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Pastor Chris
On odmení tvoju vernosť
A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša

námaha nie je márna v Pánovi (1.Korintským 15:58).
Pán Ježiš obšírne vyučoval v evanjeliu Lukáša 12:42 – 40 o dôležitosti vernosti; povedal: „… Kto je
teda verný a rozumný šafár, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určenú stravu?
Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť.“ Keď starostlivo vykonávaš to, čo ti Boh povedal,
aby si robil, povýši ťa a pridá ti ďalšie zodpovednosti.
Daniel bol kvôli svojej vernosti uprednostňovaný Dáriom pred všetkými služobníkmi a vládcami
ustanovenými nad jeho kráľovstvom (Daniel 6: 1 - 4). Keď sa ostatní služobníci a vládcovia spolčili proti
nemu a zámerne hľadali proti nemu zámienku na obžalobu, Biblia hovorí: „…, ale nemohli nájsť nijaký
dôvod ani chybu; pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nijaký omyl ani chybu“ (Daniel 6: 4). Bol verný
vo všetkých záležitostiach svojho života - bol verný Bohu, kráľovi, svojej práci a svojmu ľudu.
Nezáleží na tom, s akými výzvami sa môžeš stretnúť, keď usilovne slúžiš Pánovi; zostaň verný a
poctivý. Nech tebou nič nepohne. Predstav si silu ľudí, ktorí povstali proti nevinnému Danielovi; všetci
guvernéri, princovia, radcovia a velitelia! Napokon tajne pripravili nariadenie, aby obvinili Daniela z jeho
oddanosti Bohu (Daniel 6:7).
Bez ohľadu na to však Daniel zostal verný. Stále sa päťkrát denne modlil k Pánovi, ako bolo jeho
zvykom. Prirodzene tým si zaslúžil brutálny trest a bol hodený do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levov
a Daniela vybrali z jamy živého! Tvoja viera Pánovi a tvoja vernosť Jemu ťa vždy urobí víťazom.
Zostávaj vo svojej službe Pánovi usilovný a sústredený. Buď verný. Nikdy si nemysli, že tvoja služba v
Božom dome je zbytočná, alebo nemá žiadnu hodnotu. Nespoliehaj sa na človeka, že ťa nejakým
spôsobom odmení. Dokonca aj keď sa zdá, že si nik nevšíma to, čo robíš, vždy si pamätaj, že tvoj nebeský
Otec vidí všetko, čo robíš a odmení tvoju vernosť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium, že Ti môžem slúžiť a naplniť určenie, ktoré si pre mňa stvoril!
Som pevný, neohrozený a nepohnem sa kvôli okolnostiam, keď Ti usilovne slúžim a dávam celý svoj život do Tvojej
služby, lebo viem, že moja práca nie je zbytočná, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovie 22:29; Židom 6:10
1-ročný plán: Lukáš 24:13-35; 2.Samuelova 9-11
2-ročný plán: Marek 6:45-56; 4.Mojžišova 4
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Pastor Chris
Buď citlivý na čas zmeny
Potom im povedal: Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si si v srdci zaumienil chápať a pokoriť sa pred

svojím Bohom, boli tvoje slová vyslyšané… (Daniel 10: 12).
Niekedy jednoducho vo svojom duchu vieš, že potrebuješ vo svojom živote niečo zmeniť a ak
nevyužiješ túto intuíciu, tak by si mohol prepásť vhodný okamžik. Keď poznáš vo vnútri, že prišiel čas
na zmenu alebo na to, aby sa niečo stalo, neber to naľahko; začni sa za to modliť a ak po nejakom čase
stále nevidíš vytúžený výsledok, pridaj k tomu pôst. Ak sa po krátkom čase stále nič nestane, pokračuj v
modlitbe a pôste, pretože zdržanie by mohlo byť od satana.
Toto sa stalo Danielovi, keď sa modlil za vyslobodenie Božieho ľudu. Čítal v knihe Jeremiáša, že
oslobodenie Izraela nastane po sedemdesiatich rokoch vyhnanstva, takže vedel, že nastal ten čas a začal
sa modliť. Ale knieža Perzského kráľovstva zadržiaval anjela, ktorý prinášal Danielovi posolstvo. Daniel
sa jednako len verne modlil.
Po dvadsiatich dvoch dňoch anjel Pánov napokon prišiel s odpoveďou a vysvetlil, čo sa stalo
(čítaj Daniel 10: 13 - 14). Boží anjel, ktorý bol poslaný k Danielovi, čelil odporu v duchovnej oblasti, až
pokiaľ mu Michael, jeden z hlavných anjelov, neprišiel na pomoc.
Možno vnímaš, že je čas na zmenu v tvojej rodine, podnikaní, štúdiu, financiách, zdraví alebo
službe. Venuj sa tomu; posti sa a modli sa! Na druhej strane možno vnímaš, že existuje určitá úroveň
pôsobenia Božieho Ducha, ktorá by mala fungovať v tvojom živote, ale nezažívaš to; venuj tomu
pozornosť. Modli sa za to a posti sa, pretože ak to nebudeš robiť, môžeš prepásť správne načasovanie,
rovnako ako vhodnú príležitosť. Takže podobne ako Daniel obráť svoju tvár: „… k Pánu Bohu, aby som ho
hľadal v modlitbe a prosbe, s pôstom …“ (Daniel 9: 3 - 4 rozšírený anglický preklad).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom živote a za moc Tvojho Ducha! Som vždy citlivý
na vedenie a na podnety Tvojho Ducha a som si vedomý moci Tvojej múdrosti, ktorá je vo mne, aby som žil v súlade
s Tvojou dokonalou vôľou. Ďakujem Ti, že robíš môj život tak slávny, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Rimanom 12:12; 2.Mojžišova 3:19
1-ročný plán: Lukáš 24:36-53; 2.Samuelova 12-14
2-ročný plán: Marek 7:1-13; 4.Mojžišova 5
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Pastor Chris
Ukazuj Ho svojím životom
V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my

v tomto svete (1. Ján 4: 17).
Je dôležité, čí charakter vo svojom živote ukazuješ. Koho vyobrazuješ, keď hovoríš? Nech v
tvojich slovách počuť Krista a nech Ho je vidieť v tvojich skutkoch. Nedovoľ, aby ťa ľudia počuli a mali
pri tom dojem, že si tvrdý, arogantný alebo násilnícky. Ak je v tebe Kristus, tak nech cez teba hovorí; nech
sa pozerá cez tvoje oči a koná cez tvoje ruky; nech sa v tvojom živote prejavuje!
Vždy, keď reaguješ na situácie, tak nech je to Kristus, ktorý reaguje. Pamätaj si, že v tebe žije; ty si
„nositeľom“ Jeho božskej slávy. Si zrkadlom, ako aj odrazom Jeho slávy. To je to, čo hovorí Písmo: „…
odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty …“ (Židom 1: 3). Možno povieš: „Ale to sa vzťahuje na Ježiša!“ Áno,
ale ty si ako On. Čítaj znova úvodný verš: „... pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete.“
Nekonaj v tele; prejavuj krásu Božej svätosti, ktorá je v tvojom vnútri. Prejavuj Jeho
spravodlivosť. Ži Jeho Slovom; zobrazuj svojím životom Krista, pretože Ho reprezentuješ. Rozmýšľaj,
hovor a konaj ako On. Medituj nad Jeho Slovom; Jeho Slovo ti ukazuje Jeho spôsob myslenia; Jeho Slovo
nám zjavuje Jeho osobnosť. Takže čím viac študuješ Slovo a konáš podľa neho, tým viac Ho svojím
životom charakterizuješ.
Svet Ho možno nikdy nespozná, až pokiaľ nestretne nás. Nikdy na to nezabudni. Boli sme
stvorení na Boží obraz a na Jeho podobu. To znamená, že sme boli stvorení tak, aby sme vyzerali ako On
a konali ako On. Teraz, keď si znovuzrodený, si presne ako Ježiš. Máš takú istú prirodzenosť ako On.
Toto je duchovná skutočnosť. Takže nech sa vo všetkom prejavuje cez teba Jeho božská prirodzenosť a
Jeho vlastnosti. Zobrazuj svojím životom Jeho charakter lásky, spravodlivosti, dobroty a zľutovania!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujeme Ti za privilégium, že si ma stvoril tak, aby som bol rovnaký ako Ty! Som zmocnený
Tvojím Duchom, aby som vo svojom živote denne zjavoval Krista, prejavoval Jeho spravodlivosť a slávu Kráľovstva!
Ďakujem Ti za zjavenie Tvojej spravodlivosti, múdrosti a milosti vo mne a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Jób 2:6; 1.Peter 2: 21
1-ročný plán: Ján 1:1-18; 2. Samuelova 15-17
2-ročný plán: Marek 7:14-23; 4.Mojžišova 6
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Pastor Chris
Nech ti nevládne hnev
Tu pristúpil Cidkija, syn Kenánov, udrel Míchu po líci a povedal: Ktorou cestou odišiel odo mňa Duch

Hospodinov, aby hovoril s tebou? (2.Kronická 18:23)
Acháb, kráľ Izraela, chcel ísť do vojny, aby znova získal Rámot-Gileád, zem, o ktorej veril, že bola
právoplatne jeho; a zavolal svojho priateľa, Júdskeho kráľa Jóšáfáta, aby išiel s ním. Jóšáfát súhlasil, ale
žiadal Achaba, aby povolal prorokov, ktorí sú v zemi, aby spoznali, čo si Boh myslí o tomto rozhodnutí.
Achab zavolal prorokov vrátane Cidkiju. Biblia hovorí: „… všetci proroci pred ním prorokovali. Cidkija, syn
Kenaánov, si urobil železné rohy a volal: Tak vraví Hospodin: Týmito budeš postrkovať Sýrčanov až do ich zániku
(2.Kronická 18: 9 -10).
Napriek tomuto jednoznačnému proroctvu chcel Jóšáfát ešte ďalšie potvrdenie. V tom čase poslal
Achab po Míchu. Ale Míchovo proroctvo bolo prekvapivo odlišné od toho, ktorej mal Cidkija. Po tom, čo
Cidkija povedal Achabovi: „Choď Pán je s tebou,“ Mícha povedal: „Boh nie je s tebou na tejto misii.“ Kto
tu klamal?
Biblia nám ukazuje, čie proroctvo nemohlo byť od Pána. Ich reakcia a nálada nám dáva vedieť,
kto z nich bol pohnutý Duchom Božím a kto nie. Cidkija v hneve udrel Míchu po líci za trúfalosť, že dal
slovo, ktoré je v protiklade k tomu, čo prorokoval on. Je zreteľné, že správanie Cidkiju bolo v protiklade s
Božím Duchom.
Pozri sa na Ježiša! Jediný raz, keď reagoval na niekoho v hneve, bolo vtedy, keď uctievači
zneužili dom Jeho Otca; a to bol svätý hnev. Bol veľmi horlivý pre dom svojho Otca: „Horlenie za tvoj dom
ma strávilo“ (Žalm 69:9). Nikdy nereagoval v hneve na nikoho, kto bol proti Nemu. Nezáležalo na tom, čo
Mu povedali alebo čo povedali o Ňom, nikdy neodpovedal v hneve.
Nech ti nevládne hnev; buď poddaný Božiemu Duchu. Vždy zostávaj v správnom postoji, ktorý
je primeraný tvojej prirodzenosti ako spravodlivosti Božej v Kristovi Ježišovi, bez ohľadu na to, ako
môžeš byť tlačený k tomu, aby si konal iným spôsobom.
Modlitba
Otec, ďakujem Ti za múdrosť, ktorú som prijal z Tvojho Slova. Podriaďujem moje slová, skutky a postoje
Tvojmu Slovu. V mojich vzťahoch s inými som poháňaný Tvojím Slovom, aby som reagoval v láske, ktorá je rozliata
v mojom srdci cez Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Príslovia 25:28; Jakub 1: 20
1-ročný plán: Ján 1:19-51; 2.Samuelova 18-19
2-ročný plán: Marek 7:24-37; 4.Mojžišova 7
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Pastor Chris
Vplyv Jeho života v tebe!
A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto

nemá Syna Božieho, nemá život (1.Ján 5:11-12).
Kresťan je ten, kto prijal večný život. Večný život znamená život a prirodzenosť Božiu, ktorá je v
Ježišovi Kristovi. Toto je život, ktorý priniesol Ježiš na svet a vkladá ho do ducha toho, kto je
znovuzrodený.
Žiaľ, mnohí nevedia, čo je tento slávny život; aký je jeho vplyv na život toho, kto ho má. Myslia
si, že to je život, ktorí dostanú, keď sa dostanú do neba. Ale to nie je pravda. Ten, kto nemá večný život
na zemi, sa ani nedostane do neba. Ján povedal: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste
vedeli, že máte večný život " (1.Ján 5:13). Prečo zdôrazňoval večný život ako našu terajšiu skúsenosť? Prečo
je tak dôležité mať vedomie a žiť s vedomím, že máme Boží druh života?
Je to kvôli vplyvu a dopadu tohto Božieho života v tom človeku a pre toho človeka, ktorý ho má.
Napríklad rakovina alebo nejaká iná choroba alebo nemoc by nemala bujnieť v tele toho, kto má večný
život. To neznamená, že nemôžeš byť „napadnutý“ rakovinou; ale je to len „útok“! Nedovoľ, aby to v
tebe zostalo! Prehlasuj: „Mám večný život! Preto v mene Pána Ježiša Krista choď preč z môjho tela!
Nemáš nijaké miesto v mojom tele!" V okamihu, keď to povieš, to prestane rásť a začne sa to zmenšovať,
až pokiaľ to nezmizne z tvojho tela. Toto je vplyv večného života v tebe.
Bez ohľadu na bolesť, ktorú cítiš, alebo situáciu, v ktorej sa nachádzaš, pokračuj v prehlasovaní:
„Vo mne pracuje večný život!“ Tento život, ktorý si prijal, nie je „na okrasu“! Odmietni prijať chorobu a
infekciu v tvojom tele; odmietni čokoľvek, čo je od diabla, pretože život v tebe je Boží život; a ten je
nedobytný.
Vyznanie
Vo mne pôsobí večný život; pôsobí v každom vlákne mojej bytosti, v každej bunke mojej krvi a v každej kosti
môjho tela! Žijem nadprirodzený život, ktorý je nadradený nad chorobou, nemocou a slabosťou! Som nadradený nad
satanom a živlami tohto sveta, pretože vo mne pôsobí božský život! Sláva Bohu!
Rozšírené čítanie: 1.Timoteovi 6:12; 1.Ján 1:2
1-ročný plán: Ján 2; 2.Samuelova 20-21
2-ročný plán: Marek 8:1-9; 4.Mojžišova 8
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Pastor Chris
Máš úplný prístup k dedičstvu!
Takže už nie si sluha, ale syn. A ak syn, tak skrze Boha aj dedič (Galatským 4: 7).
V Jánovi 16: 15 Ježiš povedal: „Všetko, čo má Otec, je moje …" Aké úžasné vyhlásenie; Ježiš nebol

len smelý, ale povedal to ako absolútnu skutočnosť. Slovo nám hovorí, že je dedičom všetkého a stvoril
celý svet (Židom 1: 2). Si si vedomý toho, že podobne ako Jemu všetko, čo má Otec, patrí tebe? Ak všetko,
čo má Otec, patrí Ježišovi, potom všetko, čo patrí Otcovi, patrí tiež tebe, pretože si spoludedič so
vzkrieseným Kristom!
V 1. liste Korintským 3: 21 Pavol píše: „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše."
Všemohúci Boh, vlastník všetkého, ti hovorí, že všetko je tvoje. Ak je všetko tvoje, ako potom môžeš byť
neúspešný? Medituj o tom dostatočne dlho, až pokiaľ nezískaš novú mentalitu. Dávid povedal: „Pán je
môj pastier; nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza" (Žalm
23:1-2). Aké úžasné prehlásenie! Aké svedectvo! Toto by malo byť tiež tvojím svedectvom, pretože si
Abrahámove semeno.
Čítajme náš úvodný verš z iného prekladu: „Či ti privilégium blízkeho vzťahu s Bohom nedáva jasne
najavo, že nie si sluha ale dieťa? A ak si dieťa, potom si tiež dedič, ktorý má úplný prístup k dedičstvu.“ Máme
dokonalý, úplný prístup „k dedičstvu“! V Kristovi Ježišovi existuje pre teba dedičstvo. Efezským 1:11
hovorí, že v Ňom sme získali dedičstvo. Sláva Bohu!
Porozumej tomuto: sme spoludedičmi spolu so vzkrieseným Kristom. Vieš, čo to znamená? On je
vlastníkom neba a zeme a my sme spoludedičmi s Ním. Čo by mohlo byť lepšie? Pavol povedal, že svet je
tvoj! Tak čo ešte chceš? Neexistuje nič, čo by v tom nebolo obsiahnuté. Teraz si Boží dedič a všetko, čo má
On, patrí tebe. Uspôsobil ťa, aby si bol účastníkom dedičstva svätých v Kráľovstvo svetla; užívaj si svoje
dedičstvo.
Vyznanie
Všetko je moje! Dnes kráčam v realite môjho dedičstva v Kristovi! Môj život ide len hore a dopredu!
Nepohne so mnou inflácia ani ekonomický pohyb, pretože pôsobím na základe iných zákonov! Som Boží dedič a mám
dokonalý prístup k neporušiteľnému dedičstvu!
Rozšírené čítanie:

Rimanom 8: 17;

Kolosenským 1: 12

1-ročný plán: Ján 3:1-21; 2.Samuelova 22
2-ročný plán: Marek 8:10-21; 4.Mojžišova 9
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Pastor Chris
Preukazuj priazeň iným
Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov (1.Ján 3:16).
Neexistuje kultúra alebo zákon, ktorý by bol proti tomu, aby človek miloval a pomáhal iným.

Časťou tvojho povolania v Kristovi je to, aby si pozdvihoval a požehnával druhých. Preukazuj im
priazeň. Biblia hovorí, že zadarmo si dostal, tak zadarmo tiež dávaj (Matúš 10:8). Ak vieš, ako očakávať a
prijímať priazeň od Boha, tak musíš byť ochotný vyjadrovať tú istú priazeň iným. Nikdy neprestávaj
dávať iným.
Láska je charakteristickým znakom nášho kresťanského života. Náš úvodný verš hovorí: „Podľa
tohto sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov.“ Nehovorí sa tu o tom, aby
si išiel na kríž a zomrel za bratov. Hovorí sa tu o tom, aby si nebol sebecký, aby si dával a pomáhal iným
a nič za to naspäť neočakával.
Si v takej pozícii, aby si pomohol niekomu? Uisti sa, že tak robíš. Podaj pomocnú ruku. Boh ťa
možno umiestnil tam, kde si, pretože videl, že príde čas núdze pre niekoho alebo pre viacerých ľudí a ty
budeš riešením. Bol si požehnaný na to, aby si sa stal tým, ktorý pomáha. Boh si v tebe urobil svoj
príbytok, takže ty buď rozširovateľom Jeho dobroty a priazne iným.
Môžu byť okolo teba ľudia, ktorí nie sú tak finančne zabezpečení, ako si ty a môžu potrebovať
tvoju pomoc. Neignoruj ich. Ak chceš vidieť väčší prejav Ducha vo svojom živote, tak skutočne miluj
druhých a prejavuj to. Ľudia prichádzali k Ježišovi odvšadiaľ nie preto, že robil zázraky, ale preto, že
mohli vidieť, že ich miluje; cítili a zažívali Jeho lásku. Buď takýmto človekom.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil človekom, ktorý rieši problémy a urobil si ma citlivým pre potreby
iných! Som si vedomý, že som rozširovateľom Tvojej dobroty a som Tvojou predĺženou rukou priazne pre iných.
Uschopnil si ma, aby som pomáhal a pozdvihoval iných, na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 1.Ján 3: 17; Rimanom 15: 1;
1-ročný plán: Ján 3:22-36; 2.Samuelova 23-24
2-ročný plán: Marek 8:22-33; 4.Mojžišova 10

Galatským 6: 10
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Pastor Chris
Dobré poklady srdca!
Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu a zlý vynáša zlé zo zlého pokladu (Matúš 12: 35).
Príslovie 4:23 hovorí podobne ako to, čo Pán Ježiš povedal v našom úvodnom verši: "So

všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život." Toto je výnimočné! Znamená to, že tvoj duch
je rezervoárom dobrých vecí; môžeš vyniesť zo svojho vnútra čokoľvek, čo chceš. Predstav si, že si vždy
chcel založiť nejakú firmu, ale získať na to financie je problém; nečakaj, že ti niekto prinesie peniaze;
vynes ich zo svojho vnútra! Dôležitá vec nie je kapitál, ktorý potrebuješ pre podnikanie, ale to, čo vidíš vo
svojom srdci! Vidíš tú firmu? Ak sa držíš obrazu firmy, nemusíš sa strachovať o to, ako k tebe príde ten
kapitál, alebo koho Boh použije na to, aby sa to stalo.
Pochop toto; všetko a čokoľvek, čo je v zhode so životom a zbožnosťou, ti už bolo v dané; je to
všetko v tvojom duchu! Biblia hovorí: „Vierou chápeme, že veky povstali Slovom Božím, aby - čo je viditeľné nepovstalo z viditeľného" (Židom 11:3).
Efezským 1:3 hovorí: „Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských oblastiach
požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním." Ak ťa požehnal všetkým duchovným
požehnaním, tak to znamená, že všetky dobré veci, ktoré existujú, už máš; sú v tvojom duchu! Preto
môžeš z vnútra vyniesť život. Môžeš svoje požehnania vyvolať. Halleluja.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za pôsobenie Tvojho Slova. Keď nad ním dnes meditujem, buduje sa moja viera.
Ďakujem Ti Pane za to, že je moje srdce naplnené dobrotou kvôli Tvojmu Slovu vo mne. Denne a tak, ako to
vyžaduje príležitosť, vyberám z môjho ducha dobré veci, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Príslovia 4: 23; 2. Peter 1: 2 – 4
1-ročný plán: Ján 4:1-26; 1.Kráľov 1
2-ročný plán: Marek 8:34-9:1; 4.Mojžišova 11
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Pastor Chris
„Ľahké súženie"
Lebo naše ľahké momentálne súženie (to ľahké trápenie, ktorým práve prechádzame) nás stále viac a viac

