril.
Ďakujem Ti, že mi pomáhaš objavovať, rozvíjať a používať tieto dary na rozširovanie Tvojho Kráľovstva a všetkého
dobrého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Kazateľ 9:10
1-ročný plán: 2.Korintským 12; Kazateľ 3-5
2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:8-14; Jeremiáš 31
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Pastor Chris
Modli sa s porozumením
A zase vám hovorím: Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho

od môjho Otca, ktorý je v nebesiach (Matúš 18:19).
Existuje taká vec ako modlenie sa s pochopením, práve tak ako môžeme aj chváliť Boha
s pochopením. Toto je však odlišné od modlitby a chvály s „porozumením“. Modliť sa s „porozumením“
znamená modliť sa k Bohu cez svoju myseľ, v jazyku, ktorému môžeš rozumieť. Inými slovami, nemodlíš
sa v iných jazykoch, ale v materinskom jazyku. 1.Korintským 14:14 hovorí: „Lebo keď sa modlím jazykom,
modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia.“
Na druhej strane modliť sa s pochopením znamená, že rozumieš zásadám tejto konkrétnej
modlitby; modlíš sa podľa Božieho Slova a tvoja modlitba má jednoznačný smer; poznáš dôvod modlitby
rovnako ako aj jej výsledok! Modlíš sa a vieš, kto si: spoludedič s Kristom a taktiež vieš, ku komu sa
modlíš: k Vládcovi vesmíru. V dôsledku toho sa modlíš s úctou a vo viere, presvedčený o tom, že pre
Neho nie je nič príliš ťažké, aby to urobil.
Židom 11:6 hovorí: „Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí
veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ Takže v modlitbe s pochopením máš poznanie toho, kto si
v Kristovi; máš poznanie o Otcovi a máš poznanie o pravde, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu.
V modlitbe s pochopením vieš, že bez Božieho Slova v činnosti je tvoja modlitba prázdna; takže
sa modlíš Slovo. Dokonca aj keď hovoríš v jazykoch, si si vedomý toho, že nehovoríš k človeku, ale k
Bohu; hovoríš tajomstvá ohľadom danej situácie: „Lebo kto hovorí jazykom , nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto
ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstvá“ (1.Korintským 14:2).
Toto je spôsob, ako sa modliť, keď naozaj o niečo ide. Keď sa niečo deje v tvojom živote alebo v
tvojej krajine, čo nie je v súlade s Božou vôľou, modli sa s pochopením a budeš mať výsledky.
Modlitba
Ďakujem Ti Pane za objasnenie a odovzdanie poznania, ktoré som dnes prijal o premáhajúcej modlitbe.
Moja viera je silná, keď sa modlím s pochopením, aby som spôsobil zmeny v okolnostiach a aby sa dali do súladu
s Tvojou dokonalou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1; Júda 1:20
1-ročný plán: 2.Korintským 13; Kazateľ 6-8
2-ročný plán: 1.Timoteovi 1:15-20; Jeremiáš 32
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Pastor Chris
Posvätený pre Majstrove použitie
„Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na čestnú, iné na

všednú potrebu. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu, užitočnou
Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo“ (2.Timoteovi 2:20-21 angl. preklad).
Keď študujeme dnešné slovo, tak vidíme rôzne kvality nádob, ktoré sú v Božom dome; nádoby
zo zlata a striebra, ale aj nádoby drevené a hlinené. Keď sa znovuzrodíme, tak sme všetci nádobami
v Božom dome, stvorení na to, aby sme Ho chválili.
Nik z nás nebol stvorený k hanbe, každý jeden sme boli stvorený na Jeho slávu, ale každý sa
môžeme rozhodnúť, či budeme nádobou cti, alebo nádobou hanby. To je to, čo myslel Pavol, keď
povedal: „Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou posvätenou na čestnú potrebu...“ Byť „posvätený“
znamená byť oddelený, alebo daný nabok na Jeho sväté použitie a byť „užitočný“ znamená byť
kvalifikovaný.
My už sme posvätení: „Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje
telo“ (Židom 10:10). On nás aj kvalifikoval (pripravil nás) byť spoluúčastníkmi dedičstva svätých vo
svetle (Kolosenským 1:12). Bol si očistený a obmytý od každej nečistoty a neposlušnosti. Si pripravený
robiť Pánovi česť. Avšak musíš byť na tom mieste, kde si poslaný a musíš byť Bohu k dispozícii, aby ťa
mohol použiť. Je to tvoja zodpovednosť byť trvalo v pohotovosti a byť ochotný zobrať ešte viac
zodpovednosti od Pána.
Nikdy nevieš, o koľko viac chce Pán urobiť v tvojom živote, a preto musíš byť ochotný
a pripravený robiť viac po celý čas. Biblia hovorí, že ak je ochotné srdce, to bude prijaté Bohom. Buď
ochotný prijať viac zodpovednosti v dome Božom a verne, s úprimným srdcom rob všetko, o čo si bol
požiadaný.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za Tvoju lásku a milosť, ktorú si mi štedro udelil tým, že si ma posvätil pre sväté
účely a kvalifikoval ma byť spoluúčastníkom dedičstva svätých vo svetle. Poddávam sa Ti úplne a vyznávam, že môj
život je Tebe na slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:15; Ján 15:3
1-ročný plán: Galatským 1; Kazateľ 9-12
2-ročný plán: 1.Timoteovi 2:1-15; Jeremiáš 33
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Pastor Chris
Svedči!
„Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do

