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Pastor Chris
Urči si správne svoje priority
„...Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala

lepší podiel...“ (Lukáš 10:41-42).
Mnohí ľudia sú v živote ustarostení a zaujatí tým, aby sa naučili viac o svojej práci, ako byť
lepším v spravovaní svojich rodín, v podnikaní, v hospodárení so svojimi financiami a pod. Zatiaľ čo toto
je dobré a chvályhodné, žiadna z týchto vecí ťa neurobí kompletným človekom; nikdy ťa neprivedú na
miesto, na ktorom Boží Duch chce, aby si bol. Najdôležitejšia vec v tvojom živote - tvojou najväčšou
snahou - by malo byť zmocniť sa Božieho Slova, poznať ho a žiť v ňom; tak, aby Slovo budovalo tvoj
život a formovalo tvoj charakter. Toto urob cieľom číslo jedna, keď si stanovuješ svoje priority na rok.
Premýšľaj o tom, čo sa stalo v Lukášovi 10: Ježiš navštívil Máriu a Martu v ich dome. Marta,
Máriina staršia sestra, nevenovala celkom pozornosť tomu, čo bolo najdôležitejšie. Hneď ako prišiel Ježiš,
ponáhľala sa do kuchyne, aby pripravila pre Neho jedlo mysliac si, že dáva Pánovi dobré pohostenie.
Avšak Mária si s veľkým nadšením sadla k Pánovým nohám, aby nezískala nič iné len Slovo. Musela si
myslieť: „Pán v mojom dome? Toto je životná príležitosť na to, aby sa môj život zlepšil!“ Takže si zvolila,
že bude sedieť pri Pánovi a chopí sa každého Slova, ktoré vyučoval. Mala správne svoje priority.
Čítajme znova náš úvodný verš, kde ju Pán chváli za jej vieru a vášeň pre Slovo, a to aj napriek
Martinej ponose, že ju nechala samú robiť práce v kuchyni. Toto nám pripomína iné Ježišove stretnutie so
ženou pri studni v Samárii. Požiadal ženu o vodu a ona odmietla. Potom jej Ježiš povedal: „...Keby si
poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, - ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu“ (Ján 4:10). Ak by
bola Marta poznala, podobne ako táto žena, kým je Ježiš, bola by ona prosila Jeho o jedlo a nepokúšala sa
Mu nejaké dať.
Zober si príklad od Márie. Urči si správne svoje priority tak, že venuješ dostatočnú pozornosť
Slovu. Slovo je skutočným základom pre všetko.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš Tvoje Slovo, materiál na budovanie môjho života a posilňovanie
mojej viery; moje porozumenie je osvietené, aby som poznal tajomstvá Tvojho Kráľovstva a kráčal v Tvojej dokonalej
vôli, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 37:4; Žalm 118:24
1-ročný plán: Matúš 1; 1.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Matúš 1:1-14; 1.Mojžišova 1
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Pastor Chris
Neutralizuj nepriateľa!
...zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby; boríme mudrlantstvo (pevnosti)

(2.Korintským 10:4).
V našom živote viery sa stretávame s okolnosťami, ktoré kladú našej viere určité vážne výzvy.
Môže to byť napríklad v oblasti cirkevného rastu, keď si ako pastor urobil všetko, čo si sa učil, čo by si
mal urobiť a použil si všetky stratégie, ktoré poznáš, avšak tvoja cirkev stále nerastie. A tak rozmýšľaš, čo
robiť ďalej.
V takom čase je dôležité, aby si sa pozeral na veci z duchovnej perspektívy a uvedomil si, že
existuje nepriateľ, ktorý vo všetkom bráni (vzopiera sa) evanjeliu a Božím deťom. Efezským 6:10-11
hovorí: „Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť
proti úkladom diabla.“ Úklady, úskoky diabla hovoria o trikoch, ľstiach diabla, o diablovom „striehnutí
v úkryte“. Apoštol Pavol cez tieto verše chce, aby sme vedeli, že existuje nepriateľ, ktorý „leží v úkryte“
a pripravuje stratégie proti tebe a proti cirkvi.
Ale aby si odporoval tomuto nepriateľovi, tak ti hovorí, aby si si obliekol celú Božiu výzbroj.
Prečo? Je to preto, lebo vie, že ak si neoblečieš celú Božiu výzbroj, budeš pre diabla napadnuteľný.
Dvanásty verš v tej istej kapitole ďalej hovorí: „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a
mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ Takže čo sa týka tohto zápasu,
nie je to boj vo fyzickej oblasti; ale nepriateľ sa ťa snaží odkloniť od správnej cesty klamstvom. Jediný
spôsob, ako vyhrať v tomto druhu boja je robiť to, čo hovorí Slovo. Vzopri sa nepriateľovi.
Jakub 4:7 hovorí: „Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás.“ Zjavenie 12:11 nám
tiež ukazuje, ako sa vzoprieť, ako neutralizovať nepriateľa a spôsobiť, aby utiekol. Hovorí: „Oni však
zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až do smrti.“ Takže bez
ohľadu na to, čo na teba nepriateľ hodil, neutralizuj ho tým, že pevne stojíš vo svojej viere v Ježišovu krv
a slovom svojho svedectva. Krv nás zmierila s Bohom, dala nám život, očisťuje nás zo všetkých hriechov
a je na zľutovnici pred Bohom v nebi. Slovo tvojho svedectva, ktoré odkazuje na tvoje svedectvo o Bohu,
je v skutočnosti to, keď uvedieš do činnosti Slovo cez vyznávanie vo viere.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, vzdávam Ti vďaku za to, že som dnes požehnaný Tvojím Slovom. Nie som neznalý
satanových nástrah a odmietam, aby som sa stal ich korisťou. Cez moju vieru v drahocennú Ježišovu krv a slovom
svojho svedectva dávam satana a jeho zástupy pekla tam, kde patria, pod moje nohy, v mocnom mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 2:1; 1.Ján 5:4
1-ročný plán: Matúš 2; 1.Mojžišova 3-5
2-ročný plán: Matúš 1:15-28; 1.Mojžišova 2
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Pastor Chris
On ťa potrebuje!
Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským (Žalm 115:16).
Ak by si mal dom a niekomu by si ho prenajal, zostáva stále tvoj; ale v čase prenájmu nemáš nad

tým domom žiadnu autoritu. Inými slovami nemôžeš ten dom riadiť, spravovať. Počas toho obdobia
uplatňuje autoritu nad majetkom nájomník a spravuje ho podľa podmienok nájomnej zmluvy.
Tým istým spôsobom dal Boh človeku tento svet, aby vládol a momentálne nemôže svetu
vládnuť Boh sám; dal ti autoritu, aby si to robil ty. Príde čas, keď bude On vládnuť svetu, ale dovtedy
máš ty a ja božskú zodpovednosť vládnuť na svete pre Ježiša Krista a On nás bude brať na zodpovednosť
za to, ako vládneme nášmu svetu.
Mnohí, vrátane kresťanov, analyzujú udalosti, ktoré sa dejú vo svete a čudujú sa, prečo Boh „nič
nerobí“, aby napravil zlo. No ak čakáš na Boha, že niečo urobí, tak si na omyle. On potrebuje teba.
Neurobí a nebol by urobil nič bez teba, až pokiaľ nevyprší prenájom a nenastane nové nebo a nová zem.
Avšak dovtedy je to naša zodpovednosť, aby sme si podrobili a premohli tento svet.
Pozri sa na to takto: Boh chce, aby sme boli zdraví a v poriadku a ustanovil to ako svoju túžbu
pre nás. 3.Ján 1:2 hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja
duša.“ Avšak v Jakubovi 5:16 povedal: „Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba,
aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého“ (Jakub 5:16).
Prečo je to tak? Prečo chce, aby sme sa modlili jeden za druhého, aby sme boli uzdravení? Prečo
nás jednoducho neuzdraví? Je to preto, lebo potrebuje oprávnenie, aby vykonal akciu v náš prospech;
takže nám nariaďuje, aby sme sa modlili. Preto konaj ako spoludedič s Kristom a naplň svoj zámer tu na
zemi. Čítajme list Rimanom 8:19,20; tu je to dané do správnej perspektívy: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou
túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho,
ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích.“
Boh ťa potrebuje.
Modlitba
Drahý Pán Ježiš, ďakujem Ti za Tvoju moc a schopnosť, ktoré si do mňa vložil, aby som riadil tento svet.
Som Tvojím semenom, ktoré predlžuje Tvoje dni tu na zemi. Preto vykonávam svoju božskú zodpovednosť a
prostredníctvom evanjelia privádzam mužov a ženy do ich dedičstva v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 53:10; 1.Korintským 3:21-23
1-ročný plán: Matúš 3; 1.Mojžišova 6-8
2-ročný plán: Matúš 2:1-12; 1.Mojžišova 3
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Pastor Chris
Čo sa týka spravodlivosti, je toho viac
Tu sa Ho opýtal jeden z popredných: Dobrý Majstre, čo činiť, aby som sa stal dedičom večného života?

Ježiš mu odpovedal: Čo ma voláš dobrým? Nikto nie je dobrý, len jeden, Boh (Lukáš 18:18-19).
Okrem daru, ktorý sme prijali, je toho ešte viac, čo sa týka spravodlivosti. Spravodlivosť Božia je
tiež o Božej dobrote – Jeho správnom konaní. V našom úvodnom verši sa Ježiš pokúšal vysvetliť
bohatému človeku niečo o Božej „dobrote“, pretože dobrota je o spravodlivosti, správnosti alebo
správnom úsudku.
Ako môžeš posúdiť, čo je správne? Ako môžeš posúdiť, ktorá cesta je správna a ktorou cestou
máš v živote ísť? Ako rozlíšiš čo je správne a čo nie? Ako rozlíšiš, čo má slávu a čo má hanbu? Ako
rozhodneš, čo je z Boha a čo nie je z Boha? Ako určíš to, čo je zbožné? Toto je spravodlivosť!
Čo to znamená kráčať v Božej spravodlivosti? Napríklad pri posudzovaní otázok a situácií
nehľadáš, kto sa ti zdá, že koná správne alebo nesprávne; posudzuješ to Jeho Slovom! Si na jednej strane,
na Božej strane spravodlivosti. Tvoj život sa stáva krásnym, lebo sa pozeráš na svet z hľadiska Božej
spravodlivosti; nie podľa názoru človeka.
Premýšľaj o tom, že by si žil takto: každý rozmýšľa nejakým spôsobom, pozerá a posudzuje veci
z ľudského hľadiska, ale ty sa pozeráš z Božieho pohľadu, očami Boha; to je krása a moc spravodlivosti.
Ak by si porozumel spravodlivosti Božej, tak by to odstránilo z tvojho života také základné veci ako
závisť, zlosť, zlomyseľnosť, hnev a pod.; všetky takéto ponižujúce zlozvyky budú preč z tvojho života,
keď sa nepozeráš očami človeka, ale očami Boha.
Keď vedome takto žiješ, tak bude v tvojom živote úžasná sila – príťažlivosť lásky, ktorá pritiahne
ľudí k tebe; je niečo, čo sa týka spravodlivosti Božej, čo zaujme ľudí. Spomeň si, čo sme povedali; je to
o Jeho dobrote; keď pôsobíš v spravodlivosti, stávaš sa stelesnením Božej dobroty, vyjadrením
a reprezentáciou toho, aký dobrý je Boh.
Modlitba
Ďakujem Ti Pane za dar spravodlivosti, ktorý si mi udelil. Teraz mám Tvoju spravodlivosť, ktorá
spôsobuje, že som vždy v správnom postoji, prejavujem Tvoju dobrotu, charakter, milosť a láskavosť v mojom okolí
a vidím veci z Tvojej perspektívy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 1:16-17; Rimanom 14:17
1-ročný plán: Matúš 4; 1.Mojžišova 9-11
2-ročný plán: Matúš 2:13-23; 1.Mojžišova 4
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Pastor Chris
Pretrvávajúca inšpirácia
... nikdy nezaostávajte v horlivosti a horlivom úsilí; buďte planúci a horiaci v Duchu, slúžiaci Pánovi