v neustále narastajúcej miere pripravuje pre večnú veľkú slávu, produkuje ju v nás a dosahujeme ju (nad všetku
mieru, nekonečne presahujúc všetko, s čím ju môžeme porovnať, je to obrovská nadprirodzená sláva a požehnanie,
ktoré nikdy nekončia!) (2.Korintským 4:17 rozšírený angl. preklad).
Tak veľa pravdy a poznania je vloženého v našom úvodnom verši. Preklad Biblie King James
Version hovorí: „Lebo naše ľahké súženie, ktoré trvá len krátku chvíľu, nám prináša nesmiernu a večnú váhu
slávy“ (2.Korintským 4:17). Slovo nazýva problémy a výzvy, ktorým čelíš vo svojej práci, v zdraví,
financiách atď., ľahkým súžením. Takže keď budeš nabudúce čeliť nejakým problémom, alebo bude
nejaký brat alebo sestra, ktorí budú prežívať ťažké obdobie, nech vedia, že je to ľahké súženie, a preto to
nebude trvať stále, pretože to prejde; je to len na krátky čas. Tieto súženia produkujú a pripravujú ťa na
dosiahnutie nesmiernej hojnosti večnej slávy - nekonečnej a nadprirodzenej slávy a požehnania, ktoré
nikdy neprestane! (2. Korintským 4: 17). Aká úžasná skutočnosť!
To znamená, že ak si si myslel, že tvoj život bol slávny pred tým, než prišlo „ľahké súženie“, tak
sláva, ktorá prichádza, ďaleko presahuje akúkoľvek úroveň slávy, ktorú si videl vo svojom živote. Tak čo
teda? Nevzdávaj sa! Drž sa Božieho Slova! Nech je tvoj život a všetko, čo sa ťa týka: tvoja rodina,
podnikanie, štúdium, práca, zdravie, financie atď., založené na Božom Slove! Pán Ježiš povedal v
Lukášovi 6: 47 - 48: „Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva
ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka
udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený."
Nezáleží na tom, čo prichádza proti tebe, pokiaľ si postavený na Slove, zvíťazíš. Môžeš sa
pozrieť diablovi do očí a povedať: „Tak ukáž, čo vieš!“ Môžu proti tebe zúriť akékoľvek víchrice a
povodeň môže vystúpiť k svojmu vrcholu, ale ty budeš stáť víťazne! Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za čas občerstvenia cez Tvoje Slovo, ktoré si mi dnes dal. Pozerám sa na
život z vrchu hory, pretože už vidím v Slove moje víťazstvá. Preto sa vznášam na krídlach Ducha, lebo viem, že
problémy, ktorým čelím, prejdú. Môj život je na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Izaiáš 43: 1 - 2; 2.Timoteovi 3:12
1-ročný plán: Ján 4:27-54; 1.Kráľov 2-3
2-ročný plán: Marek 9:2-13; 4.Mojžišova 12
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Pastor Chris
Žiadaj odo Neho
Žiadaj si odo mňa, a dám Ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva (Žalm 2:8).
Aké úžasné pozvanie od Pána. Vyzýva ťa, aby si Ho žiadal o záchranu ľudských duší v tvojom

okolí (v tvojom susedstve, na tvojom pracovisku atď.). Boh ti chce dať duše ľudí, aby si ich mohol naplniť
Slovom; aby si im mohol dávať výživu na ceste spravodlivosti a učiť ich, ako žiť Kristov život! Avšak
musíš o to v prímluve žiadať. Modli sa za stratených, aby mohli prijať spasenie.
V Matúšovi 28: 19 - 20 Ježiš povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy … učiac ich
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal …“ Toto je zodpovednosť a povinnosť, ktorá bola daná nám!
A preto máš Bohom dané právo žiadať duše ľudí. A keď žiadaš, tak prijmi, pretože Slovo ti už povedalo,
že kto žiada, tomu bude dané (Matúš 7:7).
Ak si vedúci skupinky alebo dokonca pastor, praktizuj to. Odlož obmedzenia a smelo povedz:
„Požehnaný Otec, v mene Pána Ježiša prijímam taký a taký počet duší do tohto spoločenstva a som
schopný udržať ich a vyživovať ich na ceste spravodlivosti.“ Keď to urobíš, Pán ti dá múdrosť a nápady,
ako a čo robiť, aby sa to stalo.
Je čas predkladať požiadavky za nespasené duše v tvojom okolí. Nezáleží na tom, kde pôsobíš.
Pán povedal: „Žiadaj a ja urobím!“ Takže konaj podľa Slova a žiadaj. Neurob to tak, že budeš žiadať a
potom povieš: „Očakávam na Boha, aby to urobil“; nerob to takto. Keď žiadaš, ver, že sa to stalo a konaj
podľa toho! Uvidíš výsledky. Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi dal schopnosť Ducha, aby som kázal strateným evanjelium Krista. Tvoje
Slovo je dnes vyučované a kázané po celom svete a žiadam Ťa o veľkú žatvu duší. Tvoje Slovo víťazí v srdciach
nespasených, ničí náboženské bariéry a odstraňuje zlú mentalitu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Jeremiáš 31: 12; Židom 4: 16
1-ročný plán: Ján 5:1-30; 1.Kráľov 4-6
2-ročný plán: Marek 9:14-29; 4.Mojžišova 13
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Pastor Chris
Trénuj svoje duchovné schopnosti
Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať,

pretože ich duchovne treba posudzovať (1. Korintským 2: 14).
Existuje vyšší život, existuje vyššia oblasť; je to oblasť Ducha. Do tejto oblasti si sa narodil, keď si
sa znovuzrodil. Takže žiješ súčasne v dvoch svetoch; pôsobíš v obidvoch. Jeden rozpoznávaš cez svoje
fyzické zmysly a druhý rozpoznávaš cez svojho ducha - cez duchovné schopnosti.
Ak máš priniesť niečo z duchovnej oblasti do tohto sveta, tak tam musí byť spojenie medzi
tvojimi prirodzenými schopnosťami a tvojimi duchovnými schopnosťami. Napríklad ak si videl niečo v
duchu a rozprávaš o tom v prirodzenom svete, prinášaš to z duchovnej oblasti do prirodzeného sveta. V
službe evanjelia je to podobné. Prinášame duchovné skutočnosti do tohto prirodzeného sveta, aby ľudia
mohli počuť, porozumieť a konať podľa tohto posolstva.
Avšak nie je tak veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú duchovne; mnohí vždy rozmýšľajú „prirodzene“,
hoci sú kresťania a neuvedomujú si, že patria do duchovného kráľovstva. Väčšinou pôsobia
prostredníctvom svojich prirodzených schopností - schopností tela; a tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť
Bohu (Rimanom 8: 8).
Toto je dôvodom toho, aby sme trénovali naše duchovné zmysly cez Božie Slovo a cez Ducha
Svätého, aby sme mohli počuť, vidieť a prijať veci Ducha. Božie veci môžeš porozumieť len svojimi
duchovnými schopnosťami, lebo prirodzený človek nemôže porozumieť Božím veciam, pretože sa musia
duchovne rozsudzovať.
Sme v Kráľovstve, kde choroba, zlyhanie, chudoba a porážka nie sú skutočné. Avšak tvoje
duchovné schopnosti musia byť neustále trénované cez Božie Slovo tak, aby si si mohol do svojho života
privlastniť skutočnosti nášho duchovného Kráľovstva.
Vyznanie
Každý deň kráčam a žijem v Duchu, moja duchovná anténa je zladená s Bohom, pretože nie som z tohto
sveta. Duch mi vládne, Duch ma kontroluje a Duch ma ovláda; preto som schopný privlastniť si do môjho osobného
života skutočnosti a požehnania nebeského Kráľovstva, do ktorého patrím.
Rozšírené čítanie: Rimanom 8: 6; Židom 5: 14
1-ročný plán: Ján 5:31-47; 1.Kráľov 7-8
2-ročný plán: Marek 9:30-37; 4.Mojžišova 14
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Pastor Chris
Robte učeníkmi národy!
Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy … (Matúš 28: 19).
V našej službe vyučujeme Božie Slovo po celom svete a používame všetky dostupné médiá a

platformy tak, aby Boží ľudia mohli objaviť svoje dedičstvo v Kristovi a kráčať v ňom. Musia vedieť, čo
majú, čím sú a musia poznať moc, ktorá im je dostupná, aby spôsobili zmeny pre víťazný život v tomto
svete. Náš úvodný verš oznamuje Pánove poverenie, aby sme išli a učili všetky národy. V podstate chce,
aby sme „robili v národoch študentov“; aby sme ich učili, ako žiť. Aké úžasné povolanie!
Slovo „národy“ je grécke slovo "ethnos", čo znamená skupinu ľudí so spoločnými záujmami.
Napríklad skupina právnikov je "ethnos" alebo "národ" právnikov. Takže ak si právnik, Pán ťa poslal do
tohto sveta, aby si robil študentov zo svojich priateľov právnikov; aby si ich učil, ako žiť kráľovský život.
Do akejkoľvek skupiny alebo profesie patríš, si tam preto, aby si robil zmenu.
Boh vložil do tvojho ducha svoju dokonalosť a Jeho múdrosť ti je dostupná na to, aby ťa
sprevádzala, keď budeš viesť iných v nadprirodzenom živote. Ty si ten, ktorý im prináša riešenie.
Halleluja! Preto musíš skúmať a študovať Božie Slovo; skúmaj duchovné oblasti, pretože si bol povolaný
na to, aby si pomáhal iným, aby videli vyšší život v Kristovi a žili v ňom. Bol si povolaný na to, aby si im
pomohol uvidieť, ako majú byť úspešní pred Bohom.
Biblia hovorí: „...zákutia zeme sú plné dúpät násilia" (Žalm 74: 20). Kdekoľvek je Božie svetlo
stlmené, tam víťazí zlo; tam uskutočňujú démoni svoje aktivity. Ale keď príde evanjelium, príde svetlo a
ľudia začínajú žiť ináč. Avšak pokiaľ Božie svetlo nezasvieti v tvojom „ethnose“, tento národ bude
dúpäťom násilia - domom zloby a nenávisti. Ty si v svojom okolí zrkadlom Jeho slávy; Jeho svetlo musí
svietiť a zlikvidovať temnotu.
Vyznanie
Som poverený na to, aby som niesol posolstvo Kristovho evanjelia a Slovo spravodlivosti je ako oheň, ktorý
horí v mojich kostiach! Rozširujem Jeho svetlo a prejavujem v mojom okolí život Krista a Jeho prirodzenosť! Takže
temnota a všetky aktivity toho zlého sú v mojom "ethnose" rozptýlené, keď rozširujem všade Jeho slávu! Halleluja!
Rozšírené čítanie: Galatským 2: 20; Rimanom 1: 16
1-ročný plán: Ján 6:1-24; 1.Kráľov 9
2-ročný plán: Marek 9:38-50; 4.Mojžišova 15
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Pastor Chris
Vyšší zákon pre nové stvorenie
Zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti (Rimanom