smrti“ (Zjavenie 12:11).
Pre kresťana je dôležité svedčiť o Božej dobrote a o víťazstvách, ktoré skrze teba vykonal. Dnešné
slovo hovorí : „Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až
do smrti“ (Zjavenie 12:11). Uč sa svedčiť vždy! Nech tvoje okolie cíti vplyv tvojich svedectiev. Svedči
o moci Božieho Slova. Svedči o zázrakoch Božích, ktorých si bol svedkom a zakúsil si ich vo svojom
živote.
Jedným z dôležitým dôvodom, prečo treba, aby si vždy svedčil je, že ťa nepoznajú všetci démoni
temnosti. Samozrejme, že vedia, že si uveril v Ježiša Krista, ale nepoznajú tvoju osobnosť. Preto ťa budú
testovať, či si plný strachu, alebo nie a budú chcieť vyskúšať, či si vytrénovaný, alebo nie. Takže keď
dostaneš nový život, prvou vecou, ktorú by si mal urobiť, je začať svedčiť. Svedči o tom, čo Božie Slovo
robí v tvojom živote. Svedči o víťazstvách tvojej viery.
Keď svedčíš, tak tí démoni, čo sú blízko, budú počuť tvoje slová a začnú posielať tvoju
charakteristiku ďalším démonom. Čoskoro sa stanú opatrní, aby sa nezahrávali s tebou a ani s nikým, kto
je s tebou v spojení. Vieš prečo? Démoni sú pyšnými figúrkami, ktorí neznášajú, keď sú zahanbení, tak ťa
nechajú na pokoji.
Avšak ak nesvedčíš, tak nevedia, čo Boh vykonal v tvojom živote a s tvojím životom, a tak sa
budú príležitostne ponevierať okolo, budú ťa obstreľovať šípmi, možno vo forme nejakej horúčky alebo
bolesti hlavy, alebo rozvíria nejaké problémy v práci, lebo nevedia, kto vlastne si. Ale keď to vedia, tak sa
stiahnu. Tak buď vždy rýchly v tom, aby si zdieľal svoje svedectvá.
Vyznanie
Pán je mojím svetlom a mojím spasením, On spôsobil, že víťazím a som viac ako víťaz! Väčší je Ten, ktorý
je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Môžem urobiť všetko skrze Krista, ktorý ma posilňuje. Slávne veci sú povedané
o mne. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Žalm 27:1-2
1-ročný plán: Galatským 2; Pieseň Šalamúnova 1-2
2-ročný plán: 1.Timoteovi 3:1-7; Jeremiáš 34
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Pastor Chris
Dva spôsoby, ako mu vzdať slávu
„O zasľúbení Božom nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu“ (Rímskym

4:20).
Existujú dva hlavné spôsoby, ako vzdať Bohu slávu. Prvou je svedčiť; ako svedčíš?
Sú tri spôsoby ako svedčiť, prvým je vyznávať, čo Boh urobil pre teba pred samým Pánom. Po
druhé, svedč milodarmi. Mnohí nechápu silu dávania, je to však svedectvo. Keď dávaš Bohu svoje
milodary, nie je to zbierka, je to posvätná vec, svätá pred Pánom. Ak daruješ, tak svedčíš a vzdávaš Mu
slávu vo svojom živote. Čítaj o Abrahámovi, Izákovi, Jákobovi, Dávidovi a Šalamúnovi, títo všetci dávali
opakovane milodary ako skutok uctievania Boha. Čas od času títo patriarchovia zvykli uctievať Boha
milodarmi.
Tretím spôsobom ako svedčiť je rozprávať druhým; dať ostatným spoznať, čo Pán urobil pre teba
s tebou a v tebe. A tak ži svoj život pred ostatnými každý deň vo viere a prejavuj Jeho spravodlivosť.
Takže keď ťa ľudia vidia, nech hovoria : „Tento chlapík nikdy nie je zastrašený bez ohľadu na to, čo sa
deje. Vždy stojí na Slove. Skutočne musí dôverovať Pánovi!“ Toto je svedectvo; tieto tri spôsoby sú
prvým spôsobom, ako vzdávať slávu Bohu.
Druhým spôsobom, ako vzdať slávu je to, keď hovoríš alebo kričíš „Sláva!“ Toto je zjavené
v Žalme 29:9 : „... a v Jeho chráme všetko volá: Sláva!“ Všimol si si, že tu nie je napísané : „...Každý šepká
sláva“? Preto si môžeš predstaviť, ako určite žil Abrahám; neustále kričal „sláva“, bez ohľadu na jeho
zúfalú situáciu v očiach druhých. Veľakrát to robíme tiež aj my, keď sme vedení Duchom, aby sme kričali
„sláva“!
Nezáleží na tom, kde práve si, alebo čo je pred tebou; bez ohľadu na odstrašujúce úlohy alebo
problémy krič „sláva!“ Keď to robíš, tak v tvojej situácii sa prejaví Pánova prítomnosť a moc!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za Tvoju láskavosť, vernosť a lásku, ďakujem za zázraky, ktoré si vložil do môjho
života a za svedectvá, ktorými oplývam. Budem hovoriť o Tvojich mocných činoch a o milosti všetkým ľuďom okolo
mňa. Ty si veľký Pán, si hodný chvály teraz i naveky. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 17:17-19
1-ročný plán: Galatským 3:1-14; Pieseň Šalamúnova 3-5
2-ročný plán: 1.Timoteovi 3:8-16; Jeremiáš 35
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Pastor Chris
Kristus zjavený v tebe
„ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).
Existujú ľudia, ktorí sa dohadujú, že kresťania sú napodobeninou Krista, ale nemajú pravdu.
Kresťanstvo nie je imitáciou Krista. Tí, ktorí sa pokúšajú napodobňovať Krista, sú na zlej ceste.
Kolosenským 1:26-27 nám v Biblii hovorí :„tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho
svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo
vás, nádej slávy.“ Kresťanstvo je Kristus zjavený v tebe. To je Boží sen, Jeho plán a túžba. Kristus zjavený
v tebe!
Rímskym 3:23 hovorí: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“. To je daň za Adamov pád. Teraz,
keď je spasenie dokončené, už nie sme obratí o slávu, sláva nám bola daná skrze druhého Adama, Ježiša
Krista. Kristus v tebe je nádej slávy. Život Ježiša Krista sa prejavuje v tvojom fyzickom tele (2.Korintským
4:10); aká nádherná skutočnosť! Keď zomrel, aj ty si zomrel v Ňom a keď vstal z mŕtvych, vstal si
z mŕtvych spolu s Ním do nadprirodzeného života.
Toto je kresťanstvo! Ty si v Kristovi a On je v tebe. V tebe je zjavená Jeho spravodlivosť, sláva
a milosť. Nečuduj sa, že Slovo hovorí, že Jeho zámerom je odhaliť skrze cirkev Jeho prerozmanitú
múdrosť kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach (Efezským 3:10). Pravý duchovný rast je
stanovený rozsahom, v ktorom je Kristus zjavený alebo prejavený skrze teba. Kristove zjavenie v nás je
oveľa viac, ako len napodobňovanie Krista; je to porozumenie a vyjadrenie Jeho charakteru, života
a slávy skrze nás. Takže vidíme, že kresťanstvo nie je napodobenina Krista, aj keď ako kresťania sa
snažíme napodobňovať Krista.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za Kristov život vo mne, ktorý má robí nadprirodzeným. Narodil som sa, aby som žil
Kristov život a odhaľoval Jeho charakter, slávu a život! Žijem nad všetky obmedzenia v ľudskej oblasti, skrze
schopnosti Božieho Ducha, ktorý pracuje vo mne. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 1:9; 2.Korintským 4:10-11; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Galatským 3:15-25; Pieseň Šalamúnova 6-8
2-ročný plán: 1.Timoteovi 4:1-8; Jeremiáš 36
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Pastor Chris
Napodobňujeme Otca skrze Ducha!
„Napodobňujte teda Boha ako milované deti“ (Efezským5:1).
V našom predchádzajúcom článku sme sa dostali k dôležitému záveru, že kresťanstvo

