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Pastor Chris
Tvoje víťazstvo je isté
...neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem

ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou (Izaiáš 41:10).
Na začiatku roka nám Pán povedal: „Toto je váš rok triumfu!“ A pre väčšinu z nás je to presne
tak, ako povedal Pán. Teraz zostávajú štyri mesiace do konca roka. Ako si uvádzal do činnosti Slovo?
Verím tomu, že si triumfoval. Ale ak vidíš, že z nejakého dôvodu si ešte nezakúsil určité prejavy Slova vo
svojom živote, tak odmietni sa tým znepokojovať! Nie je príliš neskoro. Všetko je možné! Toto by mala
byť tvoja mentalita.
Ježiš mal jedinečnú mentalitu; nikdy nerozmýšľal o porážke, zlyhaní alebo slabosti! Pavol rozvíjal
takú istú mentalitu; povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 4:13). Toto je
mentalita víťaza; toto je mentalita, ktorú nám dáva Slovo. Nezáleží na tom, aký bol tvoj život; nezáleží na
tom, cez aké skúsenosti si prešiel; jedna vec je istá: všetko sa obráti na tvoje dobré! Áno, stane sa to.
Nepýtaj sa Boha „ako“, nechaj to „ako“ na Neho! Tvoja zodpovednosť je, aby si dôveroval Pánovi
a držal sa Jeho Slova. V Jeremiášovi 32:27 povedal: „Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa
niečo nemožné?“ Pre Neho nie je nič príliš ťažké. Keď prechádzaš cez problémy, tak sa nesťažuj! On
nezasľúbil, že problémy a výzvy nebudú; vedel, že budú. Napriek tomu nám dal uistenie, že uprostred
problémov budeme vždy víťaziaci!
Tvoje víťazstvo je isté! Tvoj triumf je nepopierateľný. Patríš do Kráľovstva Božieho drahého
Syna, ktorý ťa vedie po triumfálnej ceste životom; je to nepretržitý víťazný sprievod: „Ale vďaka Bohu,
ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania“
(2.Korintským 2:14).
Vyznanie
Som silný v Pánovi a moci Jeho vlády, lebo radosť Pánova je mojou silou! Triumfujem, keď odchádzam, aj
keď prichádzam: Bol som vyvolený a ustanovený pre nadprirodzený a premáhajúci život v Kristovi! Toto je moje
dedičstvo v Pánovi! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Ján 16:33; 1.Korintským 15:57
1-ročný plán: Rimanom 6:1-14; Žalm 56-59
2-ročný plán: Lukáš 12:22-34; Sudcov 7

2

Pastor Chris
Prijmi a uznaj poverenie!
„Skôr, ako som ťa utvoril v živote matky, poznal som ťa, skôr, ako si vyšiel z lona matky, posvätil som ťa;

určil som ťa národom za proroka“ (Jeremiáš 1:5).
Vždy keď meditujem o úvodnom verši, som premožený veľkosťou nášho Boha! Povedal: „Skôr,
ako som ťa utvoril, poznal som ťa. Skôr, ako si vyšiel z lona tvojej matky, už som ti ťa vyvolil.“ To
znamená, že Jeremiáš bol vyvolený skôr, než sa narodil.
Úžasné na tom je, že táto skutočnosť neplatí len pre Jeremiáša; to isté platí aj pre teba. Boh si ťa
vyvolil pred tým, ako si sa narodil. Biblia hovorí: „Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na
podobu obrazu svojho Syna...“ (Rimanom 8:29).
Spojenie „vopred poznal“ použité v predchádzajúcom verši znamená viac, ako len vedieť
o niekom; znamená to „špeciálne sa zaujímať o niekoho“. Boh sa o teba špeciálne zaujímal a naplánoval
tvoj život. Skôr, než si sa narodil, oddelil ťa pre špeciálnu prácu. V tvojom živote je špeciálne povolanie,
aby si bol Jeho svedkom.
Toto isté posolstvo opakoval apoštol Pavol, keď povedal: „Ale keď Tomu, ktorý ma od života matky
vyvolil a milostivo povolal, zaľúbilo sa vyjaviť vo mne svojho Syna, aby som hlásal radostnú zvesť o Ňom medzi
pohanmi, ani chvíľu som sa neradil s telom a krvou (Galatským 1:15-16). Pavol vedel, že bol vyvoleným
nástrojom, aby obrátil pohanov z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu! Niet divu, že bol tak
zanietený pre evanjelium.
Sú takí, ktorí nie sú si vedomí svojej povinnosti kázať evanjelium; stále majú výhovorky. Myslia
si, že služba zmierenia je len pre apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastorov a učiteľov; ale nemajú
pravdu. Každému kresťanovi bolo dané poverenie, aby činil učeníkov a žiakov v národoch. Nie je
prijateľná žiadna výhovorka pre to, aby si nekázal evanjelium. Zober svoje poverenie, aby si zasahoval
svet pre Krista! Zameraj sa na to a zažiješ skutočné naplnenie v živote.
Modlitba
Bolo mi zverené slávne evanjelium požehnaného Boha a usilovne ho oznamujem vo svojom okolí i mimo
neho. Moje nadšenie pre evanjelium neustále horí a moje zanietenie nehasne! Mnohí prichádzajú cezo mňa
k poznaniu Krista a k svojmu dedičstvu v Ňom. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 4:17; 1.Korintským 9:16-18
1-ročný plán: Rimanom 6:15-7:6; Žalm 60-63
2-ročný plán: Lukáš 12:35-48; Sudcov 8
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Pastor Chris
Oceňuj Jeho prácu v tvojom živote
Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista (Efezským 5:20).
Sú takí ľudia, ktorí si nevážia alebo dokonca ani nerozpoznajú pokrok, ktorí urobili alebo Božie