8:2).
Je dôležité porozumieť tomu, o čom Pavol hovorí v našom úvodnom verši; čo označuje ako
zákon životodarného ducha a čo ako zákon hriechu a smrti. Zákon hriechu a smrti sa vzťahuje k Starému
Zákonu, ktorý priniesol odsúdenie; odsudzoval Židov a odsudzoval pohanov.
Bol daný Židom, ale nemohli ho dodržať a tak boli odsúdení. Na druhej strane pohania ho
dokonca ani nemohli prijať, pretože bolí odcudzení od Boha. Biblia hovorí: „...a že ste boli v tom čase bez
Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete" (Efezským
2: 12).
Zákony v Starom Zákone boli dané Židom nato, aby ich viedli, pretože boli ovládaní zmyslami;
avšak tieto zákony nemohli produkovať život. Ale existuje zákon životodarného ducha v Kristovi
Ježišovi, ktorý bol do nás vložený. Vysvetlím to: každému, kto prichádza ku Kristovi, je daný život. 1.Ján
5: 13 hovorí: „Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život." V
momente, keď si Duch Boží urobil v tebe svoj príbytok, si prijal večný život. Takže pre tých, ktorí majú
tento život, pracuje zákon, ktorý sa volá zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi. Tento zákon
nahrádza zákon hriechu a smrti, pretože uvoľňuje Židov od Mojžišovho zákona, ktorý odsudzuje. Okrem
toho pohania, ktorí boli odsúdení, pretože nikdy neprijali Mojžišov zákon, majú teraz v sebe princíp
života, ktorí v nich pracuje, aby riadil ich život a skutky po tom, čo prijali Krista, aby sa znovuzrodili.
Takže zákon životodarného ducha v Kristovi Ježišovi je vyšší zákon pre nové stvorenie. Týmto
zákonom sme boli povolaní, aby sme každý deň žili víťazne. Nič a nikto ťa viac nemôže odsúdiť; prešiel
si zo smrti do života! Si v kráľovstve života. Sláva Bohu!
Vyznanie
Som Božia spravodlivosť v Kristovi Ježišovi! Hriech, choroba, nemoc a chudoba sú pod mojou autoritou!
Vládnem nad nimi, pretože som nadradený nad týmto svetom, jeho systémami a rozmarmi prírody! Na mojej ceste
neexistuje smrť, porážka ani zlyhanie, pretože žijem zákonom životodarného ducha v Kristovi Ježišovi. Halleluja!
Rozšírené čítanie: Galatským 3:13; Kolosenským 2:14; Rimanom 3:24
1-ročný plán: Ján 6:25-59; 1.Kráľov 10-11
2-ročný plán: Marek 10:1-12; 4.Mojžišova 16
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Pastor Chris
Tvoje svedectvo!
Oni však zvíťazili nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva... (Zjavenie 12: 11).
Svedectvo je prehlásenie alebo potvrdenie faktu. Na súde znamená svedectvo zhromaždenie

dôkazov v prospech nejakého prípadu; je to výpoveď svedka. Náš úvodný verš hovorí: „Oni však zvíťazili
nad ním krvou Baránkovou a slovom svojho svedectva..." Otázka je: „Aké je tvoje svedectvo?“ Tvoje svedectvo
je tvoj dôkaz o Kristovi. V tomto prípade to je nielen tvoje vyznanie Slova, ale toho, čo sa stalo ako
výsledok Slova; tvojho používania Slova.
Aké je tvoje svedectvo o Ňom? Pre mňa je to svedectvo o tom, že chodím v Jeho milosti a v Jeho
víťazstve! Svedčím o tom, že víťazím vo všetkom, čo robím! Svedčím o tom, že som vo všetkom
výnimočný! Svedčím o tom, že Jeho milosť pracuje vo mne, pre mňa a cezo mňa! Svedčím o tom, že Pán
je moja skala a moja sila! Svedčím o tom, že som viac ako víťaz; Ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten,
ktorý je vo svete!
Vydávaj svedectvo o svojich víťazstvách; svedči o tom, čo v tvojom živote urobil. Niekedy je
problém, že niektorí ľudia to chcú cítiť alebo vidieť predtým, než svedčia. Ale to tak nie je. Svedči!
Nečakaj, že budeš niečo cítiť alebo vidieť; Jeho Slovo je skutočné; to by malo byť základom pre tvoje
svedectvo; a to je to, čo víťazí nad nepriateľom, satanom.
Keď ľudia nariekajú: „Život je v týchto dňoch veľmi ťažký,“ ty by si mal prehlásiť: "Mám veľkú
priazeň a som Bohom veľmi požehnaný!" Toto sa stáva tvojím svedectvom a s ním prekonáš obmedzenia.
Keď hovoríš Božie Slovo a svedčíš o Pánovi, prinášaš do tej situácie Jeho prítomnosť. Nech je vždy Jeho
svedectvo na tvojich ústach; svedectvo Jeho Slova a pôsobenie Ducha ťa prenesie cez každú situáciu.
Zachovávaj a udržuj Božie svedectvo o tebe; Jeho svedectvo je, že si nové stvorenie v Kristovi
Ježišovi! Jeho svedectvo je, že si viac ako víťaz! Vyslovuj a potvrdzuj to isté v súlade s Ním. Každý deň
hovor to, čo Boh o tebe povedal: „On povedal …, tak my môžeme smelo povedať …“ (Židom 13: 5 - 6). Slávne
veci, ktoré povedal o tebe vo svojom Slove (Žalm 87: 3) sú tvojím svedectvom! Smelo ich prehlasuj.
Vyznanie
Som tým, čo Boh hovorí, že som! Svedčím, že chodím v Jeho milosti a Jeho víťazstve! Víťazím každý deň;
vládnem v živote cez Krista Ježiša. Som výnimočný a prinášam ovocie spravodlivosti! Svedčím o tom, že Pán je
moja skala a moja sila! On je slávou môjho života; v Ňom som viac ako víťaz a zvíťazil som nad svetom, pretože
Ten, ktorý jeho vo mne, je väčší ako ten, ktorý je vo svete!
Rozšírené čítanie: Židom 13: 5 - 6; Židom 4:12; Žalm 35:28
1-ročný plán: Ján 6:60-71; 1.Kráľov 12-14
2-ročný plán: Marek 10:13-22; 4.Mojžišova 17
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Pastor Chris
Nech ťa Slovo vedie
Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša

nikoho (Jakub 1: 13).
Pokušenie nastáva, keď je niekto ťahaný svojou vlastnou žiadosťou a je zvedený. Človek môže
bažiť po čomkoľvek; môžeš túžiť po nejakom mieste, osobe alebo dokonca po niečom novom. Namiesto
toho by si mal poddať svoje myšlienky Božiemu Slovu, aby ti pomohlo zbaviť sa prehnaných túžob.
Izraelský kráľ Achab túžil mať Rámot-Gileád. Presvedčil Jóšáfáta, Júdskeho kráľa, ktorý sa stal
jeho spojencom, aby išiel s ním a dobyl mesto. Jóšafat ho napriek tomu žiadal, aby sa poradil s prorokmi
a všetci z nich okrem Míchu kráľa presviedčali, aby išiel do boja. Ten vysvetlil, ako videl pred Pánom vo
vízii ducha, ktorý povedal: „… Vyjdem a stanem sa lživým duchom v ústach všetkých jeho prorokov
(prorokov kráľa Achaba). Nato Pán riekol: Podveď ho a premôž! Vyjdi a urob tak! (2. Kronická 18: 21
anglický preklad).
Boh povedal, že duch bude úspešný v tom, aby ho vylákal; prečo? Dôvod je jasný; ten človek už
bol ťahaný svojou vlastnou túžbou! Nepriateľ potom prišiel, navnadil ho a bol úspešný. Keď sú ľudia
pokúšaní svojimi žiadosťami, tak zídu z cesty, zablúdia.
Božie Slovo usmerňuje tvoje voľby a rozhodnutia, ktoré robíš. Jeho Slovo je sviecou tvojim
nohám a svetlom na tvojej ceste (Žalm 119: 105). Ubezpeč sa, že tá silná túžba, ktorú máš, je v súlade s
Božím Slovom! Pokiaľ nie si si istý, že to tak je, tak nezačni konať. Modli sa v Duchu a študuj Slovo,
pokiaľ ti „nezasvieti zelená", aby si to mohol uskutočniť.
Božie Slovo ti dáva návod. Pomáha ti, aby si porozumel dokonalej Božej vôli. Keď poznáš Jeho
Slovo, nezáleží na tom, čo ti hovoria zmysly, budeš schopný rozoznať dokonalú Božiu vôľu. Jeho
dokonalá vôľa pre teba je mnohokrát úplne odlišná od toho, čo ti hovoria tvoje zmysly alebo iné signály.
Preto dôveruj Jeho Slovu a Jeho Duchu, aby ťa viedli v tvojich záležitostiach.
Modlitba
Ďakujem Ti Otec za Tvoje Slovo, ktoré ma vedie a osvetľuje moju cestu, aby som videl a aby moje srdce
poznalo a chodilo vždy v Tvojej dokonalej vôli. Ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá sa zjavuje v mojich
rozhodnutiach a voľbách dnes i vždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 1. Ján 2: 16; Príslovia 1: 10; Galatským 5: 16
1-ročný plán: Ján 7:1-24; 1.Kráľov 15-17
2-ročný plán: Marek 10:23-31; 4.Mojžišova 18
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Pastor Chris
Prejavuj Jeho slávu
Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami,

duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! (Kolosenským 3: 16)
Slovo „sláva“ môže okrem mnohých iných krásnych významov znamenať aj: lesk, nádhera,
dokonalosť, jas atď. Rozmýšľaj chvíľu o tom, že všetky tieto krásne atribúty sú v tvojom živote, nielen
pre Boha, aby ich videl, ale pre teba, aby si ich prejavoval.
Je to naše dedičstvo ako nového stvorenia v Kristovi Ježišovi, aby sme prejavovali Božiu slávu. 1.
Peter 2: 9 hovorí: „Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným,
aby ste zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.“ Boh chce, aby si
zjavoval dokonalosť, krásu a výnimočnosť božskosti, ktorá spočíva v tvojom duchu!
Páni Ježiš zjavoval Božiu slávu každý deň, pokiaľ žil na zemi. Jeho celý život bol výnimočným
prejavom zázračna a nadprirodzena. Ján o tom svedčil a povedal: „A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi
nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, (bolo) plné milosti a pravdy“ (Ján
1:14).Ježiš je odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty (Židom 1: 3) a my sme ako On (1. Ján 4: 17).
Pán povedal v Jánovi 17: 22: „A slávu, ktorú si mi dal, dal som im …“ (Ján 17: 22). Ty si účastníkom,
nositeľom a rozširovateľom Jeho slávy. Preto: „Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva
Hospodinova vychádza nad tebou“ (Izaiáš 60: 1). Rob veci a hovor slová, ktoré inšpirujú k úcte, uctievaniu a
chvále Pána.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že pôsobíš, aby som bol vyjadrením Tvojej slávy v mojom okolí. Čím viac Tvojho
Slova nasávam do môjho ducha cez meditáciu, tým viac Tvojej slávy narastá v mojom živote. Preto je môj prospech
viditeľný: v mojom živote narastá Tvoje pomazanie a narastá aj milosť, priazeň, efektívnosť a schopnosti, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:15-16; Židom 4:12
1-ročný plán: Ján 7:25-8:11; 1.Kráľov 18-19
2-ročný plán: Marek 10:32-45; 4.Mojžišova 19