neznamená to, že sa snažíme napodobňovať Krista. To, čo sme povolaní robiť, je „žiť“ Krista. Avšak je
nám pripomenuté, aby sme napodobňovali nášho nebeského Otca. Ale je to možné? Môžeme
napodobňovať Otca v našom každodennom živote? Áno, môžeme a mali by sme, ale ako? Po prvé,
pochop, že Kristus žije v tebe, On je tvoj život, a preto všetko, čo musíš robiť, je žiť Kristov život.
Avšak my nevidíme Otca. On sám v skutočnosti nikdy nežil na tejto zemi. Keď bol Ježiš fyzicky
prítomný na zemi, povedal: „Robím to, čo vidím robiť Otca“ (Ján 5:18). Ježiš uzdravoval chorých, lebo to
bolo to, čo videl robiť Otca. Napodobňoval Otca. A kde bol Otec? A kto je ten Otec, na ktorého odkazuje?
Je to Svätý Duch!
V Jánovi 14:10 volá Ježiš Svätého Ducha „Otec, ktorý prebýva vo mne“. Takže spôsob, akým
napodobňujeme, alebo nasledujeme Otca je to, že nasledujeme Svätého Ducha. Svätý Duch ti prináša
Otcovu prítomnosť, a preto môžeš poznať Otca, aj keď si Ho nikdy nevidel. On nám pomáha poznávať
Jeho cesty a spôsobuje, že je ľahké kopírovať Ho. Svätý Duch žije cez nás, hovorí k nám a podáva nám
pravdivý obraz Otca, takže Ho môžeme vidieť a napodobňovať.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za Kristov život vo mne. Skrze Tvoje Slovo a Tvojím Duchom je môj život
vyjadrením Otcovej osoby; Jeho láska, vľúdnosť, milosť, múdrosť a sláva sú zjavené vo mne a cezo mňa ľuďom okolo
mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Petrova 2:21-23
1-ročný plán: Galatským 3:26-4:1-20; Abdiáš
2-ročný plán: 1.Timoteovi 4:9-16; Jeremiáš 37
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Pastor Chris
On je tvojim spasením, uzdravením... a silou!
Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa budem báť?! Hospodin je pevnosťou (silou; angl.

preklad) môjho života - koho sa budem strachovať?(Žalm 27:1).
Väčšina kresťanov pozná Ježiša ako svojho SPASITEĽA, ktorý je úžasný, ale poznať Ho ako svoje
SPASENIE, to spôsobí prevrat v tvojom živote a prenesie tvoj život s Ním na úplne novú úroveň. Všimni
si v našom úvodnom verši Dávidove slová; povedal: „Hospodin je mojím svetlom a mojím spasením - koho sa
budem báť?!“ Keď je tvojím spasiteľom, dúfaš, že ťa „oslobodí“ z niečoho, napríklad od tvojich
nepriateľov; ale keď ho spoznáš ako svoje spasenie, vykročíš z oblasti, kde ťa treba zachraňovať od
nebezpečenstva alebo ťažkostí; stratíš svoje strachy, obavy, pretože si v Ňom.
Žalm 27:2 ďalej ukazuje dôsledok toho, keď Pán je tvojou spásou. Hovorí: „Keď urobili zlostníci
útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli.“ Kresťan nie je ten, kto
potrebuje byť od niečoho oslobodený; nemusíš sa trápiť ohľadne tvojich protivníkov. Keď vyjdú proti
tebe, potknú sa a padnú, pretože Pán je tvojim spasením. On je tvojou obrannou Skalou; tvojou ochranou.
Halleluja! Toto je rozdielne od toho, keď Ho žiadaš o ochranu.
Toto bolo to, čo Boh chcel, aby Izraelci videli a poznali, aby mohli mať s Ním takýto vzťah, ale
oni v tom zlyhali. V dôsledku toho im dával zjavenia po kúskoch. Napríklad v 2.Mojžišovej 15:26
povedal: „Ja som Boh, ktorý ťa uzdravuje“; úžasné zjavenie! To znamená, že môžeš získať uzdravenie
kedykoľvek, pretože On je Boh, ktorý uzdravuje. Avšak toto je pre nemluvňa v Kristovi. Objavuj Ho, nie
ako svojho uzdraviteľa, ale ako svoje uzdravenie. Ak to urobíš, uvedomíš si, že viac nepotrebuješ
uzdravenie, pretože On je tvojim zdravím, rovnako ako aj tvojou múdrosťou, tvojou láskou, tvojou
schopnosťou a tvojou silou.
Keď Ho máš, máš toto všetko. Keď Mu povedal Tomáš, jeden z učeníkov: „Pane, ukáž nám
cestu“, Pán jasne odpovedal: „Ja som cesta...“ (Ján 14:6). Ježiš Kristus ti neukáže cestu, On je cesta. Keď Ho
objavíš, dôjdeš; tvoje hľadanie skončí, pretože On je úplnosťou božstva.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti, že ma naplňuješ Tvojím Duchom, ktorý mi odhaľuje Slovo a spôsobuje,
že prekypujem v poznaní Krista, ktorý je mojim Spasením, Silou, Uzdravením a Múdrosťou. Ďakujem Ti, že mi
pomáhaš objavovať samého seba v Kristovi, aby som v Ňom žil nadprirodzený život slávy, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 3:10, 2. Timoteovi 2:15
1-ročný plán: Galatským 4:21-5:1-15; Joel
2-ročný plán: 1.Timoteovi 5:1-10; Jeremiáš 38
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Pastor Chris
Zjavovanie Krista
„Lebo my, ktorí žijeme, vždy sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby bol aj život Ježišov zjavený na našom