požehnania vo svojich životoch. Stále majú smutnú tvár, sú ustarostení a vidia jedine to, čo nemôžu
urobiť a to, čo nemajú. Hneď sa ponosujú: „Už som nebol povýšený posledných 5 rokov!“
Problém je v tom, že nerozpoznali ani neuznali všetky ostatné nepatrné povýšenia a požehnania,
ktoré v tom čase zažili. Tvoje povýšenie sa netýka len tvojej práce; existujú aj iné druhy povýšenia a ty ich
musíš spoznať a byť za ne vďačný. Nenaučil si sa niečo nové? Nezlepšilo sa tvoje poznanie a
porozumenie Božieho slova? Nepremohol si svoj hnev? Nie je tvoj modlitebný život bohatší? Nemodlíš sa
teda lepšie, než to bolo predtým? Pozri sa vždy na všetky tieto ostatné požehnania a zlepšenia, ktoré
priniesol do tvojho života Boží Duch, pretože sú v skutočnosti ešte dôležitejšie; zameraj svoju myseľ na
ne! Nech ťa tieto požehnania nadchýňajú.
Existujú povýšenia a zlepšenia, ktoré by si nikdy nemal prehliadnuť; napr. služba Ducha Svätého
v tvojom živote! To je viac, než akékoľvek fyzické alebo materiálne povýšenie alebo požehnanie, ktoré by
si mohol dostať. V skutočnosti je to to, čo dáva narásť tvojmu povýšeniu v práci. Sú ľudia, ktorí boli
povýšení v práci a napriek tomu sú stále sklamaní a rozmýšľajú o samovražde. Boli takí ľudia, ktorí mali
mnoho peňazí a mohli si za ne všetko kúpiť, a napriek tomu boli deprimovaní, nešťastní a skončili tak, že
zničili sami seba.
Nikdy nebudeš spokojný preto, že máš veľa; ani budeš nevyhnutne poslúchať Boha preto, lebo
máš tak veľa. Preto sa nauč byť spokojným, aby si sa Mu páčil vo všetkom. Radostne slúž Pánovi, bez
ohľadu a nezávisle od okolností. Daj Ho na prvé miesto vo svojom živote, buď vďačný a nadšený
ohľadom svojho života a toho, ako ťa Boh vedie.
Modlitba
Drahý Pane, z hĺbky môjho srdca si cením Tvoju vernosť ku mne! Uschopnil si ma, aby som mal podiel na
dedičstve svätých v kráľovstve svetla tým, že si mi daroval milosť! Ďakujem Ti, že si urobil môj život slávnym a
urobil si ma žiarou Tvojej spravodlivosti, krásy, múdrosti a milosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 1: 6; Filipským 2: 13
1-ročný plán: Rimanom 7:7-25; Žalm 64-67
2-ročný plán: Lukáš 12:49-59; Sudcov 9
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Pastor Chris
„Nabíjaj sa“ Duchom Svätým
Kto jazykom hovorí, seba buduje (vzdeláva – angl.)... (1.Korintským 14:4).
Jedným z významov gréckeho slova preloženého ako „vzdeláva“ je " nabíja“ podobne ako

batéria. Interpretácia v rozšírenom preklade Biblie je veľmi inšpirujúca; hovorí: „Ten, kto hovorí v (cudzom)
jazyku, vzdeláva a zlepšuje sám seba …“ Okrem toho v Júdovi 1:20 (rozšírený angl. preklad) apoštol Pavol
nabáda: „Ale vy milovaní, budujte sa (založení) na vašej najsvätejšej viere (robte pokrok, rastite tak, ako rastie
budova, stále vyššie a vyššie) modliac sa v Duchu Svätom." Takto sa v duchu nabíjaš a povzbudzuješ.
Je pred tebou nejaká výzva, ktorá sa zdá neprekonateľná? Sú pred tebou nejaké projekty, ktoré
chceš vykonať a nie si si istý, aké kroky urobiť? Aktivuj moc a múdrosť tým, že sa budeš modliť v Duchu
Svätom, až pokiaľ nebudeš naplnený Duchom. Ak bol niekto nesmelý a začal sa trénovať v hovorení v
jazykoch nepretržite, netrvalo to dlho a stal sa smelým a pevným. Pre niekoho, kto je slabý, platí to isté;
stane sa silným! Sláva Bohu!
Keď hovoríš v iných jazykoch a tvoj Duch je nabitý, tak potom to ovládne aj tvoju myseľ! Keď bol
predtým v tvojej mysli strach, tak tvoj Duch povstane ako obor z vnútra a prevládne nad vonkajším
človekom. Pavol povedal Timoteovi: „Roznecuj boží dar, ktorý je v tebe …“ (2. Timoteovi 1: 6). Jedným zo
spôsobov ako to urobiť je cez hovorenie v jazykoch!
Niektorí kresťania ľahko padnú do pokušení, pretože nehovoria dostatočne v jazykoch; v
dôsledku toho je ich duch slabý. Každý malý šíp nepriateľa ich vyhodí z rovnováhy. Odmietni žiť
obyčajný život. V tebe je moc; vždy ju roznecuj. Hovor v jazykoch vo svojom súkromí! Keď kráčaš, hovor
v jazykoch! Keď si v práci, hovor v jazykoch! Toto nie je len pre špeciálne kresťanské denominácie; je to
pre každé Božie dieťa. Nabíjaj sa v duchu; narastaj ako budova a postupuj zo slávy do slávy!
Vyznanie
Môj život je výnimočný a plný slávy, pretože som nepretržite napĺňaný Duchom. Pôsobím z výhodnej
pozície milosti, odvahy a víťazstva v Kristovi Ježišovi, kde nezápasím, ale teším sa zo života radosti, úspechu a
nekonečného prúdu zázrakov, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5: 18; 2.Timoteovi 1: 6
1-ročný plán: Rimanom 8:1-17; Žalm 68-69
2-ročný plán: Lukáš 13:1-9; Sudcov 10
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Pastor Chris
Vyšší spôsob života
Nebuďte zaujatý len vlastným prospechom. Zabudnite na seba natoľko, aby ste mali chuť pomáhať iným