Rimanom 12:11 rozšírený angl. preklad).
Jedným z pozoruhodných výhod premáhajúcej modlitby a meditácie nad Slovom je to, že ti
pomáhajú udržiavať oheň Ducha. Jediný spôsob, ako udržujem môjho ducha horiaceho tak veľa rokov je
cez premáhajúcu modlitbu a vedomé nastavenie mojej mysle, aby meditovala o Slove. Nezáleží na tom,
čo si študoval alebo vedel o Bohu; nezáleží dokonca ani na tom, aké požehnania si prijal od Pána; ak nie
si „modliaci sa“ človek, stratíš duchovnú horlivosť alebo vyžarovanie, ktoré prichádza cez Slovo.
Božie Slovo má niečo, čo má moc. Nie je to v slovách ani v tom, ako znejú; nie je to ani
v posolstve samom, ktoré prináša; nie. Je to v moci Ducha, ktorý je v Slovách. Spomeň si, čo sme čítali
v našom úvodnom verši. Moffatov preklad používa pre spojenie „vrúcny v duchu“, ako to uvádza
väčšina prekladov, výraz „udržuj horenie, žiaru“. Existuje vyžarovanie ducha v tvojom živote, ktoré sa
musí zachovávať cez spoločenstvo s Pánom v modlitbe a meditáciou nad Slovom.
Existuje niečo, čo robí meditácia pre teba: vtláča Slovo hlboko do tvojho ducha a spôsobuje, aby
sa zmiešalo s tvojím duchom. Takže keď študuješ Božie Slovo, medituj o Ňom; to znamená mrmli, šepkaj
si ho! Keď čítaš alebo počúvaš Slovo, hovor ho pre seba nahlas opakovane tak, že získava nadvládu
v tvojom duchu, až pokiaľ sa nestane súčasťou teba. Potom sa prejaví v tvojom živote z toho sláva.
Na druhej strane má modlitba rovnako veľký vplyv na tvojho ducha. Dôležitosť modlitby nie je
ani tak veľmi v odpovedi, ktorú prijmeš, keď sa modlíš, ale dôležitý je vplyv tvojho spoločenstva
s Pánom na tvojho ducha; modlitba spôsobuje, že tvoj duch žiari. Vždy, keď sa modlíš, tvoj duch sa stáva
nádhernejším, než bol pred tým, než si sa začal modliť. Táto sláva sa uchováva v tvojom vnútornom
človeku a potom spozoruješ, že kráčaš po ceste určenia; ocitneš sa na správnom mieste v správny čas
a robíš správne veci.
Buď horiacim v duchu cez modlitbu a štúdium Slova!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova a modlitby, ktorá pôsobí na môjho ducha. Tvoje Slovo ma
buduje a spôsobuje, že vždy kráčam v Tvojej dokonalej vôli. A keď sa modlím, premieňam sa; môj vnútorný človek sa
buduje ako budova, vyššie a vyššie a môj duch je oslávený! Horím Duchom a slúžim Pánovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 18:1; Skutky 20:32; Juda 20
1-ročný plán: Matúš 5:1-20; 1.Mojžišova 12-14
2-ročný plán: Matúš 3:1-9; 1.Mojžišova 5
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Pastor Chris
Plnosť požehnaní evanjelia
A viem, že keď prídem k vám, prídem s plnosťou požehnania [evanjelia] Kristovho (Rimanom 15:29).
Môže to byť možné tu na zemi? Môže človek mať a kráčať v plnosti požehnania evanjelia? Určite

áno! Práve sme to čítali. Keď Pavol plánoval svoju misijnú cestu k rímskym kresťanom cez Španielsko,
bol presvedčený, že nesie v sebe a so sebou plnosť požehnaní evanjelia. Toto je zvláštne. Toto úplne
odhaľuje mylné a náboženské presvedčenie, že pokiaľ sme tu na zemi, nemôžeme mať nikdy plnosť
Božieho požehnania.
Je pre nás dôležité, aby sme porozumeli veľkosti a nekonečnej múdrosti všemohúceho Boha; On
je autorom a stvoriteľom „plnosti“. Toto dalo apoštolovi Pavlovi smelosť viery, aby urobil také smelé
vyhlásenia Slova. Kráčal v plnosti požehnaní Kristovho evanjelia a dúfal, že pri návšteve kresťanov
v Ríme vloží do nich to isté.
Čo to teraz znamená pre teba? Si si vedomí toho, že môžeš a mal by si kráčať v plnosti požehnaní
Kristovho evanjelia? Samotná myšlienka o tom a porozumenie toho úplne premení tvoj život. Uvažuj
o Petrovi; on tiež porozumel tomu a podľa toho aj konal. Niet divu, že vyhlásil, že je spoluúčastníkom
Božieho druhu (2.Peter 1:4); patríme do Božej triedy, do Božej úrovne bytostí, a preto by sme mali žiť
s týmto vedomím.
Keď Ján písal cirkvi, povedal: „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). Títo muži pochopili, čo to znamená kráčať v plnosti požehnaní
Kristovho evanjelia; vedeli, čo pre nás Kristus urobil a podľa toho hovorili a žili. Biblia hovorí: „Z Jeho
plnosti...(hovoriac o Kristovi)...sme všetci prijali...“(Ján 1:16). Prijal si plnosť Božieho požehnania, keď si
prijal Krista, pretože Kristus je VŠETKO! Kráčaj v tomto svetle, lebo plnosť Božia je v Kristovi, ktorý je
v tebe.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova pre mňa; môj život sa zlepšil! Som účastníkom božskej
prirodzenosti. Žijem v plnosti požehnaní Kristovho evanjelia. Som spojený s Pánom a to ma robí nedobytným; som
viac ako víťaz, víťaziaci každý deň Tvojou milosťou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 10:22; Ján 15:5
1-ročný plán: Matúš 5:21-48; 1.Mojžišova 15-17
2-ročný plán: Matúš 3:10-17; 1.Mojžišova 6
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Pastor Chris
Nikdy nie si sám
„...lebo Boh sám povedal: „V nijako prípade ťa neopustím, ani sa ťa nevzdám, ani ťa nenechám bez mojej

pomoci. Nikdy, nikdy, nikdy ani v najmenšom ťa nenechám bezmocného a bezbranného, ani na teba nezabudnem,
ani ťa nenechám padnúť (nikdy ťa nepustím z mojich rúk)...“ (Židom 13:5 rozšírený angl. preklad).
Ako Božie dieťa nikdy nie si sám; nikdy si nebol a ani nikdy nebudeš sám, pokiaľ máš v sebe
Ducha Svätého. On býva s tebou a v tebe, a to nielen na nejakú dobu, ale navždy. Časťou Jeho služby
v tvojom živote je to, aby bol v stálom spoločenstve s tebou, a tak posilňoval tvoju vieru a roznecoval
tvoju odvahu k tomu, aby si konal Božiu vôľu a napĺňal svoje povolanie.
Povzbudzuj dielo a službu Ducha Svätého v svojom živote tým, že si neustále uvedomuješ Jeho
prítomnosť vo svojom vnútri. Možno si práve niekde na evanjelizácii a svedčíš iným o Kristovi – vedz, že
nie si sám. Počas toho ako slúžiš Slovom, On je tam a potvrdzuje Slovo v srdciach tých, ktorým slúžiš. On
slúži s tebou.
Vždy, keď sa cítiš sám alebo máš pocit, že nemáš na svoje okolie taký vplyv, aký by si mal mať,
tak si pripomeň a uvedom si, že Duch Svätý je v tebe a s tebou. Rozpoznaj a uvedom si Jeho prítomnosť
a dielo v tebe rovnakým spôsobom, ako to robil Ježiš. On povedal: „...Otec, ktorý prebýva vo mne, koná svoje
skutky“ (Ján 14:10). Ježiš vnímal Ducha Svätého ako Otca, ktorý prebýva v ňom a pracuje v ňom a cez
neho.
Rozpoznaj, že tvoj Otec (Duch Svätý) býva v tebe; On je oveľa viac, než len nejaký vplyv,
proroctvo alebo inšpirácia; je tvojím Otcom, sprievodcom a tým, ktorý sa o teba stará. Dôveruj Mu so
svojím životom a potom budeš vždy úspešný. On je tým pravým pomocníkom, na ktorého sa vždy
môžeš spoľahnúť a ktorému môžeš vždy dôverovať, že ťa vyvedie z každej ťažkej situácie.
Ak práve teraz čelíš nejakým ťažkostiam, možno vo svojich financiách, zdraví, vzdelaní,
manželstve, podnikaní alebo kariére, tak sa nestrachuj, pretože nie si sám. Nepobehuj sem-tam
vyhľadávajúc pomoc od ľudí; zameraj svoju pozornosť na Ducha Svätého, pretože On nikdy nezlyháva.
Znovu a znovu si čítaj v úvodnom verši Jeho uisťujúce a potešujúce slová pre teba a dôkladne premýšľaj
nad tým, čo je zdôraznené v druhej časti verša.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Ducha Svätého, môjho učiteľa, sprievodcu, Toho, ktorý sa o mňa stará, Otca,
ktorý prebýva vo mne. Som úspešný a víťazný v živote, a to cez Ducha Svätého, ktorý prebýva vo mne a koná cezo
mňa zázraky. Uvedomujem si Jeho prítomnosť v mojom živote, využívam ju a nič nie je pre mňa nemožné, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:26; Matúš 28:19-20
1-ročný plán: Matúš 6:1-18; 1.Mojžišova 18-19
2-ročný plán: Matúš 4:1-11; 1.Mojžišova 7
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Pastor Chris
Si výnimočný
Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám

všetko, čo som vám hovoril (Ján 14:26).
Už si si niekedy predstavil ten fakt, že Tvorca vesmíru prebýva v tebe vo svojej úplnosti? Duch
Svätý skrášlil nebesia. Biblia hovorí: „Svojím duchom ozdobil nebesia...“ (Jób 26:13 angl. preklad). Úžasná
tretia osoba Božstva vytvorila všetko, čo je vo vesmíre; a predsa si zvolil, že bude bývať v tebe.
Rozmýšľaj nad tým. 1.Korintským 3:16 jasne vyhlasuje, že si Božím chrámom a že Duch Boží prebýva
v tebe. Už si niekedy uvažoval nad tým, prečo? Je to preto, lebo si pre Otca dôležitý.
Boh urobil, aby Duch Svätý prebýval v tebe preto, lebo si pre Neho dôležitý a chce, aby si bol
presne taký, ako je On. Dal ti svojho Ducha – toho istého Ducha, ktorého má On sám, aby v tebe býval
a spôsobil, že budeš žiť naplnený život plný radosti, tak aby všetko, do čoho sa zapojíš, bolo plné slávy;
tak, aby si mohol byť úspešný v hocičom a vo všetkom.
Ako dieťa Božie si zjavením osoby Ducha Svätého. On sa prejavuje cez teba. Hovorí k tebe, ale
tiež hovorí cez teba. Vedie a sprevádza ťa, ale tebou aj „hýbe“, pobáda ťa na cestu, ktorou by si mal ísť:
na cestu spravodlivosti. On je tak jedinečnou a úžasnou osobou. Ak si znovuzrodený, teš sa z Ducha
Svätého; On je krásou kresťanstva. On je slávou tvojho života. Vnímaj Ho vždy takto a ži s takýmto
vedomím.
Vykroč každý deň s dôverou a zasiahni svet okolo seba Kristovým evanjeliom vediac, že Ten,
ktorý bol povolaný k tomu, aby kráčal vždy po tvojom boku, je Ten najväčší zo všetkých. On ťa urobil
neporaziteľným a výnimočným, skutočnou super-bytosťou!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma v živote vedieš a sprevádzaš svojím Duchom; idem dnes vpred s dôverou
vediac, že Boh vždy stojí za mnou. Môj život je plný slávy a som úspešný vo všetkom, čo robím, pretože Duch Svätý
je základom, krásou a slávou môjho života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:16-17; Ján 15:4-5
1-ročný plán: Matúš 6:19-7:6; 1.Mojžišova 20-22
2-ročný plán: Matúš 4:12-25; 1.Mojžišova 8
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Pastor Chris
Jeho tekutá láska
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej

budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! (Rimanom 5:8-9).
Posolstvo Ježiša Krista je skoncentrované v jednej myšlienke: celé je o Jeho tekutej láske, o Jeho
živote, odpustení a spravodlivosti. Jeho láska je tekutá, lebo tečie, prúdi. Biblia hovorí o láske, ktorú Otec
vylial v hojnosti – podobne ako vodu – na všetkých ľudí cez Ježiša Krista. Takúto výnimočnú lásku
prejavil voči nám a nasmeroval ju k nám tak, že pokým sme ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás.
Nezomrel za nás preto, že sme žili spravodlivo, to určite nie. Urobil to, keď sme ešte boli hriešnici. Takáto
láska je neopísateľná, je to výnimočná, tekutá láska.
Keď porozumieš tomuto ohľadom Ježiša, Jeho života, kým je a skutočnosti, že položil svoj život,
aby ťa zachránil, potom porozumieš tomu, ako Boh zmýšľa o tebe a ako si ťa cení. Ježišova zástupná smrť
určuje tvoju hodnotu. On rozmýšľal tak, že si hodný Jeho života, a tak dal svoj život namiesto tvojho.
Toto ukazuje, že si pre Boha tak cenný, ako Ježiš sám. Niet divu, že Pán Ježiš, keď v modlitbe vylieval
svoje srdce Otcovi, chcel, aby svet vedel, že Otec nás miluje tak, ako miloval Jeho (Ján 17:23).
Ako inšpirujúce je poznať to, že Ježiš dal svoj život, aby si ho mohol mať ty. Život, ktorý by si
mal žiť, by mal byť životom syna Božieho – ži Jeho sen. Pavol v liste Galatským 2:20 smelo vyhlasuje:
„Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo
viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.“ Žiť vierou Syna Božieho znamená, že
žiješ Jeho sen; žiješ to, čo On už videl vopred a myslel si, že by si mohol byť, a to je dôvod, prečo za teba
zomrel! To, čo videl vo svojej mysli ohľadom teba, čo si myslel, čo chcel, Jeho sen o tom, čo by si mohol
byť!
Neži život, ktorý je menší ako tento sen. Ži Boží sen s vedomím Jeho tekutej lásky voči tebe. On
rozmýšľal tak, že si cenný, zvláštny, chcel ťa a obetoval seba za teba.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že na mňa hojne vylievaš svoju lásku a tak prejavuješ, že som hodný života
Tvojho Syna Ježiša. Preto som motivovaný, aby som vyšiel k hriešnikom a získal ich pre Krista. Tvoja láska ma
ženie, aby som im kázal evanjelium a obrátil ich od hriechu k spravodlivosti, od moci satana k Tebe, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 3:17-19; 1.Ján 4:8-10
1-ročný plán: Matúš 7:7-29; 1.Mojžišova 23-24
2-ročný plán: Matúš 5:1-10; 1.Mojžišova 9
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Pastor Chris
Víťazstvo je zaistené
Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet

(Ján 16:13).
Keď po tom, čo si dal svoje srdce Kristovi, zrazu zistíš, že si bombardovaný všetkými druhmi
pokušení, prenasledovaní a skúšok, nezhrb sa pod tým, ani nedovoľ, aby tvoja viera začala miznúť.
Tvárou v tvár takýmto zastrašujúcim výzvam a zdanlivo premáhajúcej opozícii vyhlasuj: „Som viac ako
víťaz!“
Pamätaj, čo hovorí Slovo: „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní“
(2.Timoteovi 3:12). Takže keď prídu protivenstvá, nefrfli; radšej miesto toho zachovávaj pokojnú myseľ,
pretože tvoje víťazstvo je zaistené. Pán Ježiš jasne povedal, že budeme čeliť prenasledovaniu, problémom
a ťažkostiam a každý by si mal byť tohto vedomý. Uisťuje nás však, že vždy zvíťazíme.
Izaiáš 43:2 nám hovorí: „Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš
kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli.“ Všimni si, že sa tu nepíše, že nebudeme mať ťažkosti, ale že
na nás nebudú mať nijaký vplyv.
Pripomínaj si svedectvo troch židovských chlapcov z 3. kapitoly Daniela: Šadracha, Mišacha
a Abednega. Boli hodení do ohnivej pece, a predsa vyšli z tohto zúriaceho pekla nedotknutí. Pred týmto
slávnym oslobodením zažili odsúdenie, odmietnutie, falošné obvinenie a nenávisť. Takže tento príbeh nie
je len o slávnom vyslobodení z ohňa, ale aj o búrke, cez ktorú museli prejsť.
Sú ťažké veci, cez ktoré možno budeš musieť v živote prejsť počas toho, ako uskutočňuješ službu,
ktorú ti Pán zveril; vytrvaj v tom s nádejou v dôvere, že víťazstvo je zaistené. O tomto svedčí aj apoštol
Pavol, keď píše: „Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame; sme prenasledovaní, ale
nie opustení; sme zmietaní, ale nehynieme...“ (2.Korintským 4:8-12).
Všade okolo nás sú protivenstvá, ale cez všetky nás Božie Slovo prevedie víťazne. Preto sa
odmietni strachovať, pretože Pán je s tebou.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že ma vždy vedieš tak, aby som triumfoval a pomáhaš mi byť víťazným
každý deň nad každou prekážkou a protivenstvom. Vykonávam svoju autoritu v Kristovi nad všetkými
schopnosťami nepriateľa a som víťazný teraz a navždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 28:19-20; Žalm 34:19; Izaiáš 41:10
1-ročný plán: Matúš 8:1-27; 1.Mojžišova 25-26
2-ročný plán: Matúš 5:11-20; 1.Mojžišova 10
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Pastor Chris
Urob svoj jazyk stromom života
Zdravý jazyk je stromom života, ale prevrátenosť v ňom je trhlinou v duchu (Príslovie 15:4 angl.

preklad).
Správne používanie tvojho jazyka je dôležitým kľúčom, ktorý odomyká v tvojom živote
požehnania spasenia! Dôležitosť tohto zdôrazňuje 1.list Petra 3:10-11: „Veď kto chce milovať život a vidieť
dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí, nech sa odkloní od zlého a činí dobre, hľadá pokoj a
usiluje sa oň.“ Hoci je tvoj jazyk malý, kontroluje v tvojom živote všetko; s ním môžeš navigovať svoj smer
k spravodlivosti, autorite, úspechu a prosperite. Neexistuje žiadna situácia, ktorú nemôžeš zmeniť ani
žiadna rana v tvojom tele, ktorá nemôže byť uzdravená, ak urobíš svoj jazyk tvojím vlastným stromom
života tým, že prehlasuješ Božie Slovo nad svojím životom a situáciou.
Slovo „zdravý“ v našom úvodnom verši je preložené z hebrejského slova „marpe“, čo znamená
uzdravenie a zdravie. Zdravý, celistvý, neporušený jazyk je preto jazyk, ktorý je liečivý; je prameňom
života, lebo je naplnený Božím Slovom!
Hovor Božie Slovo; hovor zdravie, dobrý stav a život do svojho tela; na to sú určené tvoje ústa.
Tvoje ústa ti neboli dané len na jedenie a pitie; ich najväčší úžitok je v tom, aby riadili tvoj život. Tvoj
súčasný stav v živote je výsledkom „práce tvojich úst“. Matúš 12:37 hovorí: „Lebo pre svoje slová budeš
ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“, a to nám dáva vedieť, že ty riadiš svoj život svojím
jazykom; to znamená, že to, čo hovoríš, to aj dostaneš!
Častokrát existujú ľudia, ktorí sa čudujú tomu, prečo ich okolnosti života a ich skúsenosti
nevyzerajú tak, že sú v súlade s úžasnými požehnaniami a zasľúbeniami evanjelia napriek tomu, že sú už
viac rokov znovuzrodení. Dôvodom tohto paradoxu je to, že neurobili svoj jazyk svojím vlastným
stromom života.
Môžeš byť čímkoľvek, čím chceš byť, môžeš mať čokoľvek, čo chceš mať a dosiahnuť čokoľvek,
čo chceš dosiahnuť v rámci dokonalej Božej vôle. Kľúčom je, aby si viedol svoj život svojím jazykom tak,
že urobíš svoj jazyk svojím vlastným stromom života!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá priniesla do môjho ducha spasenie. Svojimi ústami neustále
pokračujem v prehlasovaní toho, že všetky požehnania spasenia - zdravie, prosperita, ochrana a neporušenosť – ktoré
sa uskutočnili cez smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista, sú živými skutočnosťami mojej dennej existencie a
mojím súčasným vlastníctvom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Príslovia 6:2
1-ročný plán: Matúš 8:28-9:17; 1.Mojžišova 27-28
2-ročný plán: Matúš 5:21-30; 1.Mojžišova 11
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Pastor Chris
Zosúlaď svoju vieru so svojím vyznaním
... 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).
„Verím tomu, čo Slovo hovorí o mojom uzdravení, prosperite a víťazstvách; ale nezažívam to vo
svojom živote.“ Zatiaľ čo táto otázka neustále znie v mysliach mnohých, náš úvodný verš nám dáva
jasnú a jednoznačnú odpoveď. Spomeň si na to, čo sme študovali včera: hovorili sme o tom, že máš
urobiť svoj jazyk svojím vlastným stromom života. Tvoja „práca jazyka“, ktorá je tvojou reakciou na
Slovo, je tak veľmi dôležitá.
Porozumej tomuto; to, že veríš, ťa dáva do správneho postavenia s Bohom a to je úžasné, ale to
nestačí; musíš robiť vyznania toho, čomu si uveril. Srdcom veríš tomu, čo Boh povedal, ale svojimi
ústami opakuješ, znova opakuješ, robíš ozvenu toho, čo povedal; to ťa prenesie do oblastí toho, čomu si
uveril. Takže aby si bol spasený, nezastavuj sa len pri verení v to, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Nie!
Musíš vyznať, že Ježiš je Pánom v tvojom živote.
Tvoje verenie a hovorenie sa musia stretnúť; inak by si si mohol myslieť, že dôvodom toho, že
veci fungujú dobre pre iných je to, že sú špeciálnejšie obdarovaní ako ty; ale to tak nie je! Oni sa len
naučili princíp zosynchronizovania svojej viery so svojím vyznaním a používajú ho. Jednaj podľa Slova;
rob o sebe smelé vyhlásenia na základe toho, čo Boh povedal o tebe vo svojom Slove: „Veď On sám
povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo môžeme vyznávať...“ (Židom 13:5). Ak veríš tomu, čo Boh
povedal, hovor to isté svojimi ústami.
Napríklad 2.Korintským 5:12 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my
boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ Ver tomu, ale nezastaň tu. Hovor to isté, pretože s Ním súhlasíš.
Pokiaľ nebudeš robiť takéto vyznanie a nedovolíš, aby táto pravda zaujala tvojho ducha, nebudeš chodiť
v oblastiach