smrteľnom tele“ (2. Korintským 4:11).
Kresťanstvo je zjavenie Krista v tebe, prejavenie Kristovho života v tebe. Je tak dôležité, aby si to
pochopil. Napríklad keď ako kresťan konáš v pokore, nie je to len preto, že si sa snažil byť pokorným.
Keď ľuďom preukazuješ lásku, starostlivosť a prívetivosť, je to oveľa viac než pokúšať sa byť milý alebo
dodržovať morálne štandardy; je to prejavovanie Krista v tebe. Je to preto, že Kristova pokora je v tvojom
duchu.
Takýto vonkajší prejav lásky, starostlivosti, pokory a pod., ktorí ostatní zakúsia cez teba, je
prejavom Kristovho života v tvojom duchu. Všetko, čo Boh chce, aby sa v tebe prejavovalo, je Kristus;
Kristus žijúci v tebe: prejavujúci sa cez teba a cez teba dotýkajúci sa a meniaci životy iných. Porozumenie
tejto reality zmení tvoje rozmýšľanie a tvoj spôsob vyjadrovania sa, rovnako ako aj tvoje vnímanie Krista
a samého seba. Potom môžeš naozaj pochopiť, ako Ho nechať, aby sa prejavoval cez teba. Zrazu všetko
tvoje snaženie sa robiť veci svojím vlastným úsilím prestane.
Stať sa kresťanom znamená, že Kristus si urobil svoj príbytok v tvojom duchu; stal si sa Jeho
veliteľským sídlom a prevádzkovým centrom. Čokoľvek dnes potrebuje urobiť na zemi, tak je to cez teba.
Ty si Jeho krásou, trofejou a vystretým ramenom. Ježiš v Jánovi 15:5 povedal: „Ja som vinič, vy ste
letorasty...“ Vetvy sú tie časti viniča, ktoré produkujú ovocie. A tak ty zjavuješ Kristovu slávu a krásu.
Boh chce, aby si si bol vedomý slávy, ktorá je v tvojom vnútri: Kristus v tebe; toto je to, čo
produkuje slávu, ktorá je vidieť z vonku. Ale sláva, ktorá je vo vnútri, je väčšia. Ak by si sa pozrel do
svojho vnútra, do svojho ducha, budeš udivený z toho, čo sa nachádza vo vnútri a to isté budeš zjavovať
svojmu okoliu.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že Kristus si urobil svoj príbytok v mojom duchu; a teraz som sa stal Jeho
veliteľským sídlom a prevádzkovým centrom. Jeho sláva, krása, múdrosť, dokonalosť a spravodlivosť sú cezo mňa
v stále zväčšujúcej sa miere zjavené svetu, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:3-4, 1. Petra 4:13
1-ročný plán: Galatským 5:16-26; Jonáš
2-ročný plán: 1.Timoteovi 5:11-18; Jeremiáš 39
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Pastor Chris
Ver v dokonalosť
„Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.“ (Matúš 5:48).
Je mnoho tých, ktorí neveria, že dokonalosť je možná. Keď sa im pokúšaš hovoriť o dokonalosti,