(Filipským 2:4 angl. preklad).
Keďže si Božie dieťa, tak nepotrebuješ, aby ťa najskôr niekto mal rád. Je mnoho takých, ktorí sa
často sťažujú: „Nemám žiadnych priateľov a nik si na mňa ani nespomenie.“ Niektorí dokonca vravia:
„Keďže sa nikto nestará o mňa, ani ja sa nebudem starať o nikoho!“ Ale no tak! Toto je veľmi nízka
úroveň života. Buď človekom, ktorý myslí na iných, stará sa o nich a miluje ich! To je to, na čom Bohu
záleží. Požehnanie, ktoré prijímaš z toho, keď si iní spomenú na teba, je malé v porovnaní s tým
požehnaním, ktoré dostávaš za to, keď myslíš na iných a dávaš iným. Biblia hovorí: „Požehnanejšie je dávať
ako brať“ (Skutky 20:35).
Keď dostávaš od druhých, tak všetko, čo máš, je to, čo si dostal. Božie zasľúbenie nie je pre toho,
kto berie, ale pre toho, kto dáva. Preto nevyhľadávaj pozornosť iných, namiesto toho radšej dávaj.
Nehľadaj lásku, ale dávaj lásku. Prejavuj lásku voči všetkým, a to aj vrátane tých, ktorí ťa niekedy urazili
alebo sa proti tebe previnili, a aj voči bezbožným, ktorí nemajú žiadnu nádej. Toto je spôsob života, ktorý
Boh od teba požaduje.
Sú ľudia, ktorí sa neustále domáhajú pozornosti druhých, neustále si vyžadujú od druhých, aby
im nejako prejavovali lásku. Takýto ľudia môžu byť veľmi nebezpeční, pretože keď nedostávajú lásku
a pozornosť, ktorú vyhľadávajú, stávajú sa krutými a zlými. Ty si Abrahámovo semeno a Abrahámovi
potomkovia sa vždy načahujú za druhými, počúvajú volanie tých, ktorí sú v núdzi a reagujú na ich
volanie. Preto buď odpoveďou, riešením, buď tým, ktorý napĺňa potreby iných. Netráp sa nad svojimi
potrebami, pretože Boh sa o ne postará.
Ak si sa niekedy cítil zle kvôli tomu, že sa o teba niektorí ľudia nestarali, zmeň to. Prestaň byť
nahnevaný na tých, o ktorých si myslíš, že na teba zabudli; mysli na nich v dobrom a rob im dobre! Keď
sa staneš človekom, ktorý myslí na iných, venuje im svoju pozornosť a stará sa o všetkých, ktorí sú okolo
neho, vtedy začneš napĺňať svoje povolanie „požehnávača“; a toto je vyšší spôsob života!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma dal tam, kde môžem byť pomocníkom. Som tým, ktorý pozdvihuje a dáva.
Som Tvojou vystretou láskavou rukou a záchranou pre svet. Narodil som sa ako odpoveď na plač miliónov a cezo
mňa Tvoje požehnanie tečie k ostatným ľuďom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:27-32
1-ročný plán: Rimanom 8:18-39; Žalm 70-73
2-ročný plán: Lukáš 13:10-21; Sudcov 11
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Pastor Chris
Ver v svoje modlitby
Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ (zjednoť mi srdce –

angl.) , aby som sa bál Tvojho mena (Žalm 86:11).
Veríš v účinnosť svojich modlitieb? Alebo vyhľadávaš niekoho iného, aby sa modlil za teba?
Biblia hovorí: „Účinná, horlivá modlitba zmôže mnoho“ (Jakub 5:16 angl. preklad). Boh ti tu hovorí, že
modlitba spravodlivého človeka funguje! Produkuje výsledky. Keď sa modlíš, nikdy nerozmýšľaj nad
tým, že to nefunguje. Pokým si znovuzrodený, tak je nesprávne myslieť si, že nie si oprávnený na to, aby
si dostal odpoveď na svoje modlitby! Tvoja modlitba funguje. Boh chce, aby si to vedel.
Jeden z problémov, ktorému čelia mnohí ľudia, je nedostatok sústredenia, zamerania sa. Keď sa
modlíš, musíš byť sústredený. V úvodnom verši (v anglickom preklade) čítame: „...zjednoť mi srdce, aby sa
bálo Tvojho mena.“ Iný preklad Biblie to hovorí takto: „...daj mi nerozdelené srdce, aby som sa bál Tvojho
mena.“ Hovorí sa tu o nerozdelenom srdci. Takže v modlitbe zameraj svoju pozornosť na Pána a buď si
neustále vedomý toho, za čo sa modlíš.
Je mnoho kresťanov, ktorí sa modlia za tak mnoho vecí a chvíľu na to, čo sa domodlili, si už
nepamätajú, za čo sa vlastne modlili. Hovoria Bohu mnoho vecí a dokonca aj keď na ne Boh odpovie, tak
to nevedia, pretože si nikde nepoznačili, čo povedali Bohu; nemodlia sa so zameraním alebo jasným
nasmerovaním.
Urob si zápisník na svoje modlitby a zapisuj si ich neustále! Veci, na ktorých ti záleží a za ktoré
by si sa chcel modliť, si zapíš do zápisníka a vyhraď si naplánovaný čas, kedy sa za ne modlíš. A potom,
keď sa modlíš, tak prijmi odpoveď. Ver v svoju modlitbu, ver tomu, že tvoja modlitba niečo robí, pretože
Boh je vždy ochotný dať ti žiadosti tvojho srdca: „Preto vám hovorím: Verte, že dostanete (dostávate, prijímate
– angl.) všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať“ (Marek 11:24).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za dôveru, ktorú mám v Tebe, že keď si pýtam čokoľvek v zhode s Tvojou vôľou,
tak ma počuješ. Ty si spôsobil, aby kvôli Jozuovej modlitbe zastalo slnko a Ty si ten istý včera, dnes, zajtra a navždy.
Preto sa moja viera dnes rozpína k tomu, aby prijala odpoveď na to, o čo som Ťa prosil, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:14-15; Rimanom 12:12
1-ročný plán: Rimanom 9:1-29; Žalm 74-77
2-ročný plán: Lukáš 13:22-30; Sudcov 12
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Pastor Chris
Skúmaj svoje srdce Slovom
Duch človeka je Pánovou sviecou, ktorá skúma jeho najvnútornejšie časti (Príslovie 20:27).
Na hriechu je niečo, čomu mnohí potrebujú porozumieť. Existujú duchovné hriechy a existujú