17

Pastor Chris
Poddaj svoje myšlienky Slovu
Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo

príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (Filipským 4: 8).
Tvoj život je založený na tvojich myšlienkach a tvoje myšlienky sú založené na informáciách,
ktoré máš a informácie, ktoré máš, sú založené na tom, kde si ich dostal. Viem povedať, čomu človek
verí, len na základe toho, že sa pozriem na jeho život.
Ľudia majú väčšinou problémy z toho, akým spôsobom rozmýšľajú; jednoducho rozmýšľajú zlé
myšlienky. Ak si všimneš, že tvoje myšlienky nie sú v súlade s Božím Slovom, zmeň ich. Podriaď svoje
myšlienky Božiemu Slovu! Podriaď svoje myšlienky Duchu Svätému! Nebuď zmätený vo svojej mysli.
Môžeš mať výborné myšlienky bez negativizmu.
Keď podriadiš svoje myšlienky Slovu, budeš mať myšlienky lásky, slávy, výnimočnosti a
pokroku! Nech tvojim myšlienkam vládne Božie Slovo; nech kontroluje, čo sa nachádza v tvojej mysli.
Božie Slovo hovorí, ako máme rozmýšľať a o čom máme rozmýšľať. Takže zmeň svoje myšlienky, ak nie
sú v súlade so Slovom. Niekto sa môže opýtať: „Čo ak skúšam zmeniť moje myšlienky, ale myšlienky sa
stále vracajú späť?“
Ak si prijal Ducha Svätého, tak to nie je problém. Toto je jedna z vecí, s ktorou ti môže pomôcť;
pamätaj si, On je tvojim pomocníkom (Ján 14: 16). Časťou Jeho služby v tvojom živote je pomôcť ti, aby si
dokázal byť zameraný; čokoľvek, na čo chceš byť vo svojej mysli zameraný, je možné dosiahnuť mocou
Ducha Svätého. On ti môže pomôcť zmeniť tvoje myšlienky, ak Ho o to požiadaš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma očisťuješ mocou Tvojho Slova, ktoré očisťuje moje srdce od všetkej
nespravodlivosti. Dnes sú moje myšlienky čisté, správne, milé a výnimočné. Keď mi Tvoj Duch odkrýva tajomstvá
Tvojho Slova, moje myšlienky sú upravené tak, aby videli veci len z Tvojej perspektívy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Príslovia 4: 23; Príslovia 12: 5; Skutky 8: 22
1-ročný plán: Ján 8:12-30; 1.Kráľov 20-21
2-ročný plán: Marek 10:46-52; 4.Mojžišova 20
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Pastor Chris
„ Neobzeraj sa dookola!“
Odvracajúc pohľad (od všetkého čo odvádza) k Ježišovi … (Židom 12:2 rozšírení anglický preklad).
Spomínam si na niečo, čo mi Pán povedal pred mnohými rokmi a čo som si zobral do svojho

života. Povedal mi: „Neobzeraj sa dookola.“ A vieš, že keď k tebe hovorí Boh, hovorí jazykom Ducha a
keď to prijímaš, tak presne vieš, čo ti hovorí. Takže keď mi dal toto napomenutie, presne som vedel, čo
hovorí. Povedal mi, aby som bol zameraný.
Toto isté ti hovorím teraz: „Neobzeraj sa dookola; zostaň zameraný." Vidíš, že ľudia, ktorí sa
dostanú do problémov a sú zmätení vo svojich životoch sú ľudia, ktorí sa obzerajú dookola; sú ľahko
rozptýlení. Keď zostaneš zameraný, zistíš, že Boh môže nasmerovať svoje požehnanie k tebe
pozoruhodným spôsobom, pretože vidíš svet takým spôsobom, ako ho vidí Boh; budeš vidieť veci z Jeho
perspektívy. Všetko, čo potrebuješ robiť, je zamerať sa; zamerať celú svoju pozornosť na Ducha a na Jeho
večné Slovo.
Niekedy sa ľudia modlia a neurobia to správne spojenie a výsledkom toho je, že minú to, čo by
mali v tom čase prijať od Božieho Ducha. Je to preto, lebo ich zameranie tam skutočne nebolo. V
duchovnej oblasti musíš nastaviť svoje zameranie na Pána na to, čo chceš. Nepripusti rozptýlenie.
Náš úvodný verš hovorí: „Odvracajúc pohľad (od všetkého, čo odvádza) k Ježišovi.“ Odvrátiť pohľad
znamená viac než len prehodiť pohľad z jedného objektu na iný. Znamená to odvrátiť celú svoju
pozornosť. Keď raz takto upriamiš svoj pohľad na Pána, nič iné nebude pre teba dôležité okrem Jeho
Slova a Ducha a všetkého, čo sa toho týka.
Modlitba
Ďakujem Ti Otec za Tvoje Slovo! Keď som zameraný na Tvoje Slovo v modlitbe a meditácii, môj život sa
zlepšuje; môj úspech a povýšenie je zjavné! Budujem svoj život a svoju budúcnosť úplne na základe Tvojho Slova
a viem, že bude nasledovať nekončiaci prúd svedectiev, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 1. Korintským 16: 13; Skutky 6: 4; 2.Korintským 3: 18
1-ročný plán: Ján 8:31-47; 1.Kráľov 22
2-ročný plán: Marek 11:1-11; 4.Mojžišova 21
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Pastor Chris
Ty si sa stal cestou
Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás (Ján 20: 21).
Je dôležité pochopiť, čo myslel Ježiš, keď povedal: „Ja som cesta, pravda život: nikto neprichádza k

Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 14: 6). Ježiš nepredstavuje cestu kresťana k Otcovi. V skutočnosti kresťan
nie je na ceste k Otcovi; on ju nepotrebuje. Hriešnici potrebujú „cestu“ k Otcovi a Ježiš je tá cesta. Keď si
sa znovuzrodil, narodil si sa v Božej prítomnosti. Ježiš bol cestou, cez ktorú si bol privedený do Božej
prítomnosti. Teraz si tam; nepotrebuješ už viac cestu. Ty máš teraz ukazovať cestu iným!
Pochop toto: Ježiš prišiel ako ľudský prostredník, ako sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi.
Preto priniesol spasenie; a keď teda priniesol spasenie a my sme prijali toto spasenienie, tak sme skutočne
Boží potomkovia; nepotrebujeme sprostredkovateľa. Avšak nekresťanský svet potrebuje prostredníka, a
preto nám bola daná služba zmierenia, aby sme ľudí priviedli ku Kristovi. Preto sme my teraz
sprostredkovatelia a pracujeme spolu s Pánom, aby sme priviedli ľudí k spaseniu.
Nikdy na to nezabudni. Keď kážeš evanjelium a vedieš ľudí, aby boli zmierení s Kristom,
naplňuješ svoju službu ako záchranca zo Siona. Spomeň si, že Boh povedal: „Záchrancovia prídu z vrchu
Sion“ (Abdiáš 1: 21); nie „Záchranca“, čo by znamenalo Jeho samotného, ale „záchrancovia“, a to
odkazuje na mňa a na teba. Zachránil nás, aby sme zachraňovali iných. Ako Otec poslal Ježiša, tak Ježiš
poslal nás, aby sme viedli ľudí k spravodlivosti. Ži kvôli tomuto.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma povolal do slávnej služby zmierenia. Urobil si ma záchrancom zo Siona
a keď privádzam iných na túto Cestu, zažívam prejav charakteru Tvojho Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Abdiáš 1: 21; 2.Korintským 5: 19
1-ročný plán: Ján 8:48-59; 2.Kráľov 1-3
2-ročný plán: Marek 11:12-26; 4.Mojžišova 22
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Pastor Chris
Sláva Jeho Slova!
„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti“

(2. Timoteovi 3:16).
V Novom Zákone žijeme Slovo! Vidíme slávu Boha v Jeho Slove; táto sláva ovplyvňuje nášho
ducha a odráža sa navonok, keď študujeme Slovo a meditujeme nad ním. Toto sa stalo Mojžišovi
v Starom Zákone; bol štyridsať dní a štyridsať nocí v Pánovej prítomnosti a prijímal Božie Slovo. Slová,
ktoré počul, ho úplne premenili a pokožka na jeho tvári začala doslova žiariť (2.Mojžišova 34:29).
Po celú dobu, čo bol Mojžiš v Božej prítomnosti, tak jediné, čo počul, bolo Božie Slovo. Boh sa
Mojžiša nedotkol, ani mu nedal nejaké fyzické jedlo! Nič iné sa na tom vrchu nedialo okrem toho, že Boh
mu tam dával prikázania. A predsa po tom, čo s ním Boh dohovoril, jeho tvár vyžarovala Božiu slávu,
takže Izraelci sa nemohli pozerať na jeho tvár. (2. Korintským 3:7).
Toto je to, čo sa deje vždy, keď sa poddávaš službe Božieho Slova; sláva Slova zaplaví tvojho
ducha a spočinie na tebe. V našom prípade, v Novom Zákone, je to ešte slávnejšie než to, čo zažil Mojžiš.
Sláva Jeho Slova v nás ďaleko prevyšuje to, čo mal Mojžiš: „A keď už služba odsúdenia bola slávna, o čo
slávnejšia je služba ospravedlnenia? Lebo aj to, čo bolo slávne, stráca slávu v porovnaní s touto prenesmiernou
slávou“ (2. Korintským 3:9-10).
Táto vnútorná sláva v tebe je to, čo apoštol Pavol opisuje v 2. Korintským 2:18 hovoriac: „No, my
všetci odostretou tvárou vzhliadajúc sa v sláve Pánovej sťa v zrkadle meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu,
ako od Ducha Pánovho.“ Keď hľadíme na Božiu slávu v Božom Slove alebo premýšľame o nej, sme
premieňaní; sme menení do rovnakej slávy, akú vidíme v Slove. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za slávu Tvojho Slova v mojom živote a prejavovanie tejto slávy vo mne a okolo
mňa! Tvoja moc, nádhera a dokonalosť je cezo mňa zjavená môjmu okoliu a môj život horí Tvojou prítomnosťou;
moje svetlo svieti vždy veľmi jasno a priťahuje ľudí k spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:7-9; Židom 4:12; Kolosenským 3:16
1-ročný plán: Ján 9; 2.Kráľov 4-5
2-ročný plán: Marek 11:27-33; 4.Mojžišova 23
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Pastor Chris
Tvoje slová určujú tvoj život
„Všímaj si, ako rozprávaš. Nech nič nečestné alebo nečisté nevychádza z tvojich úst. Hovor iba to, čo