nechcú to počúvať. S posmeškom ťa obvinia z „perfekcionizmu“, pretože v ich mylnom presvedčení je,
že: „nikto nemôže byť dokonalý“. Avšak keď študuješ Slovo, nie je tam miesto, ktoré nám poukazuje na
nemožnosť dokonalosti. Boh nám nedáva šancu na to, aby sme neboli dokonalí. Všetko, čo sa týka Jeho,
volá po dokonalosti; On požaduje, aby sme boli dokonalí, a to nie keď sa dostaneme do neba, ale tu
a teraz – na zemi!
Dôvod, prečo si väčšina ľudí myslí, že dokonalosť nie je možná a následkom toho aj nie sú
dokonalí je to, že nevedia, čo je dokonalosť. Dokonalosť je ako úspech, ktorý môže byť odmeraný
v rôznych fázach tvojho života podľa stanovených zámerov, účelu a cieľa. Dokonalosť sa meria podľa
svetla, inštrukcií alebo informácií, ktoré máš vzhľadom na zásadné ciele.
Náš úvodný verš hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý.“
Slovo „dokonalí“ použité v tomto verši je v gréčtine slovo „teleios“, ktoré opisuje dokonalosť v tvojom
srdci; úplnosť; porovnanie tvojho srdca so srdcom Božím; a spôsob, ako to urobiť, je skrze Slovo. Mysli,
miluj a odpúšťaj tak, ako to chce od teba Boh – nech je tvoje srdce podobné Otcovmu srdcu.
Slovo „dokonalý“ je tiež použité v 2. Korintským 13:11; hovorí: „Nakoniec bratia sa lúčim. Buďte
dokonalí...“ (angl. preklad). Tentoraz je tu pre dokonalosť použité ďalšie grécke slovo: „katartizo“.
Znamená to robiť veci dokonale. Toto nie je dokonalosť v srdci (teleios), ale v tvojich skutkoch: vecí, ktoré
robíš a ako ich robíš. Dôraz je tu na robení vecí bez chyby na prvý krát. A prvým krokom k dosiahnutiu
tohto cieľa je naučiť sa venovať pozornosť detailom!
Ver v dokonalosť a nenechaj sa tým zastrašiť. Tvoja dokonalosť bude posudzovaná podľa
tréningu a informácií, ktoré si dostal, a nie podľa toho, čo si nedostal. Takže praktizuj to, aby si bol
dokonalý; mysli a hovor dokonale, pretože to od teba požaduje Pán.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem že mi zjavuješ Tvoju túžbu, aby som bol dokonalý; potvrdzujem svoju vieru v Tvoje
Slovo a prehlasujem, že kvôli tomu, že vo mne pôsobí Tvoj Duch výnimočnosti, rozmýšľam, hovorím a robím
dokonalé veci, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 2:6, Efezským 4:13
1-ročný plán: Galatským 6; Ámos 1-4
2-ročný plán: 1.Timoteovi 5:19-25; Jeremiáš 40
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Pastor Chris
Dôležitosť poznania
„Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.“ (Ozeáš 4:6).
Akokoľvek smutne to môže znieť, aj tak je to pravda! Boží ľud trpí v živote, ale nie preto, že sa

dosť nemodlí, alebo dosť nemiluje Boha, ale preto, že mu chýba správne a primerané poznanie Slova.
Toto zopakoval aj Pán Ježiš v Matúšovi 22:29: „Blúdite, pretože nepoznáte Písmo...“
Keď ľudia nemajú správne a patričné znalosti Božieho Slova, zažívajú porážku a zlyhanie. To nie
je preto, že sú „slabí“ kresťania, alebo preto, že by ich Boh nemohol oslobodiť, zachrániť; je to len jasný
a nevyhnutný dôsledok nevedomosti.
Žalm 82:5-7 je tak dojemný; opisuje nezdar a melanchóliu človeka, ktorý nepozná svoje dedičstvo
a identitu v Kristovi. Hovorí sa tam: „Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia; klátia sa všetky základy zeme.
Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža.“
Aké smutné!
Teraz môžeš lepšie pochopiť, prečo sa v životoch niektorých ľudí veci nedejú tak, ako by sa mali;
vynakladajú všetko úsilie, ktoré môžu, ale nevychádza z toho nič produktívne. V čom je problém?
Nevedomosť: nevedia a nechápu; chodia v tme, zničení chorobou a klesajú pod drsnými živlami tohto
sveta. Je toto údel pre kresťana? Určite nie! Biblia prehlasuje: „...ale spravodlivý bude oslobodený cez
poznanie“ (Príslovie 11:9 angl. preklad).
Ak máš poznanie, tvoj život bude iný. Poznanie Božieho Slova ťa vybuduje a dá ti do rúk tvoje
Bohom dané dedičstvo (Skutky 20:32). Ak si sa čudoval, prečo tvoje skúsenosti neboli také víťazné, ako
opisuje Slovo, budeš musieť venovať viacej času štúdiu a premýšľaniu nad Slovom. Buduj svoju vieru
Slovom Božím, lebo viera prichádza skrze počúvanie (Rímskym 10:17). Keď k tebe prichádza Slovo,
nesúhlas iba duševným spôsobom, reaguj vyhlasovaním rovnakých vecí. Čoskoro uvidíš, že sa situácia
zmení.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že keď študujem Tvoje Slovo, udeľuješ mi porozumenie a nahliadnutie do Tvojej
vôle, zámeru a plánov. Moje srdce je dnes a vždy zaplavované múdrosťou a duchovným porozumením, aby som
nielen poznal Tvoju dokonalú vôľu, ale aj v nej kráčal, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Petra 1:2, Príslovie 11:9
1-ročný plán: Efezským 1:1-14; Ámos 5-9
2-ročný plán: 1.Timoteovi 6:1-16; Jeremiáš 41
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Pastor Chris
Byť znovuzrodený
Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie

(Ján 3:3).
Výraz „znovuzrodený“ nebol vytvorený nejakými denomináciami, ako si niektorí ľudia myslia;
bol pôvodne použitý Ježišom, aby vyjadril nevyhnutnosť duchovnej obnovy človeka. Pán Ježiš použil
tento výraz, keď hovoril s Nikodémom, popredným mužom medzi Židmi. Tento výraz zmiatol
Nikodéma, ktorý potom chcel vedieť, či byť „znovuzrodeným“ znamená, že sa človek musí vrátiť do
lona matky, aby sa potom narodil druhýkrát.
Čítaj Pánovu odpoveď v Jánovi 3:5-7: „...Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do
kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.“ Je dôležité porozumieť
tomuto Jánovmu vyjadreniu, keď povedal: „...ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha.“ Pojednáva tu o tej
istej podstate; o duchovnom znovuzrodení. Pôvodná interpretácia v skutočnosti hovorí: „Iba ak sa človek
narodí z vody, teda z ducha“; voda tu predstavuje Ducha.
Keď si sa narodil zo svojej matky, narodil si sa z tela. Židom 12:9 hovorí o „Otcovi duchov“. Tvoj
pozemský otec je otec tvojho tela, ale Boh je otcom duchov. Tvoj duch ožil, keď si sa znovuzrodil. Pán bol
veľmi dôrazný, keď hovoril o znovuzrodení; povedal: „...musíte sa znovu narodiť“ (Ján 3:7). Nie je to niečo,
čo možno brať naľahko.
Ak si znovuzrodený, tak buď tomu rád, lebo to znamená, že pochádzaš zo Siona. Dávid o tom
písal v Žalme 87:5. Povedal: „...A o Sione tak sa bude hovoriť: Tento i onen tam sa narodil. A On sám, Najvyšší,
ho upevňuje.“ Dávid bol Božím prorokom a hovoril prorocky o Sione, Božom meste.
V Novom Zákone o tomto Biblia hovorí: „Ale pristúpili ste k vrchu Sionu a k mestu živého Boha,
nebeskému Jeruzalemu, a k desaťtisícom anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu“ (Židom 12:22). Stal si sa
skutočným obyvateľom Božieho mesta – Siona. Si spoluobčanom svätých a patríš do Božieho domu
(Efezským 2:19). Si teraz Božím dedičom a spoludedičom s Kristom.
Vyznanie
Som novým stvorením v Kristovi Ježišovi, skutočný obyvateľ Siona, mesta živého Boha. Nie som už viac
cudzincom, ale som oprávnený byť účastníkom na dedičstve svätých vo svetle. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 2:19; Žalm 87:3
1-ročný plán: Efezským 1:15-2:1-10; Hozeáš 1-2
2-ročný plán: 1.Timoteovi 6:17-21; Jeremiáš 42
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Pastor Chris
Nepodliehaš živlom sveta!
Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili -

predpismi? (Kolosenským 2:20).
Keď si sa znovuzrodil, bol sa vyslobodený z moci temnosti a prenesený do Kráľovstva Božieho
milovaného Syna (Kolosenským 1:13). Preto už nepodliehaš živlom tohto sveta. To znamená, že musíš
odmietnuť to, aby si bol zavalený slabosťami, nemocami a krutými živlami tohto sveta, ktoré robia
obyčajnému človeku život neznesiteľným.
Z nášho úvodného veršu je jasné, že je to duchovné dieťa v Kristovi, duchovne nezrelý človek,
ktorý môže podliehať živlom tohto sveta. Preto musíš neustále rásť v Pánovi, aby si sa stal duchovne
zrelým človekom v Kristovi. Potom budeš dostatočne oboznámený a vedomý si svojho dedičstva v Ňom.
V Jánovi 8:31-32 Pán Ježiš povedal: „...Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Ak chodíš v nevedomosti pravdy Božieho Slova, zostaneš
v otroctve a budeš trpieť tými istými vecami ako ľudia vo svete. Možno si dokonca budeš myslieť, že Boh
je ten, ktorý ťa trestá, ale On taký nie je. Prečo by ťa trestal, keď už potrestal Ježiša namiesto teba? Biblia
hovorí: „Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti...“ (Izaiáš 53:5).
Tvoj trest už bol položený na Ježiša. Preto odmietni byť ovládaný rakovinou, cukrovkou,
srdcovými problémami, bolesťou hlavy alebo akoukoľvek inou slabosťou. Povstaň vo svojom duchu
a prevezmi nadvládu. Podrob si svet vierou naplnenými vyznaniami.
Možno ako podnikateľ vidíš, že existuje tak veľa korupcie alebo nepriaznivej politiky, ktorá vedie
k znižovaniu tvojho úspechu; odmietni byť tým odradený. Žiadny systém alebo politika nemôže
pracovať proti tebe; ty si väčší než toto všetko; preto povstaň nad to. Pôsob, konaj z pozície nad týmto
systémom. Pamätaj si, čo hovorí Písmo: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý
je vo vás, ako ten, čo je vo svete“ (1.Ján 4:4).
S Kristom si zomrel živlom tohto sveta; odmietni im podliehať. Ty pôsobíš a funguješ na základe
iných zákonov a pravidiel. Maj vždy toto vedomie.
Vyznanie
Odmietam podliehať živlom tohto sveta, pretože väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete.
Zaberám svoje miesto autority v Kristovi a prehlasujem, že svet je pod mojou autoritou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 17:16; 1.Ján 5:4
1-ročný plán: Efezským 2:11-22; Hozeáš 3-6
2-ročný plán: 2.Timoteovi 1:1-18; Jeremiáš 43

26

Pastor Chris
Nezanedbávaj duchovné detaily
Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom (Príslovie 4:13).
Keď žiješ s Pánom a uskutočňuješ to, čo ti povedal, aby si robil, musíš starostlivo dávať pozor na

duchovné detaily, pretože sú dôležité. Pre Mojžiša to bola tvrdá príučka. V 4.Mojžišovej 20:8 mu Boh
povedal: „Vezmi palicu a zhromaždi zbor; ... prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom, a vydá svoju vodu. Keď im
vyvedieš vodu zo skaly...“
Mojžiš nevedel, aké dôležité bolo to, keď mu Boh povedal, aby sa „prihovoril“ k tej skale. Tento
duchovne dôležitý pokyn, aby hovoril k skale, Mojžiš ignoroval a namiesto toho do skaly udrel. Bol to
omyl jeho života. Tá inštrukcia sa zdala pre Mojžiša tak ľahká, ale nevedel, že od nej závisel zvyšok jeho
služby. Mojžiš mal byť tým, kto mal voviesť Izraelcov do zasľúbenej zeme, ale nemohol to urobiť kvôli
tejto chybe.
V službe Bohu je veľmi dôležité, aby si vždy počúval detaily Jeho inštrukcií, akokoľvek sa zdajú
pre telo nevýznamné. Božie Slovo je Božia inštrukcia. Ži svoj život nie podľa ľudských inštrukcií,
informácií alebo názorov, ale podľa Slova. Boh ťa vedie po ceste veľkosti tým, že ti dáva jasné
a konkrétne inštrukcie, ktoré máš nasledovať. Nie je to o tom, čo ti niekto poradí, že máš robiť. Otázka je:
„Čo ti o tom hovorí Boh vo svojom Slove?
Pre toto milujem Bibliu, lebo je to Božia príručka pre slávny život. 2.Timoteovi 3:16 hovorí: „Každé
písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti.“ Chceš mať
výnimočný život plný slávy a úspechu? Existuje pre to spôsob: nasleduj Božie Slovo; nezanedbávaj
detaily v Jeho inštrukciách. Vždy si pamätaj, že Jeho múdrosť je väčšia než ľudská múdrosť; preto buď
citlivý na Jeho vedenie, ktoré ti dáva prostredníctvom Slova a Ducha Svätého a budeš mať nádherný
a neobyčajný život a slávne naplníš Jeho povolanie a určenie pre svoj život.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré má v sebe schopnosť urobiť to, o čom hovorí a urobiť ma
všetkým tým, čím chceš, aby som bol. Pomocou Tvojho Ducha je moje srdce naladené k Tvojim pokynom a som
vedený, aby som dával pozor na najmenšie detaily Tvojich inštrukcií, lebo v nich spočíva požehnanie slávneho života
v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 8:33; Príslovia 23:12
1-ročný plán: Efezským 3; Hozeáš 7-10
2-ročný plán: 2.Timoteovi 2:1-10; Jeremiáš 44
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Pastor Chris
Používaj svoj talent pre evanjelium
Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorú nám Boh dal. Ak je náš dar hovoriť Božie posolstvo,