telesné hriechy. Sú hriechy, ktoré páchaš pri jednaní s inými ľuďmi, ale sú aj hriechy, ktoré páchaš vo
vzťahu s Bohom. Duchovné hriechy sú tie, ktoré sa týkajú Boha.
Napríklad ak si pyšný a povyšuješ sa nad iných ľudí, tak tí to ani nemusia zistiť, pretože pýcha je
duchovný hriech; len Boh to vidí. A Biblia hovorí: „...Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť“
(Jakub 4:6). To znamená, že nik, kto je pyšný, nemôže u Boha vyniknúť. Nie je možné, aby si skutočne
chodil s Bohom, pokým je v tvojom srdci pýcha.
Pokým Božie svetlo nezažiari v tvojom srdci a nezadefinuje ti, čo to je pýcha, tak môžeš
nepretržite žiť v pýche a nevedieť o tom. Smutné na tom je to, že následky duchovných hriechov, ako
napríklad pýcha, sú veľmi žalostné, pretože duchovné hriechy sú nebezpečnejšie, než fyzické. Toto je
dôvod, prečo by si mal ako Božie dieťa neustále skúmať svoje srdce Slovom, aby si z neho odstránil
akúkoľvek formu duchovného hriechu. Biblia hovorí: „Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než
ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie a
zmýšľanie srdca“ (Židom 4:12).
Slovo Božie skúma tvoje myšlienky a motívy. Preto sa odovzdaj Slovu; navštevuj pravidelne
cirkevné zhromaždenia a takisto biblické hodiny na skupinke. Počas takýchto stretnutí cez dôsledné
vyučovanie a štúdium Slova je tvoja viera pevne budovaná a tvoje srdce sa čistí od všetkej neprávosti.
Ježiš povedal v Jánovi 15:3: „Vy ste už čistí pre Slovo, ktoré som vám hovoril.“ Slovo ťa čistí od hriechu
a dáva ti moc žiť nad hriechom.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova na môj život. Úplne sa podriaďujem tomu, aby som bol
riadený Tvojím Slovom – v mojich myšlienkach, slovách a skutkoch. Tvojím Slovom som nepretržite čistený a moje
srdce je neustále zbavované všetkej neprávosti počas toho, ako žijem pod vládou Tvojho Slova, a to dnes a navždy,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 3:16-17; 1.Tesalonickým 5:22; Žalm 44:21
1-ročný plán: Rimanom 9:30-10:21; Žalm 78
2-ročný plán: Lukáš 13:31-35; Sudcov 13-14
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Pastor Chris
Buď s Ním stotožnený
Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej zvolil protivenstvo znášať

s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, a pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské
poklady. Lebo mal pred očami odmenu (Židom 11:24-26).
Náš úvodný verš je pozoruhodným záznamom o tom, ako si Mojžiš zvolil byť stotožneným
s Pánom napriek všetkým výhodám a lákadlám faraónovho paláca. Bol vychovaný v tom paláci, ale to
pre neho nič neznamenalo v porovnaní s Božím povolaním, ktorým ho Boh poveril, aby ho naplnil. Vzdal
sa dočasného komfortu, luxusu a svetskej slávy, aby naplnil svoje určenie v Bohu. Bol to skutok viery.
Vierou odmietol to, aby ho nazývali synom faraónovej dcéry, čo by ho mohlo urobiť dedičom faraónovho
trónu.
Toto je to, čo Boh očakáva od nás; aby sme sa stotožnili s Ním a cenili si Jeho povolanie oveľa
viac, než bohatstvo, slávu a komfort, ktorý svet môže ponúknuť. Tvoja jednota s Kristom je
najvýznamnejšou vecou na celej zemeguli, oveľa významnejšou, než čokoľvek, čo môžeš získať za
peniaze. To je dôvod, prečo je pre teba dôležité, aby si vedel, kým je Kristus v tvojom srdci a aby si
v Neho veril zvnútra svojho ducha. Poznanie toho, kým si v Ňom a aké slávne dedičstvo v Ňom máš,
v tebe vypôsobí takú neobyčajnú smelosť a dôveru, že celý svet pre teba nebude nič znamenať!
Uspokojenie Boha vo všetkom a naplnenie Jeho určenia pre tvoj život sa stane všetkým, na čom ti bude
záležať!
Mojžiš nežil v Ježišových časoch, ale mal zjavenie o svojom stotožnení sa so spasiteľom,
záchrancom, pretože keď sa stotožníš s Ježišom, tak ty sa stávaš záchrancom! A presne tým sa stal aj
Mojžiš. Biblia hovorí, že cez neho Boh zachránil (spasil) Izraelcov z Egypta. Nebolo nijakým veľkým
potešením ísť do konfrontácie s faraónom, aby prepustil Boží ľud. Mojžiš pri tom riskoval svoj život.
Avšak vedel, že vykonanie tohto príkazu bolo pre neho najdôležitejším poverením, aké mohol dostať!
Preto to uskutočnil veľmi odvážne. Opúšťal Egypt – svet – a tým aj všetko to, čo Egypt predstavoval, bez
toho, aby sa obával faraónovho hnevu.
Nech pre teba nič neznamená viac a nech ti na ničom nezáleží viac, než volanie a plač ľudí celého
sveta, ktorí sú v núdzi, biede. Pamätaj, si záchrancom zo Siona; bol si zachránený, spasený na to, aby si
zachraňoval iných. Stotožni sa s Ním a s Jeho túžbou pre získavanie duší. Ceň si Jeho povolanie na
tvojom živote (povolanie získavať duše a privádzať ľudí k spaseniu) viac, než všetky poklady tohto
sveta.
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti za privilégium toho, že som stotožnený s Tebou! Horlivosť pre evanjelium a pre
Tvoje kráľovstvo zaplavuje celé moje vnútro. Som si vedomý mojej identity s Kristom a som nadšený z toho, že som
povolaný k tomu, aby som evanjeliom menil ľudské životy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; Židom 11:31
1-ročný plán: Rimanom 11:1-24; Žalm 79-81
2-ročný plán: Lukáš 14:1-14; Sudcov 15-16
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Pastor Chris
Skúmaj samého seba a urob zmenu!
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).
Boh od nás chce, aby sme neustále robili zmeny a zlepšovali svoje životy zo slávy do slávy. Chce
od teba, aby to s tebou bolo lepšie dnes, ako to bolo včera. Základným spôsobom na to, aby sa toto dialo,
je obnova tvojej mysle Slovom. Myseľ, ktorá je obnovená, je posvätená k tomu, aby zmýšľala správne –
zmýšľala výnimočne. Myseľ, ktorá je obnovená Slovom, je pomazaná k tomu, aby robila správne
rozhodnutia a voľby v živote.
Spôsob tvojho rozmýšľania je tvojou zodpovednosťou. Jedna z vecí, na ktorú u seba musíš
neustále dávať pozor, je učiť sa tomu, ako „byť mimo seba“, ako seba pozorovať zvonka a pýtať sa seba
samého: „Aké zmeny potrebujem urobiť?“ Príliš veľa ľudí vo svete si nikdy nevyhradilo čas na to, aby
skúmali samých seba a rozmýšľali nad tým, aké pozitívne zmeny by mohli urobiť. Myslia si, že krajina,
politici, vláda atď. potrebujú zmenu; vedia o všetkých zmenách, ktoré by mali byť všade urobené, len sa
tie zmeny nesmú týkať ich samotných!
Čítaj poučné slová v našom verši ešte raz: „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.“ Tento verš určuje
tvoju zodpovednosť ohľadom zmien, ktoré sú potrebné. Takže namiesto toho, aby si premýšľal o tom, že
ktokoľvek, len nie ty, by mal byť braný na zodpovednosť za problémy, alebo že zmena by mala vyjsť od
niekoho iného, buď tým mužom alebo ženou, ktorí vybojujú takého pozitívne zmeny.
Vždy sa veľmi zaujímaj o to, aké pokroky robia v živote iní ľudia. Rozmýšľaj takto: „Čo môžem
urobiť pre to, aby som sa pozitívnym spôsobom dotkol života iných?“ Toto je správny spôsob, ako
rozmýšľať!
Vyznanie
Moja myseľ je neustále obnovovaná Slovom a cez môj osobný vklad ovplyvňujem svet okolo mňa pre
Krista! Cez Ducha Božieho rozpoznávam oblasti môjho života, ktoré vyžadujú zmeny a pôsobím takéto zmeny
aplikovaním Božieho Slova.
Rozšírené štúdium: Žalm 1:1-3
1-ročný plán: Rimanom 11:25-36; Žalm 82-84
2-ročný plán: Lukáš 14:15-24; Sudcov 17
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Pastor Chris
Zmena je možná
Ale hneď, ako sa obráti k Pánovi, závoj padne. (2.Korintským 3:16)
Ak si si niekedy myslel, že si príliš starý na to, aby si uskutočnil svoje sny a že tvoj čas už prešiel,