pomáha, každé slovo ako dar“ (Efezským 4:29 angl. preklad MSG).
Je to smutné, keď si ľudia nedávajú pozor na svoje slová. Predstav si niekoho, kto stále hovorí:
„Ja jednoducho neviem, čo sa deje s mojím životom; zdá sa, že nič nefunguje. Najhoršie je, že mám stále
problém kontrolovať moju myseľ, ústa a emócie.“ Nemal by si takto hovoriť. Ak je toto tvoja skúsenosť,
neznamená to, že tá skúsenosť by ťa mala ovládať. Nevyslovuj negatíva.
Tvoje hovorenie určuje okolnosti tvojho života. Ak hovoríš, že nemáš žiadnu kontrolu, stratíš ju
a naopak. Ak hovoríš, že máš problémy, tak ich naozaj budeš mať. Život, ktorý sme prijali v Kristovi, je
dokonalý; je slávny a mimoriadny; je to nadprirodzený život. Tvoja reč by mala byť v súlade s týmto
životom. Hlavným dôvodom toho, prečo majú mnohí ľudia svoje životy obrátené hore nohami je to, že
nehovorili správne.
Náš úvodný verš hovorí: „Všímaj si, ako rozprávaš. Nech nič nečestné alebo nečisté nevychádza z tvojich
úst...“ Niekedy môžeš počuť kresťana hovoriť: „Boli sme na tom dobre pred dvomi týždňami, ale zrazu
sa veci proste zhoršili.“ Niekto iný by kvôli ich skúsenostiam mohol povedať: „Vieš, veci nemôžu byť
stále ružové; niečo získaš, niečo stratíš; niekedy si hore, niekedy dole.“ Kresťan by takto nemal hovoriť.
Ty si narodený na to, aby si neustále víťazil! Si vytvorený pre úspech; je to súčasť toho, ako si stvorený.
Hovor takýmto spôsobom!
Odmietni byť porazený! Odmietni byť slabošský. Vzchop sa a prehlasuj: „Som úspešný! Narodil
som sa na to, aby som zjavoval Božiu slávu! Môj život smeruje len hore a dopredu!“ Kontroluj okolnosti
svojho života svojim jazykom. Nečakaj; ak si to nerobil, začni teraz. Tvoje ústa ti boli dané na to, aby
naplánovali priebeh tvojho života. Ak sú tvoje slová v neporiadku, tvoj život sa bude uberať týmto
smerom; ak sú tvoje slová správne, bude sa tvoj život uberať rovnakou cestou.
Povaha tvojich slov je povahou tvojej osobnosti. Takže všímaj si svoje slová! Žiadny človek nie je
nikdy lepší, ako jeho slová; tvoj život je vyjadrením, prejavom a odrazom tvojich slov. Slová určujú tvoj
život a tvoju hodnotu.
Vyznanie
Božie Slovo je v mojom srdci a v mojich ústach! Moje slová sú zdravé a produkujú život v mojom tele,
mojej práci, podnikaní, službe, rodine a vo všetkom, čo sa ma týka. Som úspešný. Vždy víťazím; idem len vyššie
a nikdy nejdem dole, pretože som produktom Božieho neomylného Slova! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Židom 13:5-6, Marek 11:23
1-ročný plán: Ján 10:1-21; 2.Kráľov 6-7
2-ročný plán: Marek 12:1-12; 4.Mojžišova 24
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Pastor Chris
Venuj Slovu pozornosť
„Nech slovo [hovorené] Kristom (Mesiášom) má svoj príbytok [vo vašich srdciach a mysliach] a nech vo vás

prebýva v [celom svojom] bohatstve, ako sa navzájom učíte, napomínate a vzdelávate s plným vhľadom,
inteligenciou a múdrosťou [v duchovných veciach, aj keď spievate] žalmy, hymny a duchovné piesne, tvoriac
melódie Bohu s [Jeho] milosťou vo vašich srdciach.“ (Kolosenským 3:16 rozšírený anglický preklad).
Úvodný verš hovorí o tom, aby si mal vo svojom duchu Slovo v hojnosti. Keď študuješ Slovo,
premýšľaj nad ním! Dumaj nad ním, šeptaj ho a hovor Slovo!
Niekedy keď prídeš do cirkvi a počuješ, že sa vyučuje Slovo, nie veľa ľudí si uvedomuje, čo sa
v skutočnosti deje. Áno, oni počúvajú niekoho hovoriť inšpirujúce slová požehnania, ale je to oveľa viac,
než len to. V tom čase prebieha služba Slova; tvoj duch sa buduje, zosilňuje a upevňuje! Si pohnutý
v tvojom duchu, aby si videl a vnímal vyššiu úroveň slávy. Zrazu si uvedomíš, že tvoje možnosti sú
neobmedzené a tvoje možnosti nekonečné.
To je dôvod, prečo vždy musíš byť dychtivý a vášnivý ohľadom Božieho Slova; maj veľkú chuť
pre Slovo a choď za ním nenásytne. Čím viac Slova máš v sebe, tým slávnejší je tvoj život. Slovo ti prináša
múdrosť. Biblia hovorí, že písma sú schopné dať múdrosť na spasenie (2. Timoteovi 3:15). Toto znamená,
že Slovo ti dáva múdrosť, ktorá je v súlade s Božou spásou; staneš sa bystrým, šikovným a výnimočným;
nikdy nebudeš zmätený a budeš vždy pokojný! Tí, ktorí sú okolo teba – tvoji kolegovia, susedia, priatelia,
blízki a spoločníci zistia, že tvoj mimoriadny rozsah chápania a zjavenia spôsobuje, že vždy vieš, čo robiť
a ako príkladne jednať.
Nikdy neignoruj Slovo. Niekto môže povedať: „No, táto časť nie je zaujímavá, takže ju
preskočím.“ Nemusí to byť zaujímavé; iba venuj tomu svoju pozornosť. Boh nikdy nesľúbil, že urobí
Slovo pre nás zaujímavé; On nám prikázal, aby sme venovali Slovu našu pozornosť a to je to, čo musíš
robiť. Dostaň Slovo do svojho ducha; stráv ho v sebe; s porozumením, že ak to budeš robiť, budeš
o niekoľko krokov múdrejší ako predtým; tvoje schopnosti sa zvýšia a vykonáš toho pre Pána viac!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za účinnosť Tvojho Slova v mojom duchu! Som vybudovaný skrze Slovo Tvojej
milosti a katapultovaný do oblasti slávy, chodiac v mojom dedičstve v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20-22, Skutky 20:32, Židom 4:12
1-ročný plán: Ján 10:22-42; 2.Kráľov 8-9
2-ročný plán: Marek 12:13-17; 4.Mojžišova 25
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Pastor Chris
On je Ten, ktorý v tebe pôsobí!
„...pracujte na svojom spasení s bázňou a trasením. Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí oboje - chcenie

i činenie, podľa Jeho dobrej vôle (Filipským 2:12-13).
Ak si znovuzrodený, tak je Kristov život v tebe, ale musíš dovoliť, aby sa Kristov v tebe zjavoval
v tvojom okolí. Musíš „pracovať“ na svojom spasení; to znamená pôsobiť svoje spasenie; uviesť ho do
činnosti; urobiť to účinným. To, čo potrebuješ, aby sa to stalo, je Božia schopnosť v tebe, pretože hneď
potom, čo apoštol Pavol napomínal: „...pracujte na svojom spasení“, povedal: „Lebo je to Boh, ktorý vo
vás pôsobí spolu chcenie i činenie, podľa Jeho dobrej vôle.“ To znamená, že oboje – ochota a snaha žiť
zbožný život a robiť svoje spasenie účinným, prichádza od Pána.
Boh v tebe je Duch Svätý. Takže Duch Svätý pracuje v tebe, aby robil tvoje spasenie účinným. On
ťa robí ochotným, pripraveným a schopným vykonávať Slovo. Ale toto nenaznačuje, aby si si sadol
a povedal: „Budem iba čakať, pokiaľ Boh spôsobí, že niečo poviem alebo urobím“; nie! To, o čom sa tu
hovorí, je tvoja spolupráca s Duchom Svätým, keď koná svoju službu v tebe. Jeho úlohou je pôsobiť
v tebe; On je povolaný na to, aby išiel s tebou a pracoval v tebe, ale musíš Ho nechať robiť Jeho prácu
tým, že máš s Ním spoločenstvo.
Čím viac s Ním budeš mať spoločenstvo, tým viac bude schopný usmerňovať ťa a viesť v Božej
vôli. To je to, keď ťa môže vyzvať alebo postaviť na tvoje nohy, ako to urobil s Ezechielom (Ezechiel 2:2;
Ezechiel 3:24). Môže ťa roznietiť k tomu, aby si sa postavil a išiel kamkoľvek, robil alebo hovoril
čokoľvek a ty si budeš vedomý toho, že On je ten, ktorý to robí. On ťa robí ochotným a robí ťa
vykonávateľom. Rozpoznávaj Ho ako Toho, ktorý pracuje v tebe.
Keď si plánuješ úlohy na dnešný deň, požehnaj svoj deň a povedz: „Požehnaný Duch Svätý,
ďakujem Ti, že spôsobuješ vo mne, aby som chcel aj konal podľa Tvojej dobrej vôle. Ty spôsobíš, aby som
dnes slávne víťazil!“ Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za vnútornú prítomnosť Ducha Svätého vo mne a vykonávanie Jeho slávnej
služby v mojom živote. Mám múdrosť vykonávať Tvoju vôľu a napĺňať dnes svoje určenie, pretože som sa riadil
z vnútra. Viem, čo mám robiť a ako to robiť, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ezechiel 3:24, Skutky 8:29-31
1-ročný plán: Ján 11:1-16; 2.Kráľov 10-12
2-ročný plán: Marek 12:18-27; 4.Mojžišova 26
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Pastor Chris
Chodievaj rád do cirkvi
Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho! (Žalm 122: 1).
V Novom Zákone je cirkev nazvaná stĺpom a základom pravdy: „…v dome Božom, ktorým je cirkev