mali by sme to robiť podľa viery, ktorú máme (Rimanom 12:6 angl. preklad).
Keďže sme Božie deti, v každom z nás je niečo jedinečné; sme všetci jedinečne obdarení Bohom.
Biblia hovorí: „...lenže každý má svoj zvláštny dar od Boha, jeden tak, druhý inak“ (1.Korintským 7:7). Všetko,
čím si v Kristovi - všetky dary, talenty a schopnosti, ktoré ti Boh dal - máš použiť na Jeho slávu.
Čokoľvek, čo ťa Boh naučil, alebo ťa učí; čokoľvek, čo ti vysvetlil, alebo pomohol poznať, to všetko je na
podporovanie evanjelia. Preto nájdi príležitosť, aby si to použil na rozširovanie Jeho spravodlivosti.
Neskrývaj to, čo vieš; neskrývaj svoje schopnosti; neskrývaj svoje talenty. Premýšľaj s modlitbou
o tom, čo viac ešte môžeš urobiť pre službu. Ako môžeš k tomu prispieť? Tvoje schopnosti a talenty sú
v Kráľovstve potrebné. Buď použiteľný; nech majú druhí úžitok z toho, čo Pán do teba investoval.
Možno ešte nevieš, čo môžeš urobiť, ale keď dovolíš, aby si bol použiteľný, Boží Duch ti pomôže vyniesť
tvoje dary a talenty do popredia.
Boží Duch ti dnes dáva toto posolstvo, pretože toto je čas podniknúť akciu: použi svoje vlohy pre
evanjelium. Pán sa na teba spolieha; spolieha sa na tvoju vernosť a dáva ťa do služby: „Ďakujem Tomu,
ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným, postaviac ma do (svojej) služby“
(1.Timoteovi 1:12). Verí v teba; nesklam Ho.
Pozeraj sa po potrebách okolo seba; zisti, čo je potrebné urobiť v dome Božom a buď inšpirovaný
k práci. Existuje mnoho duší, ktoré treba získať. Použi všetko, čo si dostal, na podporu evanjelia. Buď
ochotný byť vydaný a použitý pre evanjelium. Dary a talenty, ktoré máš sú na to: „...aby pripravovali
svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo“ (Efezským 4:12).
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za milosť, ktorú si mi dal, aby som bol užitočný v rozširovaní a podpore evanjelia.
Moja vášeň pre evanjelium je roznietená viac než predtým a venujem všetko, čo mám na to, aby som zaistil, že Tvoja
spravodlivosť pokryje zem a je ustanovená v srdciach ľudí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 25:15; Kolosenským 3:23-24
1-ročný plán: Efezským 4:1-16; Hozeáš 11-14
2-ročný plán: 2.Timoteovi 2:11-26; Jeremiáš 45
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Pastor Chris
Vášeň pre získavanie duší
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu,

najprv Židovi, a aj Grékovi (Rimanom 1:16).
Ako Božie dieťa musíš byť nadšený pre získavanie duší; musí to v tvojom srdci horieť, aby si
priniesol evanjelium strateným. Si správcom evanjelia. Preto je to tvoja zodpovednosť, aby si ho
zverejňoval po celom svete. Keď pochopíš, že Ježiš je jediná cesta, tak sa postavíš za evanjelium.
Apoštol Pavol povedal v Skutkoch 13:38-39: „Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho
zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť,
je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho.“ Neexistuje žiadna iná alternatíva k evanjeliu. Niet divu, že Dávid
povedal: „Pošli nás do celého sveta so správou o tvojej zachraňujúcej moci (Žalm 67:3 angl. preklad).
Keď žil Dávid, evanjelium ešte nebolo naplno prejavené; ale on mal náhľad zjavenia o Kristovi,
Mesiášovi. Ten čas ešte neprišiel a vykupiteľské dielo Krista sa neuskutočnilo; ale teraz už Kristus prišiel.
Zomrel a bol vzkriesený a teraz žije v našich srdciach. Halleluja! Neexistuje kresťan, ktorého by sa
netýkal príkaz kázať evanjelium. Malo by to byť tvojou vášňou!
Roznieť svoju vášeň pre evanjelium. Káž a hovor iným o Ježišovi. Diskutuj neustále o evanjeliu
s tými, ktorí sú tiež zapálení vo svojom duchu pre evanjelium a prihováraj sa v modlitbe za stratených,
ktorí ešte o spasení nepočuli.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za správy o Tvojej zachraňujúcej moci, za evanjelium. Som vďačný a vážim si to
privilégium, že som služobníkom zmierenia. Cezo mňa prichádzajú mnohí k poznaniu Kristovho evanjelia, ktoré si
mi láskavo zveril, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 28:19
1-ročný plán: Efezským 4:17-5:1-2; Izaiáš 1-2
2-ročný plán: 2.Timoteovi 3:1-17; Jeremiáš 46