nevzdávaj sa. Všetko, čo potrebuješ, je: „Hľadajte Hospodina a Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“
(1.Kronická 16:11 angl. preklad). Existuje materiál, ktorý dokáže zmeniť aj najstaršieho človeka; tým
materiálom je Slovo Božie! Mojžiš odpovedal na Božie volanie vtedy, keď ma osemdesiat rokov. Jeho
staroba neovplyvnila jeho určenie. Rovnaké to bolo aj s Abrahámom, ktorý prijal zasľúbenie, keď mal
sedemdesiatpäť rokov.
Biblia hovorí: „Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly,
bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú“ (Izaiáš 40:31). Energia, ktorú potrebuješ na to, aby si uskutočnil
všetko, k čomu ťa Boh predurčil, je z Ducha, a tá je vložená v tebe: „Táto energia je Božia energia, ktorá je
hlboko vo vašom vnútri a Boh sám vo vás chce a pracuje na tom, čo Mu prináša najväčšie potešenie“ (Filipským
2:13 angl. preklad). Nie je príliš neskoro žiť pre Pána a osláviť Ho svojím životom.
Modlitba
Drahý Pane, Ty si silou môjho života. Využívam Tvoju milosť a moc na to, aby som naplnil moje určenie
v Tebe. Neustále som napĺňaný energiou a cez Tvojho Ducha rastiem od sily k sile na mojom vnútornom človeku,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 3:16; Žalm 73:26; Izaiáš 40:29
1-ročný plán: Rimanom 12:1-16; Žalm 85-88
2-ročný plán: Lukáš 14:25-35; Sudcov 18
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Pastor Chris
Nezúfaj si!
I povedal mi: Človeče, môžu tieto kosti ožiť? Povedal som: Hospodine, Pane, Ty to vieš! (Ezechiel 37:3).
Počas toho, ako duchovne rastieš, prichádzajú aj obdobia s ťažkosťami, kedy čelíš vážnym

problémom. Ale nezúfaj si v takýchto časoch. Neprotiv sa tomu, ani sa nesťažuj na to, že zažívaš takéto
ťažké časy. Dokonca aj keď sa zdá, že všetci ťa ignorujú a nie je nik, kto by ti ponúkol pomoc napriek
všetkým tvojim prosbám, odmietni byť znechutený, zastrašený. Pravdou je, že nie si ignorovaný.
V skutočnosti sa deje to, že Pán ťa trénuje a vyučuje tomu, aby si to vydržal a stál pevne! On ťa takto
trénuje. Takto ťa pripravuje na vyššiu úroveň slávy.
Nezáleží na tom, akými strašnými sa zdajú byť problémy, ktorým čelíš; nepobehuj splašene hore
dole hľadajúc pomoc od človeka. Namiesto toho hovorením, vyznávaním sa z toho dostaň von. Toto je
presne to, čo Pán povedal Ezechielovi, aby robil v údolí suchých kostí (Ezechiel 37:3-4). Ezechiel sa ocitol
v údolí plnom suchých kostí a Pán sa ho spýtal: „Môžu tieto kosti ožiť?“
Bola to nemožná situácia, ale Boh povedal Ezechielovi, aby „prorokoval ku kostiam.“ A keď
prorokoval, stal sa veľký zázrak: „...A ja som prorokoval, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum
a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej“ (Ezechiel 37:7). Ak si sa ocitol v situácii, kde sa zdá, že si
osamotený pred Bohom a všetko okolo teba sa zdá byť „suchým“, tak Pán sa ťa pýta: „Dokážem dať
život do tejto situácie?“ Pýta sa ťa: „Syn človeka, môže sa toto zmeniť?“ Boh čaká na teba, aby konal
podľa svojho Slova! Chce, aby si začal praktikovať všetko to, čomu si sa doposiaľ učil.
Ťažkosti, ktorým čelíš, sú pre teba chlebom; sú tvojou príležitosťou na to, aby si prejavil svoju
vieru v Pána a dokázal Jeho Slovo. Preto odmietni stať sa zúfalým, skormúteným. Neustále prehlasuj
svoje zdravie, úspech, prosperitu a víťazstvo v Kristovi Ježišovi.
Modlitba
Drahý Otec, Ty si mojou nádejou, silou a samotným základom mojej existencie. Ty si mojím svetlom
a spasením. Tvoje Slovo na mojich perách prináša život do beznádejných a mŕtvych situácií. Som navždy upevnený
a usadený na ceste úspechu, spravodlivosti a slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 11:15-28; Marek 11:23
1-ročný plán: Rimanom 12:17-13:14; Žalm 89
2-ročný plán: Lukáš 15:1-10; Sudcov 19
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Pastor Chris
Priprav svoje srdce na prijatie
Preto obrežte si srdce a nebuďte už viac tvrdohlaví (5.Mojžišova 10:16).
Keď sa Izraelci chystali prekročiť Jordán, tak Pán prehovoril k Józuovi, aby povedal ľuďom, že sa