živého Boha, (tento) stĺp a základ pravdy“ (1. Timoteovi 3: 15). Každý z nás je Božím domom, Božím
chrámom, ale okrem toho Biblia poznamenáva, že je nanajvýš dôležité byť záväzným členom cirkvi.
Toto pochopil aj Dávid, keď povedal v našom úvodnom verši: „Radoval som sa, keď mi hovorili:
Poďme do domu Hospodinovho." Stretávať sa s Božími ľuďmi je veľmi dôležité pre tvoj život. Je to jeden zo
spôsobov, ako sa môžeš stať mužom alebo ženou, ktorého život môže byť ľahko ovplyvnený Duchom
Božím.
Je mnoho kresťanov, ktorí si myslia, že nemusia chodiť do cirkvi. Idú raz za čas, keď sa
rozhodnú. Každý, kto žije takýmto spôsobom, sa ochudobňuje o požehnanie Ducha – o duchovný vklad a
zdokonaľovanie svätých, ktoré sa deje v cirkvi. Cirkev je miesto pre zdokonaľovanie svätých (Efezským
4: 11). Existujú takí ľudia, ktorí sa rozčuľujú, keď prídu do cirkvi a vidia takých, o ktorých si myslia, že
nežijú správne. Ale to je hlavný dôvod toho, prečo ľudia potrebujú chodiť do cirkví, pretože to je miesto,
kde budú zdokonalení!
Ľudia nemajú prichádzať do cirkvi, pretože sú dokonalí, ale preto, aby boli zdokonalení. Pán
Ježiš povedal: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril" (Ján 15: 3). Buduje a očisťuje ťa svojím
Slovom. Zdokonaľuje ťa cez svoje Slovo. Ale keď sa nepoddáš službe Slova, buď si istý, že sa budeš
mýliť. V Markovi 12: 24 povedal: „Blúdite, pretože nepoznáte Písma.“
Sú ľudia, ktorí robia veci, ktoré ich dostávajú do zajatia; veci, ktoré ničia prácu ich rúk a oni
nevedia prečo. Ale tak isto existujú veci, ktoré musíš robiť, ktoré zaistia jas v tvojom živote, v tvojej
budúcnosti a prinesú ti Boží úspech; jednou z takých vecí je návšteva cirkvi. Zober to vážne.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za Kristovo telo, ku ktorému vďačne patrím. Moje nadšenie, aby som vždy bol
spolu s mojimi veriacimi bratmi a sestrami v Tvojej prítomnosti, nikdy neopadne. Práve tak ako Dávid aj moje srdce
bude vždy naplnené radosťou pri každej príležitosti, aby som mal spoločenstvo s Tebou medzi mojimi bratmi a
sestrami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Židom 10: 25; Skutky 2: 42
1-ročný plán: Ján 11:17-57; 2.Kráľov 13-15
2-ročný plán: Marek 12:28-34; 4.Mojžišova 27
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Pastor Chris
Kráľovstvo so slávou a mocou!
Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! Nech hovoria

o sláve Tvojho kraľovania a Tvoju moc nech zvestujú. Aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú
slávu Tvojho kraľovania (Žalm 145: 10 - 12).
V protiklade k tomu, čo si mnohí myslia, Kráľovstvo Božie nie je v nebi; znamená to panovanie
Boha tam, kde sa stáva Pánom; kde sa stáva „šéfom“ a vládne; tam, kde je vo vedení a sám sa prejavuje kde sa prejavuje Jeho sláva a dobrota. Je to duchovné kráľovstvo a keď si sa znovuzrodil, narodil si sa do
tohto Kráľovstva.
Náš úvodný verš nám hovorí niečo prekvapivo fenomenálne o tomto kráľovstve Boha, ktorého
sme súčasťou; je to kráľovstvo so slávou a mocou! Všimnime si znova slová žalmistu. Povedal, že zbožní,
to znamená my, budú hovoriť o Jeho sláve a moci. Potom používa ďalšie krásne vyjadrenie „nadmerná
sláva Tvojho kraľovania.“ To znamená, že v Božom Kráľovstve je krása a veľkoleposť.
Musíme mať otvorené naše duchovné oči, aby sme videli a ocenili nádheru slávneho Božieho
Kráľovstva, ktorého sme súčasťou! Je to kráľovstvo, kde choroba nie je skutočná! Je to kráľovstvo, kde je
porážka cudzia; kde jednoducho nemôžeš byť porazený alebo byť v nevýhode. Toto je kráľovstvo, do
ktorého patríš. 1. Peter 2: 9 (rozšírený anglický preklad) hovorí: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo,
zasvätený národ, (Bohom) samotným vykúpení, špeciálni ľudia, aby ste mohli ukazovať úžasné skutky a zjavovať
dokonalosť Toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“
Pripomeňme si, čo hovorí náš úvodný verš; že svätí budú hovoriť o sláve Jeho Kráľovstva. My
sme tí, ktorí vytvárajú slávu v Kráľovstve a rozširujú ju. Keď pôsobíš s mentalitu toho, ktorý nemôže byť
porazený; toho, ktorý je viac ako víťaz, super inteligentný a výnimočný vo všetkom, ukazuješ slávu
Kráľovstva. Sláva je to, čo vzbudzuje česť a produkuje úctu; keď pôsobíš v Kráľovstve tak, že robíš a
hovoríš vecí, ktoré budú inšpirovať, vzbudzovať česť, obdiv, chválu a úctu Pánovi, zjavuješ slávu Jeho
Kráľovstva.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma povolal do svojho slávneho kráľovstva a urobil si ma účastníkom
dedičstva svätých vo svetle! Chodím dnes v Tvojej sláve, autorite a moci; zjavujem Tvoje úžasné skutky a rozširujem
vlastnosti, dokonalosť a výnimočnosť Krista, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Ján 15: 15; Efezským 2: 10
1-ročný plán: Ján 12:1-19; 2.Kráľov 16-17
2-ročný plán: Marek 12:35-44; 4.Mojžišova 28
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Pastor Chris
Posvätený pravdou
...a ktorých Boh Otec vopred poznal, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou Ježiša Krista.

Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami! (1. Peter 1: 2).
Keď si dal Pánovi svoje srdce, aby si sa znovuzrodil, dochádza k posväteniu Duchom, keď Boží
Duch používa Božie Slovo, aby odstránil „špinu“ z tvojho života. Očisťuje tvoju myseľ, pretože hoci je
tvoj duch znovuzrodený a živý Bohu, tvoja myseľ zostáva stále neobnovená: „A nepripodobňujte sa tomuto
svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a
dokonalé“ (Rimanom 12: 2).
Ak tvoja myseľ nie je obnovené a posvätená Božou pravdou, mohla by príležitostne zobrať
nesprávne myšlienky a konať podľa nich. Je to preto, lebo telesné obrazy, predstavy, slová, nápady, ktoré
boli v tvojej mysli predtým, než si sa znovuzrodil, neopustia automaticky tvoju myseľ; musíš ich
nahradiť Božími svätými myšlienkami, Jeho svätými slovami a prejavovaním sa Jeho Kráľovstva. Jeho
Slovo je božský „čistič.“. Ježiš povedal v Jánovi 15: 3: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril."
Potom v Jánovi 17: 17 povedal: „Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda."
Božie Slovo odstráni z ľudského srdca nespravodlivosť a nahradí ho Božou spravodlivosťou.
Odstráni strach a nahradí ho vierou. Kolosenským 3: 16 nám hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás
bohato; vo všetkej múdrosti ..." Tú túžbu urobiť niečo zle; tú túžbu urobiť zlé rozhodnutie, ísť takým
spôsobom ako svet a konať tak, ako si zvykol konať predtým, než si znovuzrodil, to môže odstrániť a
zbaviť ťa toho len Božie Slovo. Preto sa očisťuj Slovom a zostávaj čistým v Ňom dnes i navždy.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za posvätenie môjho ducha cez službu Ducha Svätého. Som zameraný na Tvoje
Slovo a dávam mu svoju pozornosť; Tvoje Slovo očisťuje a posväcuje môjho ducha a odstraňuje všetko, čo nie je v
súlade s Tvojím Slovom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Žalm 119: 9; Ján 15: 3; Ján 17: 17
1-ročný plán: Ján 12:20-50; 2.Kráľov 18-19
2-ročný plán: Marek 13:1-11; 4.Mojžišova 29
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Pastor Chris
Daj mu svoje telo
Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť,

vašu rozumnú službu Bohu (Rimanom 12: 1).
Náš úvodný verš Pavol adresuje „bratom“, kresťanom, nie ľuďom zo sveta! Pripomína im, aby
vydávali svoj telá Bohu. Musíš si uvedomiť, že tým, že si sa znovuzrodil, bol si kúpený za cenu. Tvoje
telo patrí Bohu; ty si iba jeho správcom; ty ho máš na starosti, ale v skutočnosti je Božím vlastníctvom:
„Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu]" (1.
Korintským 6: 20).
Nevydávaj svoje telo hriechu. Nevydávaj svoje telo zlobe. Nevydávaj svoje telo žiadostivosti ani
diablovi na jeho skutky. Nevydávaj svoje telo chorobe; daj ho Pánovi. Nech má On právo rozhodovať, čo
sa deje s tvojím telom. Povedz Mu: „Pán Ježiš, dávam ti svoje telo; prejavuj sa v mojom tele!“ Ak Mu to
povieš úprimne, budeš udivený, čo sa bude diať v tvojom živote; Jeho sláva bude v tebe zjavená!
To mi pripomína príbeh, ktorý som čítal pred mnohými rokmi. Jeden úžasný kresťan bol vo
vlaku a dvaja iní muži chceli, aby sa k nim pripojil a hral s nimi kartovú hru, pretože na to bolo treba
troch hráčov. „Ó, ja by som rád hral s vami tú hru, ale neprišiel som s mojimi rukami,“ povedal ten
kresťan. Tí dvaja muži zostali prekvapení. Videli jeho ruky, keď prišiel do vlaku, takže mu povedali: „Ale
toto sú tie ruky, ktoré potrebuješ,“ a ukázali na jeho dve ruky.
On im povedal: „Ó, je mi ľúto, toto nie sú moje ruky! Moje telo patrí Ježišovi; už nie je viac moje;
ja ho používam len na to, čo Ho oslavuje; preto som vám povedal, že nemám svoje ruky.“ Potom im
vysvetlil evanjelium a viedol ich k tomu, aby prijali Krista. Božie Slovo mu dalo múdrosť takto rozmýšľať
a využiť tú príležitosť, aby získal duše a uctil Pána. Takýmto spôsobom by si to mal robiť aj ty.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to privilégium, že Ti môžem vydávať svoje telo ako živú obeť, svätú a
príjemnú Tebe. Odmietam dávať moje telo hriechu, zlobe, žiadostivosti, chorobe alebo diablovi. Moje telo patrí Tebe;
zjavuje sa v ňom Tvoja spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 1. Samuelova 12: 24; 1.Korintským 6: 19 – 20
1-ročný plán: Ján 13:1-30; 2.Kráľov 20-22
2-ročný plán: Marek 13:12-23; 4.Mojžišova 30
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Pastor Chris
Kresťanstvo: povolanie ku spravodlivosti
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom12: 2).
Vo svete existujú veci, ktoré ťa môžu priťahovať; veci, ktoré môžu upútať tvoju pozornosť, a tak
ťa odpútať od nasledovania Pána, ale Písmo hovorí: „ Nepripodobňujte sa tomuto svetu!“ Hoci si v tomto
svete, nie si z tohto sveta; si iný. Preto ži správne. Ži v Božom Slove. Nech ťa nič zo sveta nepriťahuje,
pretože kresťanstvo je povolanie ku spravodlivosti. A príčinou toho, že môžeš žiť spravodlivo je, že Boh
ťa urobil spravodlivosťou. Dal ti spravodlivosť ako dar (Rimanom 5: 17). Žiť správne je produktom
spravodlivosti.
Niektorí kresťania chcú, aby sa Božia sláva zjavovala v ich životoch, ale nechcú žiť v súlade so
Slovom; takto to nefunguje; musíš „pracovať“ na svojom spasení (Filipským 2:12). Musíš Jeho
spravodlivosť žiť; musíš konať v súlade so svojou prirodzenosťou spravodlivosti a Božie Slovo je svetlo,
ktoré potrebuješ.
Modlitba Ducha cez apoštola Pavla v liste Filipským 1: 9 -11 nám ukazuje Otcove srdce; ako chce,
aby sme žili. Povedal: „… A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a
v každej skúsenosti, aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov,
naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu." Chce, aby tvoj život bol
zjavovaním Božej spravodlivosti.
Nemal by si žiť tak, ako keby si nikdy nebol počul alebo študoval Písmo. Sme činiteľmi Slova
(Jakub 1: 22); produkujeme ovocie spravodlivosti. Ako môžeš pokojne dvihnúť svoje ruky v uctievaní a
povedať: „Milujem Pána,“ a nezachovávať Jeho Slovo? Dôkazom toho, že miluješ Pána je, že konáš Jeho
Slovo. On povedal: „ Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie" (Ján 14: 15).
Dokáž svoju lásku tým, že žiješ pre Neho a konáš Jeho Slovo. Prejavuj Jeho charakter, Jeho život
a spravodlivosť. Ži na Jeho slávu.
Modlitba
Môj život je zjavovaním Božej spravodlivosti. Žijem, aby som prejavoval život a charakter Krista; Božia
sláva je dnes zjavovaná vo mne a cezo mňa, keď žijem v Slove, cez Slovo a Slovom. Kristus je vo mne zjavovaný, v
mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 1.Ján 3: 10; 1.Ján 5: 2 – 3
1-ročný plán: Ján 13:31-14:14; 2.Kráľov 23-25
2-ročný plán: Marek 13:24-37; 4.Mojžišova 31
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Pastor Chris
Narastanie Jeho slávy v tvojom živote
„A obliekli ste sa do nového (duchovného ja), ktoré je (nachádza sa práve teraz v procese) obnovované