29

Pastor Chris
Existuje dôvod pre to, že si na svete teraz
Mordochaj dal Ester odpoveď: Nemysli si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci jediná zo

všetkých Židov...a kto vie, či si nebola vyvolená na kraľovanie práve pre takú chvíľu, ako je táto? (Ester 4:13-14).
Už si sa niekedy divil, prečo si sa narodil v tejto generácii a nie napríklad v roku 1800? Musíš
pochopiť, že Boh má s tebou niečo v pláne, keď si sa narodil práve v tomto čase. Má určitý zámer pre to,
že si na svete teraz.
V dňoch kráľa Ahasvera sa Izraelci ocitli v strašnej situácii. Istý muž menom Haman nenávidel
Židov a ešte k tomu, bol veľmi vplyvným človekom a mal vysoké postavenie u kráľa Ahasvera. Kráľ ho
povýšil a dal ho nad všetkých princov vo svojom kráľovstve. Vydal príkaz pre všetkých služobníkov
v kráľovskej bráne, aby sa mu poklonili a uctili si ho, kedykoľvek ňou bude prechádzať (Ester 3:1-2).
Haman mal politickú moc a vplyv, aby vyhubil Židov, ktorých nenávidel, keďže sa mu Žid Mordochaj
nechcel pokloniť.
Avšak Ester, ktorá bola Židovka a vydala sa za kráľa, si vychutnávala slávu paláca a úplne
zabudla na Hamanovu nenávisť a vyhľadávanie toho, ako zničiť Židov. Mordochaj, ktorý bol jej strýko,
jej poslal dojemné posolstvo, ktoré sme čítali v úvodnom verši. Povedal Ester: Ktovie, možno si prišla do
tejto kráľovskej pozície pre to, aby si zabránila tomu, aby sa to stalo.“ Skutočne Ester včasným zásahom
zabránila Hamanovi, aby uskutočnil svoj zlý plán proti Židom.
Možno ty si „tá Ester“, ktorú dal Boh dnes do vlády na takú strategickú pozíciu, odkiaľ môžeš
pomôcť Božiemu ľudu. Niekedy to môže byť dokonca pomoc pre jednotlivca alebo aby sa práca pre
Božie Kráľovstvo v tvojej oblasti alebo krajine ďalej rozvíjala. Možno ťa tam Boh dal, pretože vedel o čase
núdze, ktorý príde a pri tej príležitosti ťa pozdvihne. Nesklam Ho. Nezanedbávaj žiadnu príležitosť na
pomoc. Nemysli len na seba; mysli na evanjelium a jeho rozširovanie po celom svete cez tvoj osobný
prínos.
Modlitba
Drahý Otec, som vďačný za príležitosti, ktoré si mi poskytol, aby som pomohol druhým a bol dôležitý
v šírení evanjelia po svete. Rozpoznávam a využívam Tvoju milosť vo mne, aby som získaval iných a naplnil moju
úlohu v službe zmierenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 15:1; Galatským 6:8
1-ročný plán: Efezským 5:3-21; Izaiáš 3-5
2-ročný plán: 2.Timoteovi 4:1-10; Jeremiáš 47
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Pastor Chris
Evanjelium odhaľuje Božiu spravodlivosť
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 (Rimanom 1:16-17).
V priebehu rokov ľudia hľadali spravodlivosť, lebo chceli byť spravodliví pred Bohom. Avšak
druhá časť nášho veršu nám vysvetľuje dôvod, prečo nemohli dosiahnuť spravodlivosť alebo dokonca
pochopiť, čo vlastne znamená. Božia spravodlivosť je zjavená len v evanjeliu Krista. Evanjelium Krista
odhaľuje Božiu spravodlivosť; je to evanjelium o Božej spravodlivosti. Preto pokiaľ niekto neprijme
evanjelium Krista, on alebo ona nebude schopná žiť správny život alebo poznať, čo je Božia
spravodlivosť.
Spravodlivosť ti dáva schopnosť stáť v Božej prítomnosti bez odsúdenia, viny, strachu alebo
pocitu menejcennosti. Je to schopnosť byť v spoločenstve s Bohom a mať Božiu spravodlivosť vo svojom
duchu. Neexistuje žiadna iná cesta, ako sa pripojiť k tomuto výnimočnému životu spravodlivosti
a jednote s Pánom, len cez evanjelium Ježiša Krista.
Toto je dôvod, prečo si nemôžeme dovoliť zostať ohľadom evanjelia ticho. Je to odpoveď na
volanie človeka. Nejednaj tak, ako keby existovala nejaká iná cesta; neexistujú žiadne iné alternatívy
k evanjeliu. Neexistuje žiadna iná cesta pre človeka, aby sa dozvedel o Božej spravodlivosti, prijal Božiu
spravodlivosť alebo porozumel Božej spravodlivosti mimo evanjelia Ježiša Krista. Takže nebuď ticho
v tvojom okolí, meste, dedine alebo krajine; oznamuj toto posolstvo.
Ty držíš kľúče spasenia ľudí; takže káž im evanjelium a odkrývaj im Božiu spravodlivosť. Buď
odpoveďou na ich hľadanie Božej spravodlivosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju spravodlivosť, ktorá je zjavená v Kristovom evanjeliu. Tak ako sa
posolstvo spasenia dnes dostáva do sŕdc ľudí, modlím sa, aby v nich bola roznietená viera, aby prijali Tvoju
spravodlivosť a stali sa jej odbleskom, keď je do ich ducha vložený večný život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 3:22; Rimanom 4:5
1-ročný plán: Efezským 5:22-6:9; Izaiáš 6-8
2-ročný plán: 2.Timoteovi 4:11-22; Jeremiáš 48