majú pripraviť, pretože sa udeje veľký zázrak; a bude to niečo iného, než zažili za dní Mojžiša. Mojžiš
musel vystrieť svoju ruku nad vody Červeného mora a Boh poslal silný vietor, ktorý rozdelil more.
Ale keď sa Józua dostal k Jordánu, nemusel vystrieť svoje ruky nad vody, ani sa načiahnuť po
Mojžišovej palici. Poslal pred sebou kňazov a všetko, čo mali urobiť, bolo vkročiť do vody a potom sa
Jordán rozdelil, aby mohli ľudia prejsť po dne suchou nohou. Bolo to niečo úplne nové. Avšak Boh im
povedal, aby sa pripravili.
Boh chce, aby sme vždy boli pripravení. Povedal dokonca aj vtedy, keď súdil Izrael, aby sa ľudia
pripravili na stretnutie s Bohom (Ámos 4:12). Chce, aby si sa pripravoval vo všetkom. Boh nás nechce
zaskočiť, prekvapiť.
Napríklad pred tým, než prídeš na akékoľvek kresťanské zhromaždenie, je dôležité, aby si si
pripravil srdce na to, čím sa ťa Pán chystá požehnať. Náš úvodný verš hovorí:

„Preto obrežte si srdce a

nebuďte už viac tvrdohlaví.“ Hovorí ti tu, aby si kultivoval svojho ducha a nasmeroval ho, aby si rozoral
úhor svojho srdca; priprav ho na zmenu a na slávu, ktorú ti Pán prináša. Priprav sa na Slovo, ktoré
prichádza k tebe. Jeho Slovo je jediný materiál, ktorý dokáže katapultovať človeka z jednej úrovne slávy
na druhú. Jeho Slovo je život!
Pre každú príležitosť, ktorú máš na to, aby si prijal Božie Slovo, musíš pripraviť svoje srdce
a dovoliť posolstvu, ktoré prichádza k tebe, aby ovplyvnilo tvoj život. Prijmi Slovo s radosťou z celého
srdca a budeš užasnutý, aké výsledky to vyprodukuje v tvojom živote. Ak si človekom, ktorý zdieľa
Božie Slovo s inými, pripravuj si svoje posolstvo v modlitbe a meditácii.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem ti za tú príležitosť, že môžem byť pravidelne vystavený službe Tvojho Slova. Pri
každej takejto príležitosti je moje srdce dané do poriadku a je plne pripravené s radosťou prijať Slovo, bez
pochybností a nevery. Moje srdce je Ti úplne dostupné na to, aby si mohol prejavovať svoju slávu v mojom živote,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jeremiáš 4:3-4; Ezdráš 7:10; 2.Kronická 12:14
1-ročný plán: Rimanom 14-15:4; Žalm 90-93
2-ročný plán: Lukáš 15:11-19; Sudcov 20
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Pastor Chris
Dostaň do seba Slovo
Príchod Tvojho Slova dáva svetlo, dáva prostému porozumenie (Žalm 119:130).
Všimni si poučné slová žalmistu v našom úvodnom verši; oboznamuje nás s faktom, že príchod

Božieho Slova prináša svetlo. To znamená, že Slovo sa musí dostať do tvojho ducha! Slovo v tebe spojené
s tvojím duchom je to, čo Boh chce! Urobí ťa to tým, o čom to Slovo hovorí a zmení tvoj život. Keď sa
Božie Slovo dostáva do teba, prináša ti svetlo. To znamená, že človek, ktorý nemá Božie Slovo vo svojom
duchu, nemá nijaké svetlo a výsledkom toho je, že chodí v tme.
So Slovom v tvojom duchu si si istý, že budeš robiť pokrok v živote. Ale nie je to len to, že
počúvaš kázne v TV alebo na DVD, musí to byť viac. Musíš mať to posolstvo vo svojom vnútri,
vo svojom srdci. To je to, čo naozaj funguje. Ak by si vzal pšeničné semeno a zavrel ho do najlepšej
chladničky na svete, nebudeš mať žiadnu úrodu. Ak by si ho uložil do najlepšej a najbezpečnejšej banky,
aj tak ti to nič neprinesie, pretože to nie je správne prostredie pre semeno, aby narástlo. Semeno musí byť
umiestnené do správneho prostredia, aby začalo rásť a prinášalo úrodu.
Tvoj duch je nádobou pre Božie Slovo; je to miesto, kde sa nachádza Božie svetlo: „Duch človeka je
sviecou Pánovou, osvecujúcou všetky časti jeho vnútra“ (Príslovie 20:27 angl. preklad). Niektorí ľudia dokážu
spamäti citovať mnohé verše, ale tieto verše neprinášajú pre nich mnoho výsledkov, pretože sú v ich
hlavách a nie srdciach.
Tvoj duch musí stráviť Slovo, až kým to nezačne pôsobiť na tvoj spôsob myslenia a nedá ti to
novú mentalitu. Ak posolstvo nezmenilo tvoje myslenie, tak potom sa nedostalo do teba. To znamená, že
jeho vplyv a dopad na tvoj život je veľmi obmedzený. Preto dostávaj do seba Slovo a ono v tebe zostane
a bude produkovať to, o čom hovorí. Bude v tebe vitálnou silou, ktorá spôsobí, že budeš podľa toho
Slova aj žiť.
Modlitba
Drahý Pane, Tvoje Slovo je uložené v mojom srdci a produkuje výsledky v každej oblasti môjho života.
Mám potešenie v Tvojom Slove a ako nad ním meditujem, som napĺňaný energiou na víťazstvo, premieňaný zo
slávy do slávy a moja myseľ je obnovovaná, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírení štúdium: Józue 1:8; 1.Timoteovi 4:15
1-ročný plán: Rimanom 15:5-13; Žalm 94-98
2-ročný plán: Lukáš 15:20-32; Sudcov 21
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Pastor Chris
Posolstvo viery
A teraz zostáva viera, nádej a láska. Ale najväčšia z nich je láska (1.Korintským 13:13).
Viera, nádej a láska sú tri základné životné sily, ktoré priťahovali ľudí k Ježišovmu posolstvu,