toho,

čomu

veríš;

dôležité

skúsenosti

spravodlivosti

ti

uniknú.

Takže

musíš

zosynchronizovať svoju vieru so svojím vyznaním.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš Tvoje Slovo a ukazuješ mi svojím Duchom kvalitu života, do ktorého
si ma povolal, aby som v ňom žil. Verím v dokonané Kristovo dielo a cez moje vierou naplnené vyznania kráčam
v živej realite môjho dedičstva v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:13; Židom 10:23
1-ročný plán: Matúš 9:18-38; 1.Mojžišova 29-30
2-ročný plán: Matúš 5:31-40; 1.Mojžišova 12
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Pastor Chris
Privilegovaný Jeho milosťou
Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána (1.Korintským

1:9).
Nie je to úžasné, že si Bohom povolaný a je ti daná výnimočná spoluúčasť na Jeho
evanjelizačnom programe? Je to tak vznešené a slávne povolanie. Nikto z nás nie je „kvalifikovaný“ na to,
aby bol jeho súčasťou, avšak Ježiš Kristus nám dal milosť a prijal nás: „... zvelebovať slávu Jeho milosti,
ktorou nás omilostil v Milovanom“ (Efezským 1:6). Aké je to úžasné! Je to niečo, za čo by si mal byť vďačný
na veky, pretože nikto z nás nemá osobitnú kvalifikáciu na to, aby urobil čokoľvek v Božom Kráľovstve;
je to slávne privilégium, byť povolaným do spoločenstva s Ním a tak isto vykonávať službu zmierenia.
Uvedom si, že Boh je tak veľký; je mimo našej predstavy; sami od seba sa dokonca ani nemôžeme
k Nemu priblížiť. Rozmýšľajme o tom: židovskí rabíni, ktorí prepisovali Písmo, sa museli umyť alebo
okúpať vždy, keď sa dostali k menu Boha, ako očistný zvyk pred tým, ako pristúpili k napísaniu mena.
Vždy, keď potrebovali napísať Jeho meno, opakovali ten istý očisťovací rituál, pretože si vysoko vážili
Jeho svätosť.
Ale ty vieš, že nezáleží na tom, koľkokrát sa ponoríš do vody; to ťa neočisťuje. Ježiš prišiel preto,
aby nám dal nový život, pretože nezáleží na tom, koľkými sudmi vody sa poleješ, to nikdy neumyje
tvojho ducha. A my nepotrebujeme umývať svojho ducha; potrebujeme kúpeľ znovuzrodenia
a obnovenia Duchom Svätým (Títovi 3:5). Toto pre nás urobil Ježiš.
Preto buď vďačný Bohu za to, že ti dal zodpovednosť v Jeho Kráľovstve; si privilegovaný, aby si
bol Jeho partnerom v získavaní duší, aby si bol súčasťou Jeho programu na zemi. Preto vlož svoje
najlepšie do všetkého, do čoho ťa povolal, aby si robil. Vlož svoje najlepšie do služby Jemu. Slúž Mu
svojím duchom a konaj v láske. Nech sa stane láska tvojím jazykom, tvojím posolstvom, spôsobom života
a denným prejavom.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma považuješ za verného, aby si ma priviedol do svojej služby. Svojím srdcom
Ti usilovne a verne slúžim a denne prejavujem Tvoju náklonnosť a nehynúcu lásku k trpiacim a privádzam ich ku
fontáne tvojej lásky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:3-6; Efezským 2:8
1-ročný plán: Matúš 10:1-23; 1.Mojžišova 31-33
2-ročný plán: Matúš 5:41-48; 1.Mojžišova 13
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Pastor Chris
Duchovné porozumenie cez Slovo
„Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení

poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (duchovnom porozumení)“ (Kolosenským 1:9).
Existuje také niečo ako duchovné porozumenie; ale žiaľ mnohým chýba takáto dôležitá duchovná
vlastnosť. Mnohí v skutočnosti pôsobia v ľudskom alebo telesnom chápaní. Keď hovoríš s takýmito
ľuďmi, môžeš pochopiť, prečo uvažujú odlišne; premýšľajú zo svetskej perspektívy, pretože majú
nedostatok duchovného porozumenia. Duchovné porozumenie prichádza cez Ducha Svätého a je ti dané
cez Slovo.
V našom úvodnom verši je slovo „rozumnosť, porozumenie“ preložené z gréckeho slova
„sunesis“. Znamená to interpretácia, výklad; spôsob myslenia, mentalita. Takže apoštol Pavol sa v tomto
verši zaoberá istým druhom porozumenia – zjavenom porozumení, ktoré nám dáva Božie Slovo! Preto
musíš zostávať v Božom Slove, študovať, učiť sa a uistiť sa, že mu rozumieš! Toto ti dá osobnosť, akú
Boh chce, aby si mal. Urobí ťa to duchovne múdrym, umožní ti to náhľad, rozoznanie a urobí ťa to
múdrym.
Ďalšia úžasná vec na tom je, že Boh nás nebuduje len pre tento svet; všetko, čo v nás robí - Jeho
naprogramovanie cez Slovo – je pre večnosť, ktorá príde. Takže ak nemáš duchovné porozumenie,
náhľad do skutočnosti Kráľovstva, pokiaľ si tu na zemi, ako budeš fungovať vo svete, ktorý príde? Preto
je dôležité, aby si študoval Písmo s nadšením; maj nenásytnú chuť po Slove. Niektorí ľudia možno budú
zmätení a budú sa čudovať, prečo si tak oddaný Slovu; daj im poznať, že je to preto, lebo Božie Slovo je
všetkým.
So Slovom v sebe nezáleží na tom, po čom túžiš na tomto svete; môžeš to mať! Božia prvotná
túžba nie je dať ti dom, auto, prácu alebo peniaze; Boh chce, aby bolo Jeho Slovo v tvojom duchu, lebo
takto môžeš dostať alebo vytvoriť čokoľvek.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoj vzácny dar Ducha Svätého, ktorý mi dáva duchovné náhľady a posúva ma
v živote na správnu cestu. Kráčam v spravodlivosti a autorite a mám náhľady do tajomstiev a skrytých vecí Tvojho
Kráľovstva. Žijem nad rozptyľujúcimi vplyvmi tohto sveta, pretože žijem v Tvojom Slove, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Efezským 1:17-18
1-ročný plán: Matúš 10:24-42; 1.Mojžišova 34-35
2-ročný plán: Matúš 6:1-13; 1.Mojžišova 14
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Pastor Chris
Hodní Jeho (Pána)...a bohatí na každý dobrý skutok
„Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení

poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť,
prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha“ (Kolosenským 1:9-10).
Toto je tak mocné. Duch Svätý inšpiroval apoštola Pavla, aby napísal túto modlitbu pre
Kolosenskú cirkev. Všimni si účel tejto nádhernej a Duchom inšpirovanej modlitby: „...aby ste chodili hodní
Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha“ (Kolosenským
1:10).
To je Božia túžba. On chce, aby si chodil pred Ním počestne, chváliac Ho vo všetkom; to
znamená, že keď ťa ľudia vidia alebo počujú, budú svedčiť o Jeho dobrote, lebo ty si sa stal vyjadrením
a svedectvom Jeho milosti, sily a lásky. Si vyjadrením Jeho krásy. Pán Ježiš povedal niečo, čo je
podoprené v Jánovi 15:5: „Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti.“ My sme Jeho nadstavba, Jeho krása a Jeho
sláva.
Nádhera stromu spočíva v jeho vetvách. Takže keď Ježiš povedal, že on je vinič a my sme
letorasty, tak vlastne hovorí, že jeho sláva je vidieť v nás a je nesená nami. Takže kdekoľvek ideš, odrážaš
Jeho slávu, potešuješ Ho vo všetkom a prinášaš ovocie v každom dobrom skutku. Nezáleží na tom, čo ti
bolo určené, aby si robil, môžeš byť produktívny, efektívny a nesúci ovocie v tomto poverení. Je to súčasť
nášho dedičstva v Kristovi. Keď sa do niečoho zapojíme, vyvinie sa to správne, spustí sa rast, pokrok
a prosperita, zväčšuje sa to. Ak tie veci boli predtým, ako sme prišli, púšťou, tak sa stanú „úrodným
poľom“, úrodné pole sa stane „lesom“. Halleluja!
Nie si obyčajný. Keď niekde prídeš, prišiel tam Kristus! To je dôvod, prečo môžeš byť plodný v
každom dobrom skutku. Keď ti je daná zodpovednosť alebo oficiálna funkcia, tak nepovedz:
„Nechápem, prečo by som to mal robiť ja.“ Nie! Nerozmýšľaj týmto spôsobom. Radšej sa na seba pozri
ako na toho pravého kandidáta na tú prácu, choď vpred a buď úspešný.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že som predĺžením, pokračovaním Teba, som Tvojou nádherou a slávou. Budem
vždy kráčať hodný Teba, radujúc sa vo všetkom a pripravený na každý dobrý skutok. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 32:15; Ján 15:4-5
1-ročný plán: Matúš 11:1-30; 1.Mojžišova 36-37
2-ročný plán: Matúš 6:14-24; 1.Mojžišova 15
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Pastor Chris
Vládnuť milosťou
„Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú vládnuť v živote

tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rímskym 5:17).
Zatiaľ čo dnes existujú mnohí kresťania, ktorí vládnu v živote a radujú sa zo slávneho dedičstva
v Kristovi, sú stále aj takí, čo bedákajú, plačú, prosia a žobrú od Boha všetko; pracujú a zlyhávajú, ale
takto by to nemalo byť. Ako vidíme v dnešnom verši, my nie sme povolaní, aby sme vládli našou silou,
ale milosťou skrze Ježiša Krista; sme dostatoční v Jeho dostatočnosti (2.Korintským 3:5). Halleluja!
Odmietni žiť ako obeť, bol si povolaný, aby si vládol. Slovo „vládnuť“ v dnešnom verši znamená
„kraľovať“. Grécka stavba slova je presne vysvetlená takto : „tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú
kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.“ Mal by si byť presvedčený, že máš v živote
„kraľovať“. To je to, čo niektorí z nás zistili. Prijali sme hojnosť milosti, dar spravodlivosti a výsledkom je,
že „kraľujeme“ v živote; žijeme život nadvlády.
Smutné je, že niektorí na nás pozerajú a myslia si, že musíme robiť niečo čudné alebo zlé, keď sú
naše životy tak slávne; ale ako môže niečo zlé produkovať niečo tak úžasné? My sme len uchopili výhodu
dostatočnej milosti, ktorá je dostupná v Ježišovi Kristovi.
Všetkým nám bola daná milosť v hojnosti. Milosť Božia, ktorá prináša spasenie (úplnosť,
záchranu, zdravie, pokoj, bezpečie, istotu, prosperitu) a všetky požehnania v Kristovi Ježišovi, bola
zjavená všetkým ľuďom (Títovi 2:11). Avšak otázkou je: „Prijal si túto milosť?“ Tí, ktorí „prijali hojnosť
milosti“, tí budú vládnuť v živote.
Toto vysvetľuje, prečo apoštol Pavol prikazuje Timoteovi, aby vzal hojnosť Božej milosti, ktorá je
v Ježišovi Kristovi (2.Timoteovi 2:1). Staň sa vedomý si milosti. Milosť je hojné pretekanie Božej
schopnosti, ktorá pracuje v tvojom živote, je to Božia sláva, ktorá pracuje v tvojom duchu. Milosť Božia
v tvojom živote spôsobila večný život, spravodlivosť a jednotu s Duchom Svätým. Biblia hovorí: „...dáva
väčšiu milosť...(Jakub 4:6). Znamená to, že je tu milosť pre všetko a čokoľvek. Na to, čo ťa Boh povolal
urobiť, je tu viac ako dosť milosti. Preto ži v milosti a cez „výhodu milosti“.
Vyznanie
Ďakujem Ti požehnaný Pán za Tvoju milosť, ktorá vo mne pracuje. Tvoja milosť mi priniesla večný život,
spravodlivosť a jednotu s Duchom Svätým. Beriem výhodu z tejto milosti a žijem dnes a aj vždy víťazne! Nič nie je
pre mňa nemožné, lebo môj život je príbehom a svedectvom o Tvojej milosti. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium:

Židom 4:16; Jakub 4:6

1-ročný plán: Matúš 12:1-21; 1.Mojžišova 38-39
2-ročný plán: Matúš 6:25-34; 1.Mojžišova 16
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Pastor Chris
Odpočinok v prosperite
„Toho, koho myseľ sa opiera o Teba, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba dúfa“ (Izaiáš 26:3 angl.

preklad).
Toto slovo nám dáva kľúč na život v pokoji a prosperite; život, ktorý je odpočinkom v prosperite.
To znamená, že vstúpiš do neho a zostávaš v ňom; tvoj život pokračuje v tejto oblasti. Mnohí sa často
pýtajú, čo majú robiť, aby mohla Božia moc pracovať v ich prospech, aby zabezpečila trvalý pokoj
a prosperitu. Odpoveď je jednoduchá: zameraj svoju myseľ - svoju pozornosť aj city - na Pána. Je to ako
keď zameriaš fotoaparát na pohybujúci sa predmet. Musíš to urobiť veľmi starostlivo a zručne.
Keď je tvoja myseľ zameraná na Božie Slovo, je zaručené, že bude kráčať v pokoji a prosperite.
Tvoja myseľ je mocný nástroj, ktorý ti Boh dal, aby si premieňal svoj život od slávy k sláve. Ak budeš
správne zameraný na Slovo, tak nebude záležať na tom, či proti tebe pôjde divoká búrka, budeš v pokoji;
tvoja prosperita bude neotrasiteľná, a to aj napriek ekonomickému poklesu, problémom či inflácii. Pán ťa
zachová v „dokonalom pokoji“.
Hebrejské slovo pre „pokoj“ použité v Izaiášovi 23:3 je „šalom“ – ktoré opisuje Boží „odpočinok“;
v ňom je zahrnutá aj prosperita, zdravie, sila a spasenie. Môžeš byť tak prosperujúci, úspešný a zdravý,
ako si vždy chcel byť. Kľúčom k tomu je poddajnosť tvojej mysle Božiemu Slovu. Tvoja myseľ je dverami
do tvojho ducha. Ak dostaneš do svojho vnútra Slovo, nebude existovať nič, čo by si nemohol dosiahnuť.
To je tajomstvo zázrakov a nadprirodzenosti.
Udržuj svoju pozornosť na Božom Slove a budeš zažívať nadprirodzený pokoj a prosperitu.
Vyznanie
Kráčam v prosperite, víťazstve a zdraví, lebo žijem v Božom Slove. Som doslova premieňaný na obraz,
ktorý vidím v Božom Slove, keď meditujem o Slove a poddávam svoju myseľ do opatery Slova. Preto môj postoj,
mentalita a viera sú premieňané a môj život a charakter sa zlepšili a stúpli, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium : Židom 12:2; Jozua 1:8
1-ročný plán: Matúš 12:22-50; 1.Mojžišova 40-41
2-ročný plán: Matúš 7:1-12; 1.Mojžišova 17
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Pastor Chris
Poznaj v Ňom svoj zmysel
„... Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet...“ (Ján 18:37).
Niekto by sa mohol opýtať: „Je to naozaj tak jednoduché zistiť, aký je zmysel mojej existencie tu

na zemi od Pána?“ Určite áno! On je majster v komunikácii. Ak sa ho opýtaš na Jeho zámer s tvojím
životom, On ti to povie jazykom, ktorému porozumieš, bude ťa v živote viesť tam, kam ťa povolal, aby si
bol. Všetko, čo musíš povedať, je: „Pane, veď môjho ducha, chcem byť vo všetkom tam, kde ty chceš, aby
som bol, veď ma tam, kde si ty pre mňa zvolil, aby som bol.“ Potom nasleduj svojho ducha, kam ťa Boh
bude viesť.
Niekedy môže Duch Boží tvoje srdce posilniť k niečomu alebo proti niečomu. Je to náznak Jeho
vedenia v tvojom duchu. Keď posilňuje tvoje srdce proti konkrétnej veci, nemusí to nutne znamenať, že
tá okolnosť je zlá, ale preto, že môže byť nesprávne načasovanie. Ak Ho budeš počúvať vo svojom duchu
a nasledovať Slovo, budeš vždy chodiť v Jeho dokonalej vôli. On ťa učiní úspešným na každom stupni
tvojho života.
Možno si premýšľal nad tým, do čoho vložiť svoje investície alebo do akých obchodných
záležitostí sa zapojiť; načúvaj Bohu vo svojom duchu a On ťa správne povedie. Veľmi často hovoríme, že
akýkoľvek projekt, obchodná záležitosť alebo vízia do budúcnosti, ktoré sú dobré pre ľudí a oslavujú
Boha, sú v poriadku; ale toto platí len všeobecne. Existujú špecifické záležitosti, ktoré sa týkajú len teba
osobne, čo znamená, že niečo síce môže byť dobré pre Boha a pre ľudí, ale Boh nemusí chcieť, aby si sa
do toho zapojil.
A to je dôvod, prečo musíš objaviť svoj zmysel v Ňom a spoznať pre seba nasmerovanie, aby si
naplnil svoje určenie, ktoré pre teba On má. To je dôvod, prečo sa učíme Božie Slovo a dostávame
vnuknutia od Ducha Svätého vo svojich životoch. Čím viac rozpoznávaš Jeho hlas vo svojom duchu,
rozumieš Jeho Slovu a žiješ ním, tým jasnejší bude Jeho hlas v tvojom vnútri pre všetko v tvojom živote.
Týmto spôsobom nebudeš nikdy zmätený v tom, čo máš robiť, kam máš ísť atď. Staneš sa zjavením Božej
vôle vo svojom každodennom živote.
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti, že ma vedieš na ceste úspechu, víťazstva a odpočinku v Duchu Svätom, ktorý
je mojím všetkým. Som Mu plne vydaný, tak ako ma vedie k správnym rozhodnutiam a vždy kráčam v centre Jeho
dokonalej vôle. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 26:16; Ján 10:27
1-ročný plán: Matúš 13:1-23; 1.Mojžišova 42-43
2-ročný plán: Matúš 7:13-20; 1.Mojžišova 18
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Pastor Chris
Vytvor šťastné okolnosti!
„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským:13).
Pán mi raz povedal: „Nechcem, aby sa ti prihodili dobré veci a nechcem ani, aby sa ti prihodili zlé

veci.“ Povedal: „Ak stále žiješ v oblasti, kde si myslíš, že sa ti prihodí niečo dobré, tak nežiješ dospelý
kresťanský život“ Tak som sa spýtal: „Čo sa teda stane, ak nemám očakávať ani dobré ani zlé veci
v mojom živote?“ On odpovedal: „Spôsob, aby sa tie veci stali. Ty ich vytvor.“
Rozmýšľaj o tom. Mohlo sa niečo dobré, alebo zlé stať Bohu? Čítal si niekedy v Písme, že Boh bol
šťastný, lebo sa mu stalo niečo dobré? Alebo bol smutný, lebo sa Mu stalo niečo zlé? On nepôsobí
v takejto oblasti. On pôsobí, aby sa veci udiali. A rovnako aj ty, ako dieťa Božie, stvorený na Jeho obraz,
narodený podľa Jeho druhu, ty patríš do Jeho „triedy“. Takže tebe by sa nemalo niečo len „stať“, ale
namiesto toho by si mal byť tým, kto to vytvorí.
Satan, nepriateľ, možno obchádza okolo a pokúša sa, aby sa ti veci „stali“, ale Biblia hovorí, aby
si sa vzoprel diablovi a on utečie (Jakub 4:7). On môže vyskúšať čokoľvek, čo chce, ale nemôže ťa poraziť.
Si nad ním nadradený, a preto nemôže urobiť nič, čo by sa ti „stalo“. Nezáleží na tom, koľko démonov sa
okolo potuluje a pokúša sa zničiť tvoj úkryt. Oni nie sú podstatní, ty si ten, čo má nad nimi autoritu
v mene Ježiš.
Tým, že si znovuzrodený, máš v sebe Kristovu schopnosť rozhodnúť o tom, čo chceš vo svojom
živote. Preto nikdy nedovoľ sám sebe byť obeťou okolností. Panuj v živote. Používaj vieru v Božie Slovo
a jednaj so situáciami a výzvami. Podrob si svet okolo seba, skroť ho a vládni v ňom pre Ježiša. Vytváraj
okolnosti, ktoré sa budú diať v Božom Kráľovstve.
Vyznanie
Vo mne pracuje schopnosť Božia, som dostatočný v Jeho dostatočnosti. Pôsobím, aby sa veľké a slávne veci
diali v mojom živote, v Božom kráľovstve a v životoch ostatných, na slávu Ježiš Krista. Som živý Bohu, bohatý
a produktívny cez moc Svätého Ducha! Haleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:5; Lukáš 10:19
1-ročný plán: Matúš 13:24-43; 1.Mojžišova 44-45
2-ročný plán: Matúš 7:21-29; 1.Mojžišova 19
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Pastor Chris
V Ňom máš všetko
„Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom

Pánovi“ (Rímskym 6:23).
Prehlásenie v našom úvodnom verši opakuje základnú pravdu evanjelia – Božím darom je večný
život v Ježišovi Kristovi. Avšak ako sa dostávaš ďalej v chápaní evanjelia, tak zistíš, že On v skutočnosti
nestojí kdesi obďaleč a dáva ti večný život; On je večný života. Takže ti vlastne dal samého seba.
1.Korintským 3:21 hovorí: „Všetky veci sú vaše“; je to preto, že všetky veci sú v Kristovi a On je
v tebe. Takže všetky veci máš v Ňom. Keď si toto uvedomíš, zmení to tvoje myslenie a modlitebný život;
nebudeš si musieť pýtať veci od Boha, pretože On ti už dal všetko. Dal ti už seba samého.
Teraz môžeš lepšie oceniť, prečo Ježiš povedal: „Nebuďte ustarostení o svoj život: čo budete jesť, ani o
telo: čo si oblečiete“ (Lukáš 12:22). To znamená: „Netráp sa ohľadom čohokoľvek!“ Všetko dobré, čo by si
si mohol niekedy predstaviť, je už v Kristovi tvoje. Jeho Slovo hovorí: „ako máme všetko jeho božskej moci,
darovanej k životu a k pobožnosti...“ (2. Petra 1:3).
Boh ti dal kľúč ku všetkým veciam, pretože si Jeho dedičom (Rímskym 8:17). Z toho dôvodu nie
je potrebné „žobrať“ alebo pýtať si od Neho čokoľvek. Ak existuje niečo, o čom si myslíš, že to
potrebuješ, tak v okamihu, keď zistíš, čo to je, zmocni sa toho v svojom duchu. Biblia hovorí, že umiestnil
večnosť do tvojho srdca – do tvojho ducha (Kazateľ 3:11). To znamená, že neexistuje žiadne obmedzenie
a rozsah toho, čo môžeš vlastniť v svojom duchu. Máš možnosť vo svojom duchu pojať samotnú večnosť.
Teraz rozmýšľaj o tomto: Ak môže prebývať večnosť v tvojom srdci, o čo skôr celý svet! Niet
divu, že Slovo hovorí, že z našich sŕdc vychádza život; to znamená, že môžeš vyniesť zo svojho ducha
čokoľvek, čo chceš.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si mi dal všetky veci v Kristovi. Uvrhujem na teba všetky svoje starosti
a skladám všetky svoje bremená k tvojím nohám! Radujem sa, lebo viem, že naplňuješ všetky moje potreby podľa
Tvojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. Žijem dnes a vždy v hojnosti a oslavujem Tvoju dobrotu v mojom
živote, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 1:30; Ján 17:10
1-ročný plán: Matúš 13:44-14:12; 1.Mojžišova 46-48
2-ročný plán: Matúš 8:1-11; 1.Mojžišova 20
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Pastor Chris
Milosť robí ten rozdiel
„Ale z milosti Božej som, čo som, a Jeho milosť nebola pri mne daromná. Veď viac som sa napracoval ako

oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou“ (1.Korintským 15:10).
V úvodnom verši apoštol Pavol oslavuje Božiu milosť, ktorá bola na jeho živote. Z ľudského
hľadiska nemal vôbec nič, čím by sa hodil za apoštola. Avšak stal sa výnimočným apoštolom, ktorý
pracoval pre evanjelium viac, ako všetci ostatní apoštolovia. Rozpoznal, že milosť Božia bola tým
jediným faktorom, ktorý robil celý rozdiel v jeho živote.
Toto nám pripomína stretnutie medzi Gideonom a Božím anjelom v šiestej kapitole Sudcov.
Anjel, ktorý sa mu zjavil, povedal: „... Hospodin s tebou, udatný muž! ... Choď v tejto svojej sile a zachrániš
Izraela vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. (Sudcov 6:12,14). Gideon hodnotil samého seba
z prirodzeného hľadiska a neveril, že je mocný, udatný muž; postavenie svojej rodiny považoval za slabé
a povedal: „Ó, Pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manassesovi, a ja som najmenší v
dome svojho otca“ (Sudcovia 6:15).
Avšak bola to Božia milosť, ktorá spôsobila ten rozdiel v jeho živote. Boh mu povedal: „Ja budem
istotne s tebou, a zbiješ Madianov ako jedného muža“ (Sudcov 6:16). Nepozeraj sa na tvoje viditeľné fyzické
nedostatky; dôveruj v Jeho schopnosti. Všetko, čo Gideon potreboval, bolo veriť Božiemu Slovu a mať
istotu v Božej milosti na jeho živote; vďaka Bohu, že to napokon urobil a výsledkom bolo, že bol mocne
Bohom použitý, aby uskutočnil vyslobodenie Izraela od Madiancov.
Boh možno vložil do tvojho srdca, aby si pre Neho niečo urobil, ale v tvojom srdci možno
povstali pochybovačné myšlienky, ktoré spôsobujú, že sa cítiš tak, že nemáš na to, aby si to uskutočnil.
Ale musíš si uvedomiť, že už ti bola daná milosť v hojnosti (Rímskym 5:17). Všetko, čo potrebuješ robiť,
je dôverovať v Božie schopnosti a chodiť vo svetle Jeho milosti.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma tak bohato požehnávaš Tvojím Slovom. Uvedomujem si, že Tvoja milosť vo
mne pracuje a využívam to, aby som rozširoval Tvoje Kráľovstvo a prijímam túto úlohu pri získavaní duší ako Tvoj
partner, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 12:9; Efezským 3:20; Rímskym 5:17
1-ročný plán: Matúš 14:13-36; 1.Mojžišova 49-50
2-ročný plán: Matúš 8:12-22; 1.Mojžišova 21
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Pastor Chris
Prejavovanie Kristovho života!
„...ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus

vo vás, nádeja slávy“ (Kolosenským 1:27).
Kresťanstvo je odhaľovanie Krista v tebe. Je to vonkajšie prejavovanie Božieho Slova v ľudskej
osobe. Kresťan je v podstate vyjadrením Božieho Slova; je obrazom Slova, takže každý krok, ktorý urobíš
a všetky veci, ktoré robíš, sú vonkajším prejavovaním sa Božieho Slova. Toto je to, čím bol Ježiš, keď
chodil po zemi; On bol vyjadrením Slova: „ A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami“ (Ján 1:14). Bol
prejavom Boha; zjaveným obrazom Jeho osoby!
Teraz, keď si v Kristovi, tak si zjaveným obrazom Krista. Si žijúci Kristus v dnešnom svete.
V tvojej rodine, v práci, pre susedov, v meste a krajine – na mieste, kde si – si pre nich Kristus, ktorého
vidia. Takže slová, ktoré hovoríš, život, ktorý žiješ, spôsob, ako robíš veci, by mali vyjadrovať Kristov
život. Keď sa ľudia pozerajú na teba, mali by vidieť slávu nového stvorenia.
Ty si nádoba, ktorá nesie Boha; na každom mieste zjavuješ vôňu Jeho poznania a slávy (2.
Korintským 2:14). Jeho prítomnosť je očividná v tvojich slovách a činoch; Boh dnes zjavuje svetu svoju
lásku, moc, súcit a milosť cez teba. Nes so sebou každý deň toto vedomie, že Kristus je v tebe živý,
požehnáva životy a mení generácie.
Božím snom pre teba je, že Kristus bude prejavovať samého seba cez teba; a toto je skutočný
úspech – obraz Krista v tebe – koľko z Jeho osobnosti a charakteru je odhaleného cez teba. Tvojím cieľom
by teda malo byť to, aby si bol viac a viac ako On; aby si hovoril ako On a mal vzťah k druhým ako On.
Všetko, čo robíš, by malo byť zjavovaním Krista v tebe – Jeho výnimočnosť by mal byť prejavovaná cez
teba, pretože ty si Jeho žijúcim svätostánkom.
Vyznanie
Môj život je vyjadrením Kristovej slávy; On je dnes vo mne zjavovaný svetu! Cezo mňa je prejavovaný
Božský život a privádzam ostatných do tohto života cez evanjelium. Žijem vo vedomí môjho božského života
a pôvodu v Kristovi a viem, že Jeho múdrosť, schopnosť a moc pracujú vo mne a cezo mňa, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:14; Kolosenským 1:27
1-ročný plán: Matúš 15:1-28; 2.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Matúš 8:23-34; 1.Mojžišova 22
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Pastor Chris
Prečo stále „Boh Jákobov“?
„A ešte riekol Boh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým: Hospodin, Boh vašich otcov, Boh

Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov, ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky, a to je moja pamiatka z
pokolenia na pokolenie“ (2. Mojžišova 3:15).
Biblia nám celkom jasne ukazuje, že Boh sa veľmi zaujíma o význam, zmysel mien. Preto zmenil
meno Abrama (vznešený otec) na Abraháma (otec mnohých) a Jákoba (podvodník) na Izraela, čo
znamená princ. Avšak mal by si si všimnúť, že aj po zmene Jákobovho mena na Izrael stále Mojžišovi
predstavoval seba ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Prečo bol aj potom stále Boh Jákobov, keď už
zmenil meno muža na Izrael? Koniec koncov nepovedal: „Ja som Boh Abrama“, ale: „Boh Abraháma.“
Dôvodom je to, že Boh sa v tom čase zaujímal o postoj celého Izraela ako národa. Izraeliti v tej
dobe konali spôsobom, ktorý nebol v súlade s Božou vôľou pre nich. Správali sa tak, že sa nelíšili od
iných národov a kedykoľvek tak konali, nazýval ich Jákobom. Avšak keď konali podľa Jeho Slova,
nazýval ich Izraelom. Izrael znamená princ Božej moci, zatiaľ čo Jákob znamená podvodník alebo
klamár. Takže keď hovorí: „Som Boh Jákobov“ namiesto Izraelov, dáva nám vedieť, že bez ohľadu na
správanie sa Izraela bol stále ich Bohom a zostal voči nim verný.
Toto niečo zjavuje o Božej povahe: je verný, aj keď my nie sme. On nemení svoj charakter kvôli
tvojmu charakteru a chovaniu sa. Či už konáš ako „Jákob“ alebo ako „Izrael“, Jeho Slovo o tebe je
nemenné. On ťa miluje večnou láskou (Jeremiáš 31:3); už ťa prijal za svojho vlastného (Efezským 1:6).
Neotočí sa ti chrbtom len preto, že si pochybil.
Božie zasľúbenia a požehnania nie sú pre teba kvôli tomu, že konáš ako „Izrael“; sú tvoje, pretože
si v Kristovi. Avšak Boh očakáva, že budeš pevný a nepohnuteľný, s neotrasiteľnou vierou v Jeho Slovo.
Modlitba
Ďakujem Ti drahý Otče za Tvoju neochvejnú dôveru ku mne; som v bezpečí Tvojej večnej lásky,
presvedčený o tom, že ma nikdy neopustíš a nezanecháš. Ďakujem Ti za Tvoju vždy prítomnú pomoc v čase núdze;
milujem Ťa celým svojím srdcom, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 11:29; Izaiáš 54:10
1-ročný plán: Matúš 15:29-16:12; 2.Mojžišova 3-5
2-ročný plán: Matúš 9:1-13; 1.Mojžišova 23
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Pastor Chris
„Nezapodievaj sa myšlienkami“
„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich

modlitbách a prosbách“ (Filipským 4:6).
Myšlienky k nám prichádzajú stále. Dokonca aj teraz pracuje tvoj systém vnímania a cez tvoju
myseľ prechádzajú nespočetné množstvá signálov. Tvoja myseľ by mohla spracovávať niečo, čo sa stalo
v minulosti alebo niečo, čo očakávaš, že sa stane v budúcnosti. Možno práve rozmýšľaš o milovanom
človeku, o tvojej kancelárii, tvojom aute .... o čomkoľvek; práve teraz.
Keď v nás takto uháňajú myšlienky, máme sklon k tomu, aby sme „zobrali“ jednu alebo viac
takýchto myšlienok a uvažovali alebo dumali nad nimi. Toto nás vedie k starostiam a Boh nikdy nechce,
aby sme sa trápili; radšej chce, aby sme „o nič neboli ustarostení...“ Slovo „ustarostení“ v našom
úvodnom verši je z gréckeho slova „Merimnao“, čo znamená „zapodievať sa myšlienkami“, byť plný
úzkosti, alebo sústrediť svoju myseľ takým spôsobom, že budeš znepokojený a rozrušený. Keď sa
„zapodievaš“ myšlienkami, to znamená že dovolíš, aby si sa nad niečím starostil, tak tieto myšlienky
odtiahnu a odvrátia tvoju pozornosť. Preto keď k tebe prichádzajú negatívne myšlienky a pokúšajú sa
získať tvoju pozornosť a odtiahnuť ťa, tak Boh hovorí: „Nezober ich, nezaoberaj sa nimi!“
Pán Ježiš sa zmienil o tej istej veci v Matúšovi 6:25-26. Povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte
ustarostení (Merimnao) o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať... Pozrite vtákov
nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí...“ Nebuď ustarostený
o to, čo budeš jesť, piť, alebo čo si oblečieš. Ľudia sveta sa zháňajú po týchto veciach, ale tvoj nebeský
Otec vie, že ich potrebuješ. Konaj ako vtáci; dôveruj Pánovi, že sa o teba postará.
Namiesto toho, že sa budeš „zapodievať myšlienkami“, povedz Pánovi, čo chceš cez modlitbu
a prosbu s ďakovaním. On je dostatočne veľký, aby sa o teba postaral; presne vie, čo potrebuješ a to je
dôvodom toho, že všetky veci urobil tvojimi v Kristovi. Maj toto vedomie a keď to tak budeš robiť, tak
Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé poznanie, bude strážiť tvoje srdce a myseľ cez Ježiša Krista (Filipským
4:7).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za uspokojenie, pokoj a silu, ktorú získavam z Tvojho Slova! Odmietam sa
starostiť alebo trápiť o čokoľvek, lebo viem, že všetky moje potreby sú naplnené v Kristovi! Ďakujem Ti, že ma
privádzaš na miesto pokoja, prosperity, spravodlivosti, slávy a autority, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 23:1; Filipským 4:19
1-ročný plán: Matúš 16:13-17:13; 2.Mojžišova 6-7
2-ročný plán: Matúš 9:14-26; 1.Mojžišova 24
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Pastor Chris
Keď ťa zatieni Jeho sláva
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).
Lukáš 1:35 nám osvetľuje Ježišovo počatie v Máriinom lone. Hovorí sa tam: „Duch Svätý zostúpi
na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni; preto aj to, čo sväté narodí sa [z teba], bude sa volať Syn Boží.“ Duch Svätý
zatienil Máriu a Ježiš bol počatý v jej lone.
Náš úvodný verš nám ukazuje podobný scenár ohľadom Jeho vzkriesenia. Hovorí nám, že Pán
Ježiš bol vzkriesený z mŕtvych slávou Otcovou; Otcova sláva tu predstavuje prítomnosť Ducha Svätého.
Duch Svätý zatienil „mŕtve“ Ježišove telo a do Jeho tela prišiel naspäť život. Keďže si znovuzrodený, tak
ten istý Duch Svätý, Otcova sláva, zabrala svoj príbytok v tvojom duchu; prebýva v tebe. 1.Korintským
3:16 hovorí: „Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?“ Takže nemusíš hľadať Božiu slávu
mimo teba; je priamo v tvojom srdci.
Preto si užívaj bohatstvo Jeho slávy; všetko, čo musíš urobiť je to, aby si sa pozrel dovnútra
a skontaktoval sa so slávou vo svojom srdci. Keď Boha uctievaš spievaním, spájaš svoje ústa so slávou,
ktorá je v tvojom srdci a tvoj duch robí kontakt s Jeho sférou. Toto ťa spája so slávou v tvojom srdci.
V momente, keď sa to deje, moc Najvyššieho ťa zatieni a bude nasledovať zázrak. Žiadna choroba, nemoc
alebo slabosť nemôže zostať v tvojom tele, keď ťa takýmto spôsobom zatieni Božia sláva!
Vyznanie
Božia sláva povstala nado mnou a zjavujem všade túto slávu. Božia moc, krása a výnimočnosť prebýva
v mojom duchu; cezo mňa je ustanovovaná Jeho spravodlivosť a Jeho milosť a láska sa zjavuje ľuďom. Dnes a aj
vždy zjavujem predivné skutky a charakter Toho, ktorý ma povolal z tmy do slávy a sily! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:27; Príslovia 4:23
1-ročný plán: Matúš 17:14-18:14; 2.Mojžišova 8-9
2-ročný plán: Matúš 9:27-38; 1.Mojžišova 25
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Pastor Chris
Dokonalý a úplný v Ňom!
Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať.

Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli (Kazateľ 3:14).
Čokoľvek, čo Boh robí, je dokonalé a úplné. Keď stvoril teba, urobil ťa dokonalým a nebolo
v Jeho pláne pre teba, aby tvoje ľadviny, srdce, pľúca alebo nejaký iný orgán v tvojom tele zlyhal. Urobil
ťa dokonalým a kompletným bez toho, aby ti niečo chýbalo. Niet divu, že Slovo hovorí, že si v Ňom
úplný (Kolosenským 2:10).
1.Mojžišova 1:31 hovorí: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo
ráno: šiesty deň.“ Nepovedal, že všetko, čo urobil bolo čiastočne dobré. Nie! Bolo to veľmi dobré a ty si to
najlepšie a najjemnejšie zo všetkého, čo stvoril. On je jediný, kto nám môže povedať niečo o svojom
stvorení a my musíme mať správnu mentalitu o tom, kto sme a o našom dedičstve v Kristovi. Ak
povedal, že nás urobil dokonalými a úplnými, tak potom to tak je! Ver tomu, vyznávaj to a ži podľa toho.
Kolosenským 4:12 nám hovorí niečo krásne: „Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je
od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu.“ Epafras sa
tu prihovára za bratov a sestry a túži, aby stáli dokonalí a úplní. Slovo „dokonalí“ je preložené z gréckeho
slova „teleios“; znamená to v skutočnosti „dospelosť, zrelosť, úplnosť, kompletnosť“. Znamená to byť
privedený do dospelosti. Zatiaľ čo slovo „úplní“ v tom istom verši znamená „pleroo“ (grécky); čo
znamená „byť plným“ , takže nič nepotrebujeme.
Takže modlitba Ducha za cirkev cez Epafrasa za nás je, aby sme sa stali dospelými v Božích
veciach a boli plní takým spôsobom, že nepotrebujeme nič. Aký úžasný život! Toto je Boží sen pre teba; ži
podľa toho.
Vyznanie
Viem, kto som; som Abrahámovým semenom! Svet mi patrí. Vládnem a kraľujem nad okolnosťami mocou
Toho väčšieho, ktorý žije vo mne! Žije v mojom duchu, v mojej duši a v mojom tele! Na mojej ceste pre mňa
neexistuje žiadne zlyhanie, žiadna porážka. Idem zo slávy do slávy! Halleluja!
Rozšírené štúdium: Jakub 1:4; 3.Ján 1:2
1-ročný plán: Matúš 18:15-35; 2.Mojžišova 10-12
2-ročný plán: Matúš 10:1-11; 1.Mojžišova 26
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Pastor Chris
Poháňaný múdrosťou
Múdrosť je základná vec; preto nadobudni múdrosť: a so všetkým svojím imaním získavaj porozumenie,

rozumnosť (Príslovie 4:7).
Božie Slovo je Božia múdrosť. Nezáleží na tom, aký si vzdelaný, koľko kníh si prečítal, alebo čo si
myslíš alebo vieš o živote; ak nemáš v sebe Slovo, nemôžeš pôsobiť v Božej múdrosti. Všetko čo máš, je
ľudská múdrosť a ľudská múdrosť ťa môže viesť len do určitej vzdialenosti, pretože je obmedzená; ale
Božia múdrosť ťa prevedie celou cestou. Takže potrebuješ Božiu múdrosť. Múdrosť – Božia múdrosť – je
základná vec; preto získavaj múdrosť (Príslovie 4:7).
S múdrosťou budeš úspešný; si ustanovený pre život nekončiacich víťazstiev, kde sa zázraky
stanú tvojou dennou skúsenosťou. Napríklad v 2.Mojžišovej 14:16 Boh inštruoval Mojžiša a povedal:
„...Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po
suchu.“
Toto bola Božia múdrosť v akcii. Toto porazí ľudskú predstavivosť. Múdrosť človeka (veda)
nedokáže prijať, že niekto mohol rozdeliť more, vtedy Červené more, s obyčajnou palicou. Ale to bola
Božia veda. Boh vedel, že to bude fungovať. „Nepokúšal“ sa urobiť zázrak; inštruoval Mojžiša, aby to
urobil a Mojžiš konal podľa Jeho Slova a to vyprodukovalo výsledok.
Biblia hovorí: „Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha.“ Nemôžeš byť
úspešnejší, než je úroveň múdrosti, ktorú v sebe máš a cez Božie Slovo je múdrosť do teba nielen
vkladaná, ale tiež rastie. Choď dnes za múdrosťou. Božia múdrosť ti dáva výnimočnú mentalitu,
vynikajúci spôsob myslenia a robenia vecí. Potom zistíš, že robíš výborné rozhodnutia a kráčaš
v dokonalej Božej vôli. Budeš sa tešiť zo svojich rozhodnutí a volieb, pretože si poháňaný múdrosťou,
aby si bol vždy v centre Božej vôle.
Modlitba
Drahý Otec, prehlasujem, že Tvoja múdrosť vo mne mocne pôsobí a vynikám v dobrých úsudkoch, mám
správne motívy a plány a vždy robím správne rozhodnutia. Som naplnený poznaním Tvojej vôle vo všetkej múdrosti
a duchovnom porozumení, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:5; Príslovia 9:10
1-ročný plán: Matúš 19:1-15; 2.Mojžišova 13-14
2-ročný plán: Matúš 10:12-22; 1.Mojžišova 27
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Pastor Chris
Chce, aby si sa stal silným
Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa

bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; (Efezským 3:14-16).
Boží Duch sa v našom úvodnom verši modlí cez apoštola Pavla a túži, aby si bol podľa bohatstva
Božej slávy posilnený mocou na vnútornom človeku - na tvojom duchu. Táto modlitba je očividne Božou
vôľou pre teba. Chce, aby si bol povzbudený božskou energiou vo svojom duchu. A tak aká by mal byť
na to tvoja reakcia? Uvedom si, že Duch sa už cez apoštola Pavla modlil túto modlitbu.
Tvoja odpoveď by preto mala byť: „Ďakujem Ti požehnaný Otec; som posilnený mocou cez
Ducha Svätého v mojom vnútornom človeku!“ Rob toto vyhlásenie o sebe opakovane. Prehlasuj, že si vo
vnútri silný; si posilnený zázraky-konajúcou schopnosťou. Navonok môžeš vyzerať slabý, ale vo vnútri
teba je sila Najvyššieho Boha. To znamená, že si schopný vykonať akúkoľvek úlohu; môžeš urobiť
čokoľvek. Tvoje schopnosti sú neobmedzené. Nič nie je pre teba nemožné, aby si to neurobil, pretože si
dostatočný v Božej dostatočnosti (2.Korintským 3:5).
Trúfni si povedať ako Pavol: „Môžem urobiť všetko cez Krista, ktorý ma posilňuje“ (Filipským
4:13). Ak sa cítiš vo vnútri slabým, povedz: „Boh mne (povedz svoje meno) dal podľa bohatstva Jeho
slávy, aby som bol posilnený mocou Jeho Ducha na vnútornom človeku.“ Keď urobíš takéto vyhlásenie,
nečakaj, že sa najprv niečo navonok stane, nečakaj na nejaký vonkajší „prejav“; prijmi to, pretože to je
zjavená Božia vôľa. Potom konaj s presvedčením ako ten, ktorý bol posilnený. Toto je spôsob, ako využiť
Božie zaopatrenia, ktoré sa nachádzajú v evanjeliu, v svoj prospech.
Vyznanie
Ďakujem Ti nebeský Otec za moc Tvojho Ducha v mojom živote! Už teraz som posilnený mocou Ducha
Svätého na mojom vnútornom človeku! Všetko môžem cez Krista, ktorý ma posilňuje a naplňuje zázraky konajúcou
schopnosťou! Som dostatočný v Kristovej dostatočnosti! Halleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 6:10; Žalm 27:1
1-ročný plán: Matúš 19:16-20:16; 2.Mojžišova 15
2-ročný plán: Matúš 10:23-33; 1.Mojžišova 28
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Pastor Chris
Si nad všetkým!
„...a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, (Efezským 1:22).
1.Korintským 15:25 hovorí o Pánovi Ježišovi: „Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy

všetkých nepriateľov.“ Toto nehovorí o vládnutí Ježiša v nebi, ale je to o Jeho vládnutí na zemi. Boh
zákonne položil všetko pod Ježišove nohy (Efezským 1:22). Izaiáš 9:6 hovorí: „...a kniežatstvo bude na jeho
pleci...“ Toto je tak mocné, pretože to poukazuje na to, ako sa to týka nás. Keby bol povedal: „...a
kniežatstvo bude na jeho hlave“, to by znamenalo, Pána Ježiša, pretože On je hlavou a my sme Jeho telom.
Ak je kniežatstvo na jeho pleciach, to znamená, že Jeho vláda, Jeho panstvo a autorita je na cirkvi,
je nesená nami. Halleluja! Znamená to, že dokonca ak by si bol najmenším v cirkvi – najmenším prstom
na nohe – tak stále si nad všetkým, pretože všetko je umiestnené pod Ježišove nohy. Toto je v nebi
ustanovená skutočnosť. Boh to tak už povedal a nič to nemôže zmeniť. Pán Ježiš musí vládnuť nad
všetkým cez cirkev.
V týchto posledných dňoch to znamená, že sa od teba očakáva, aby si povstal, vzal výzbroj viery
a bol posilnený v Božích veciach. Hovor smelo Slovo a uvidíš, že sa naplní. Svet a jeho plnosť ti bola
daná. Preto buď smelý, aby si zaujal zem, lebo vláda je v tvojich rukách. Uplatňuj autoritu a prevezmi
svoj život; prikáž, aby sa každá nepriaznivá búrka upokojila v mene Ježiš! Odmietni byť chorý, chudobný
alebo porazený. Vládni nad okolnosťami.
Vyznanie
Som tým, čo Boh hovorí, že som. Kristus vo mne je moje víťazstvo a sláva v mojom živote! Som údom Jeho
tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí; vládnem, kraľujem a víťazím s Kristom nad svetom a okolnosťami! Väčší je Ten, ktorý
je vo mne ako ten, ktorý je vo svete.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:6; Žalm 110:2
1-ročný plán: Matúš 20:17-34; 2.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Matúš 10:34-42; 1.Mojžišova 29
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Pastor Chris
Úspech nie je náhodný
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 (Jozue 1:8).
Byť úspešným na akomkoľvek poli ľudskej činnosti, či už je to v podnikaní, politike alebo
nejakom inom druhu činnosti, to nie je náhoda. Musí to byť pripravené; budúcnosť patrí tým, ktorí sa na
ňu pripravujú. Ten, kto neplánuje, určite naplánoval svoj neúspech. To znamená, že nič sa nestane samo
od seba. Ty musíš urobiť, aby sa to stalo.
Mnoho dobrých vecí sa ti môže prihodiť na tvojej ceste životom bez toho, aby si ich špeciálne
pripravoval. Ale to je práve tak ako keď zrelý pomaranč padne zo stromu; najlepšie pomaranče nepadnú
vždy takto; musíš ich odtrhnúť zo stromu. Nečakal si na spasenie, kým na teba „padne“. Hoci Biblia nám
hovorí, že Pán Ježiš dokončil dielo spasenia na kríži a urobil ho dostupným pre každého, niektorí ľudia
jednako pôjdu do pekla, pretože ho neprijali. To nie je Božia chyba; bolo to ich rozhodnutie, ktoré urobili,
že ho neprijali.
Ako Božie dieťa si potomkom úspechu, pretože tvoj nebeský Otec je úspešný. Ježiš Kristus je
úspešný; a preto ty nemôžeš byť niečo menej. Úspech je tvojím dedičským právom. Avšak len preto, že si
dostal gény úspechu, to neznamená, že naplníš svoje povolanie. Musíš s tým niečo urobiť. Musíš to pre
seba naplánovať. Naplánuj to a pracuj k tomu cieľu.
Ani úspech ani neúspech nie sú náhodné alebo tajomné. Ak neustále praktikuješ princípy
úspechu podľa Božieho Slova, tak ako je to zapísané v našom úvodnom verši, máš zaručené, že budeš
zažívať úspech v každej oblasti svojho života. Na druhej strane ten, kto žije bez vízie, zámeru a zmyslu
pre inštrukcie, určite zakúsi v živote neúspech. Počas mnohých rokov som každý rok prekonával svoje
ciele a je to jednoduché: rozhodol som sa víťaziť a aplikoval som princípy úspechu. Úspech nie je
náhodný a nestačí preň len dúfať; musíš spôsobiť, aby sa stal a potom sa stane.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma sprevádzaš na ceste života a vedieš ma po ceste nadprirodzeného a trvalého
úspechu. Robím svoju cestu úspešnou a trvalo zažívam dobrý úspech, keď meditujem o Slove a smelo ho hovorím,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Jeremiáš 29:11
1-ročný plán: Matúš 21:1-32; 2.Mojžišova 18-19
2-ročný plán: Matúš 11:1-10; 1.Mojžišova 30
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Pastor Chris
Stromy spravodlivosti
...aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha;

chválospev namiesto malomyseľnosti; aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa
oslávil (Izaiáš 61:3).
Istý deň bol Pán Ježiš v synagóge a zavolali Ho, aby čítal z Písma. Otvoril knihu Izaiáša, prečítal
uvedený verš a zakončil to povediac: „...Dnes sa naplnilo toto Písmo vo vašich ušiach“ (Lukáš 4:21).
Dnes je toto Písmo naplnené v nás, v novom stvorení v Kristovi Ježišovi. Pán vytvoril v každom
z nás stromy spravodlivosti. Sme Pánovou sadenicou; zasadil nás vo svojej záhrade a urobil nás Jeho
spolupracovníkmi. 1.Korintským 3:9 nám hovorí: „...Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a
Božia stavba! To znamená, že my, kresťania, sme Božím poľom; sme Jeho záhradou a na tom poli sú
stromy a tráva. Zachariáš 10:1 hovorí: „Vyproste si dážď od Hospodina v čase jarného dažďa. Hospodin tvorí
búrkové mračná, dá vám výdatný dážď a každému rastlinstvo na poli.“ Všimni si, že dážď je vyliaty na každú
trávu, ale my sme stromy. Sme na Božej farme ako spolupracovníci s Bohom, ako stromy spravodlivosti,
ktoré produkujú ďalšie stromy spravodlivosti.
Takže keď ja, ako strom spravodlivosti, produkujem iné stromy spravodlivosti a stávame sa
stromami spravodlivosti, sme úrodným poľom. A keď sa všetko postupne prostredníctvom Ducha
Svätého rozmnožuje, stávame sa lesom. Keď Pán Ježiš čítal z Izaiáša 61, povedal, že v ten deň sa to Písmo
naplnilo. Pán Ježiš odišiel do neba a my sme tu namiesto Neho ako Jeho zástupcovia a pokračovatelia.
My sme dnes tí, na ktorých je Duch Svätý a podobne ako Ježiš hovoril vtedy, my tiež môžeme dnes
hovoriť: „Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať
radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným
otvorenie žalára.“
Toto je naše posolstvo svetu. Boh nás vyslal s Duchom Svätým, aby sme išli a kázali Jeho
posolstvo a vyvádzali ľudí z otroctva a temnoty; aby sme obviazali rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca.
Toto robíme ako stromy spravodlivosti. Prinášame ovocie spravodlivosti.
Vyznanie
Som stromom spravodlivosti, Pánovou sadenicou. Nezáleží na tom, aké silné nepriaznivé vetry vanú, môj
život je neotrasiteľný, pretože som pevne zakorenený v Kristovi. Nikdy nebudem zastrašený alebo znevýhodnený,
pretože som Pánovou sadenicou.
Rozšírené štúdium: Filipským 1:11
1-ročný plán: Matúš 21:33-22:14; 2.Mojžišova 20-21
2-ročný plán: Matúš 11:11-20; 1.Mojžišova 31