a pretvárané do (plnšieho a dokonalejšieho spoznávania) poznania podľa obrazu (podoby) Toho, ktorý ho vytvoril“
(Kolosenským 3: 10 rozšírený anglický preklad).
Keď si prijal do svojho ducha Božie Slovo pre spasenie, Slovo zaujalo miesto v tebe a do tvojho
ducha prišla sláva Božieho Slova. Keď neustále študuješ Božie Slovo a medituješ nad ním, táto sláva v
tvojom živote narastá. Každé Božie dieťa má mieru slávy Božieho Slova, ale je to na tebe, aby sa táto sláva
zjavovala v tvojom okolí; aby si v nej žil a aby sa zjavovala každý deň. Preto musíš dovoliť Božiemu
Slovu, aby v tebe prebývalo bohate (Kolosenským 3: 16), pretože sláva je v Slove.
To, čo sme čítali v našom úvodnom verši, nám dáva poznať, že nové stvorenie v Kristovi je
obnovené, občerstvené, skrášlené a žiari viac a viac cez poznanie Božieho Slova. Slovo „poznanie“ je
grécke slovo „epignosis", čo znamená plné poznanie Boha; takže čím viac poznania Božieho Slova máš,
tým viac Jeho sláva narastá v tvojom živote! Zrazu zistíš, že pomazanie v tvojom živote a Jeho milosť,
ktorá v tebe pracuje, narástli; tvoja schopnosť a efektívnosť narástla.
Kolosenským 3: 16 (rozšírený anglický preklad): „Nech slovo [hovorené] Kristom (Mesiášom) má svoj
príbytok [vo vašich srdciach a mysliach] a nech vo vás prebýva v [celom svojom] bohatstve, ako sa navzájom učíte,
napomínate a vzdelávate s plným vhľadom, inteligenciou a múdrosťou [v duchovných veciach, aj keď spievate]
žalmy, hymny a duchovné piesne, tvoriac melódie Bohu s [Jeho] milosťou vo vašich srdciach.“ (Kolosenským 3:16
rozšírený anglický preklad). To znamená, že by si mal mať vo svojom duchu Božie Slovo v hojnosti. Keď
študuješ Slovo, medituj nad ním, nech ti dá novú mentalitu! Urobí tvoj život slávnejším.
Božiu slávu nesieš vo svojom duchu, ale môžeš ju zväčšiť; môže byť silnejšia a produkovať
väčšie výsledky, keď zväčšíš svoje poznanie Slova: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním
Boha a Ježiša, nášho Pána!" (2. Peter 1: 2).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za radosť a úžitok z toho, keď študujem Tvoje Slovo a meditujem nad ním. Sláva
v Tvojom Slove sa zjavuje v mojom živote, keď ma premieňa a spôsobuje, že Tvoja milosť a pokoj sa rozmnožujú v
mojom živote a prinášajú mi priazeň a požehnania, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 2. Korintským 3:9; 2.Korintským 3:18
1-ročný plán: Ján 14:15-31; 1.Kronická 1-2
2-ročný plán: Marek 14:1-11; 4.Mojžišova 32
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Pastor Chris
Vyvolený na to, aby si veril pravde
My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako

prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu. Na to vás aj povolal naším zvestovaním
evanjelia, aby ste dosiahli spásu nášho Pána Ježiša Krista ( 2. Tesalonickým 2: 13 - 14).
Boh si ťa vyvolil, aby ťa spasil cez posvätenie Duchom a vieru v pravdu. Toto je úžasné.
Rozhodol sa spasiť ťa, ale toto spasenie sa môže uskutočniť len cez dve skutočnosti: Duch Svätý ťa
posväcuje a ty veríš pravde! Ak si neuveril pravde, evanjeliu, On nemôže dokončiť tvoje spasenie. Takže
Duch Svätý ťa oddeľuje (posväcuje), aby si uveril pravde; je to časť Jeho slávnej služby v tvojom živote,
preto je potrebná Božia milosť, aby si uveril pravde.
Sú ľudia, ktorí veria iba klamstvám, ako keby boli týmto spôsobom naprogramovaní; sú vždy v
konflikte s pravdou. Ale nie je to úžasné vedieť, že ty si bol vyvolený, aby si veril pravde? Keď k tebe
prichádza Božie Slovo, napríklad ako sa to deje každý deň cez toto denné čítanie, tvoje srdce je na to
pripravené; prijímaš to Slovo ochotne, pretože si bol vyvolený a máš schopnosť veriť pravde.
Úžasná vec na Božej pravde je, že vždy pozdvihuje, posilňuje a ochraňuje. Jeho pravda ťa nikdy
nezmätie; a čo viac nie je ťažké ju rozpoznať; Jeho pravda je vyklonovaná v Jeho láske; je vždy neklamná,
neomylná. Halleluja!
Pán Ježiš povedal vo svojej modlitbe k Otcovi v Jánovi 17: 17: „ Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je
pravda" (Ján 17: 17). Božie Slovo je pravda a pravda znamená skutočnosť. A ty si bol posvätený Duchom,
aby si poznal, veril a chodil v realite nášho nebeského Kráľovstva. To mi pripomína slová nášho Pána
v evanjeliu Lukáša 8: 10: „… vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho …“
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si si ma vyvolil, aby som poznal pravdu, veril jej a kráčal v realite
môjho nebeského dedičstva. Tvoje Slovo pozdvihuje, posilňuje, ochraňuje a vedie ma aj dnes, keď mu venujem
pozornosť! Ďakujem Ti za prejavovanie Tvojej slávy vo mne, keď žijem Tvojím Slovom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Ján 1: 14; Jakub 1: 18
1-ročný plán: Ján 15:1-17; 1.Kronická 3-4
2-ročný plán: Marek 14:12-21; 4.Mojžišova 33
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Pastor Chris
Slovo potrebuješ každý deň
Odpovedal im Ježiš: Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani moc Božiu (Matúš 22: 29).
Každý kresťan potrebuje poznať Božie Slovo a porozumieť mu. Ježiš povedal: „Blúdite, pretože

nepoznáte Písmo …“ Ak ho nepoznáš, zablúdiš; zídeš z cesty, a preto potrebuješ študovať Slovo každý deň
a meditovať nad ním. Nestačí sa spoliehať len na Slovo, ktoré počuješ a študuješ len v nedeľu v cirkvi;
Slovo potrebuješ každý deň.
V Starom Zákone Boh dával Izraelcom mannu z neba a povedal, že nemôžu byť dnes závislí na
„včerajšej manne“. Povedal im, aby si na dnes obstarali „dnešnú mannu“. Toto je veľmi dôležité, pretože
Ježiš povedal: „Ja som chlieb života“ (Ján 6: 48). Takže Ježiš bolo tou mannou, ktorú jedli v Starom
Zákone, ale oni o tom nevedeli. On je Božie Slovo, ktoré sa stalo telom.
Božie Slovo je Božia potrava pre ľudského ducha a potrebuješ ju každý deň. Tak isto nám
povedal, aby sme meditovali nad Slovom. Takže keď hovoril Jozuovi a dával mu inštrukcie, povedal:
„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). Takže nemôžeš používať
len svoje ľudské skúsenosti s Božím Slovom, aby si žil kresťanský život. Musíš poznať Písmo.
V liste Židom 10: 22 Biblia hovorí: „... pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí
majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou.“ To znamená, že Božie Slovo ovplyvňuje
tvojho ducha; ovplyvňuje tvoju dušu a ovplyvňuje tvoje telo. Slovo pôsobí v troch oblastiach tvojho
života! Je to Božie zrkadlo; je Božím sprostredkovateľom, ktorým si premieňaný zo slávy do slávy.
Čím viac sa pozeráš to Božieho zrkadla, tým väčšia je intenzita Jeho slávy v tvojom živote. Božie
Slovo zlepšuje spôsob tvojho myslenia (Rimanom 12: 2) , udržiava tvoje fyzické telo zdravé a zachováva
ho imúnne voči chorobe a nemoci (Príslovie 4:18 - 20). Takže vedome sa snaž o to, aby si zlepšil svoj život
každý deň Božím Slovom.
Modlitba
Ďakujem Ti Otec za vplyv Tvojho Slova na môjho ducha, dušu a telo! Keď sa odovzdávam Tvojmu Slovu,
som premieňaný; Tvoja sláva v mojom duchu narastá a odráža sa navonok. S Tvojím Slovom v mojom srdci a v
mojich ústach je môj život božský nasmerovaný pre úspech a viditeľné úspechy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: Ján 5: 39; Jakub 1: 25
1-ročný plán: Ján 15:18-16:16; 1.Kronická 5-6
2-ročný plán: Marek 14:22-31; 4.Mojžišova 34

Svedectvo máj 2015
Som pastorom už mnoho rokov a tiež mám biblickú školu. Takže mám mnoho duchovných kníh;
ale odkedy som začal čítať Rapsódiu reality, Pán otvoril moje porozumenie a moje vnímanie evanjelia
Ježiša Krista je teraz zmenené! Ďakujem pastor Chris za vyučovanie Božieho slova. Mám vás veľmi rád.
Pastor N.Thang; Myanmarsko