keď chodil po zemi. Avšak v dnešnom našom štúdiu sa zameriame len na prvú z nich: vieru.
Keď Ježiš slúžil, v srdciach Jeho poslucháčov ožívala viera. Dal im spoznať, kto je Boh, aká je Jeho
večná vôľa a čo už pre nich urobil. Povedal im: „Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám
otvorené“ (Matúš 7:7). Ani farizeji ani saduceji nikdy takto nevyučovali ľudí! Ľudia boli fascinovaní Jeho
posolstvom, pretože im zjavovalo Otcovu vôľu a inšpirovalo vieru v ich srdciach.
Niet divu, že zhromaždil okolo seba zástupy a jednoduchí ľudia Ho veľmi radi počúvali (Marek
12:23). Predtým si mysleli, že Boh požehnáva len toho, koho si zvolí. Predpokladali, že Bohu na nich
príliš nezáleží. Ale Ježiš im ukázal ich mylné predstavy o Bohu, keď ich učil o tom, že Boh miluje
každého bezpodmienečne.
Keď Ho pozorovali, ako vyháňa démonov, otvára oči slepým, uši hluchým a dokonca kriesi
mŕtvych s neobyčajnými prejavmi autority, mnohí boli presvedčení a mali vieru v Otcovu lásku voči nim.
Biblia hovorí, že mnohí uverili v Jeho meno, keď videli zázraky, ktoré robil (Ján 2:23). Dokázali veriť
a mať vzťah s Bohom, ktorého fyzicky nevideli, lebo Ježiš im cez svoje posolstvo urobil Otca skutočným.
S týmto istým posolstvom nás Boh vyslal kázať a vyučovať po celom svete. V Jánovi 20:21
povedal: „...ako Otec poslal mňa, aj ja posielam vás.“ Ak dnes čelíš situácii, ktorá vyzerá tak, že sa bude dať
veľmi ťažko vyriešiť, môžeš dôverovať Bohu, že urobí zázrak. On je Bohom, ktorý „oživuje“ mŕtvych; to
znamená, že dáva život tomu, čo je mŕtve. Nie je podstatné, či je to mŕtve materinské lono, mŕtve telo,
mŕtve podnikanie alebo mŕtvy bankový účet. Môžeš dostať svoj zázrak hneď teraz! Ver a dostaneš.
Modlitba
Drahý Pane, Ty si tvorca nebies a zeme; nič nie je pre Teba príliš ťažké! Dôverujem Ti celým svojím
srdcom, lebo viem, že Ty si Ten, ktorý dáva okrasu namiesto popola, robí kľukaté cesty priamymi a pôsobí, že všetko
pracuje pre moje dobré! Ďakujem Ti, že mi dávaš taký úžasný život nekončiacich víťazstiev, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:1; 2.Korintským 4:18
1-ročný plán: Rimanom 15:14-33; Žalm 99-101
2-ročný plán: Lukáš 16:1-12; Rút 1-2
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Pastor Chris
On nie je ďaleko!
„Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale

Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky“ (Ján 14:10).
Keď Pán Ježiš chodil po zemi, tak chodil v jednote s Otcom a bol neustále zameraný na Otcovu
neustálu a trvalú prítomnosť. Keď povedal vo verši, ktorý sme čítali :„...Otec, ktorý je vo mne...“, tak
odkazoval na Svätého Ducha. Duch Svätý je rovnaký ako Otec. On nie je len nejaký vplyv, či mystický
vietor, ako si niektorí ľudia myslia. On je Otec, ktorý prebýva v tebe! Nie je niekde ďaleko.
Buď si vedomý, že nie si sám, si v Otcovi, a Otec je v tebe! Si s Ním jedno. 1.Korintským 6:17 nám
hovorí o tvojej neoddeliteľnej jednote s Otcom: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch.“ To je dôvod,
prečo sa môžeš radovať s bohatého spoločenstva s Ním a kráčať s Ním v jednote.
Teraz sa už nepotrebuješ po Ňom naťahovať, „volať na Neho“, akoby bol ďaleko a možno ťa ani
nepočul. 2.Korintským 5:17 nám hovorí: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli,
a hľa, nastali nové.“

Vošiel si do Krista cez svoje nové narodenie, a tak si teraz v Ňom. Preto

v Kolosenským 1:27 čítame, že Kristus, ktorý je v tebe, je nádejou slávy. Tak ako Ježiš, keď povedal: „Ja
som v Otcovi a Otec je vo mne“ (Ján 14:10), ty si tiež v Otcovi a Otec je v tebe! Halleluja!
To znamená už žiadny strach, žiadne starosti, ani temnota, zmätok alebo pochybnosti
o budúcnosti! Ten Jeden, ktorý vie všetko a je všemohúci, žije v tebe! Nečuduj sa, že hovorí v 1.Jánovi 4:4:
„Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“
Modlitba
Drahý Duchu Svätý, ďakujem, že máš vo mne svoj príbytok, kráčajúc vo mne, so mnou a skrze mňa! Tvoja
vnútorná a neustála prítomnosť robí zo mňa pána môjho života. Ďakujem za Tvoju slávu a Tvoju prítomnosť
v mojom živote, čoho výsledkom je premena od slávy k sláve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:16-18; Galatským 4:6
1-ročný plán: Rimanom 16; Žalm 102-103
2-ročný plán: Lukáš 16:13-18; Rút 3-4
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Pastor Chris
Viď sa v Božom zrkadle
„My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten

istý obraz zo slávy do slávy“(2.Korintským 3:18)
Keď študuješ Božie Slovo, tak sa vlastne pozeráš do Božieho zrkadla. Naše dnešné slovo nám
hovorí, že to, čo v Božom Slove vidíš; to, ako „vyzeráš“ (študovaním Božieho Slova), je sláva Božia. To
znamená ako stále pozoruješ slávu Božiu v Božom Slove, si premieňaný, menený slávou, ktorú vidíš
v Slove. Ó, aké je to mocné!
Slovo Božie odzrkadľuje teba, ukazuje ti tvoju identitu, tvoj pôvod a dedičstvo v Ježišovi Kristovi.
Keď kážem evanjelium a učím iných Slovo, tak im nastavujem Božie zrkadlo, takže sa môžu vidieť
v Slove, spoznávajú, kto sú a rovnako spoznávajú aj svoje práva a schopnosti v Kristovi! Ten, kto príde
do cirkvi a myslí si, že je nehodný a porozumie Božej láske, tak zrazu uvidí, že je Bohom milovaný.
Niekto, kto si myslel, že je odsúdený hriešnik, zrazu zistí, že bol učinený spravodlivosťou Božou
v Kristovi Ježišovi. To je moc Božieho Slova; nie len aby ti ukázala, kto si, ale aby ti tiež dala schopnosť
žiť podľa toho.
Pripomína mi to jedného mladého muža, ktorý stratil pamäť, ale zobrali ho na jedno naše
stretnutie. Ako bolo vyučované Božie Slovo, prišlo na neho pomazanie a jeho myseľ bola obnovená. Keď
som to zistil, zavolal som ho a spýtal sa na jeho meno; on inteligentne odpovedal a to je niečo, čoho
predtým nebol schopný už niekoľko rokov až dovtedy. Viac ako o rok neskôr som sa s ním stretol
a spýtal sa ho, ako sa má. Odpovedal: „Mám sa veľmi dobre. Mám i prácu.“
Dívaj sa na seba spôsobom, akým sa na teba pozerá Boh v Jeho Slove, a konaj podľa toho. Slovo
hovorí, že si spravodlivosťou Božou - prijmi to a ži podľa toho. Študuj a počúvaj Slovo Božie, lebo čím
viac to robíš, tým viac sa premieňaš k tomu, aby si sa stal slávou, ktorú vidíš v Slove.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že mi dávaš schopnosť vidieť slávnu realitu Tvojho Slova, preto vidím, kto som a na
čo si ma povolal a utvoril. Vyznávam, že skrze Tvojho Ducha obmedzenia, problémy, choroby a bolesti sú preč odo
mňa a všetko je nové. Prijímam nový druh života vo víťazstve, sile a odvahe, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:23-24
1-ročný plán: 1.Korintským 1; Žalm 104-106
2-ročný plán: Lukáš 16:19-31; 1.Samuelova 1
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Pastor Chris
Stelesnenie Jeho spravodlivosti
„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred

Bohom“ (2.Korintským 5:21)
Starostlivo si všimni voľbu slov inšpirovanú Duchom Svätým v dnešnom slove: Ježiš Kristus sa
stal za nás hriechom, takže my sme sa mohli stať spravodlivosťou Božou v Ňom! Toto je oveľa viac, ako
byť ospravedlnený alebo byť spravodlivý skrze vieru. Znamená to, že sme sa stali úplným vyjadrením
Jeho spravodlivosti a dôkazom jednoty s Ním!
Toto je kresťanstvo. To je Evanjelium. Sme vyjadrením Jeho dobroty, vyjadrením Jeho láskavosti
a Jeho milosti! Sme Jeho vystretými rukami na požehnanie sveta. Nečuduj sa, keď hovorí Abrahámovi:
„Požehnám ťa a urobím ťa požehnaním.“ Toto zasľúbenie Abrahámovi bolo naplnené v Ježišovi Kristovi.
Rozmýšľaj o tom. Abrahám sa stal Božím požehnaním svetu a to znamená, že ak chcel Boh niekoho
požehnať, tak to priniesol cez Abraháma.
Teraz urobil tým istým aj nás. Sme vyjadrením Jeho osobnosti; všetko, čím je Otec a čo prestavuje,
je vyjadrené v nás a skrze nás. Pán Ježiš urobil dôležité prehlásenie, keď povedal: „Kto mňa videl, videl
Otca“ (Ján 14:9). V Jánovi 10:30 ešte povedal: „Ja a môj Otec sme jedno.“ On zjavoval vôľu a prirodzenosť
Otcovu. Je pre nás opísaný v liste Židom 1:3 ako zjavený obraz Otca, dokonalý „odtlačok“ Boha a Jeho
perfektné vyobrazenie; a my sme úplne rovnakí, ako On.
1.Jánova 4:17 nám hovorí, že aký je On, takí sme aj my na tomto svete. Takže tak ako Ježiš, tak aj
my sme vyjadrením Božej vôle a charakteru. Toto je spravodlivosť: je to vyjadrenie vôle a podstaty Boha.
Rímskym 5:17 hovorí: „Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú
kraľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti.“ Znamená to, že si bol obdarený schopnosťou
všade zjavovať, prejavovať vôľu a prirodzenosť tvojho Otca. V každej situácii a v každej záležitosti. Nech
je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si urobil, aby Ježiš Kristus, ktorý nepoznal hriechu stal hriechom za
mňa, aby som sa ja mohol stať vyjadrením Tvojej spravodlivosti, obdarený schopnosťou zjavovať a prejavovať
Tvoju vôľu a prirodzenosť vo všetkom. Zjavujem Tvoju dobrotu a dokonalosť. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 3:21-22; Rímskym 5:17-18
1-ročný plán: 1.Korintským 2; Žalm 107-108
2-ročný plán: Lukáš 17:1-10; 1.Samuelova 2
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Pastor Chris
Správca Božích požehnaní
A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to

dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s Ním trpíme, aby sme s Ním boli aj oslávení (Rimanom 8:16-17).
Duch Svätý je správcom Božieho bohatstva. Boh ťa požehnal a urobil ťa spoludedičom s Kristom
(Rimanom 8:17); všetky veci sú tvoje (1.Korintským 3:21). Máš všetko, čo Boh pre teba určil, aby si mal,
ale aby si mohol reálne zažívať všetky požehnania, ktoré sú tvoje v Kristovi Ježišovi, musíš byť
oboznámený s Duchom Svätým – správcom tvojho dedičstva. 1.Korintským 2:12 hovorí: „Neprijali sme
ducha tohto sveta, ale ducha, ktorý je od Boha, aby sme mohli vedieť všetko, čo je nám Bohom darované.“
Predstav si toto: Nejaký človek zomrie a poručí svoj majetok ako úžasné dedičstvo svojmu
synovi. Avšak závet ohľadom dedičstva je v rukách správcu, ktorého syn nepozná. Preto si nijakým
spôsobom nemôže užívať bohatstvo, ktoré mu odovzdal jeho otec, aj keď mu patrí, ak sa nikdy nestretne
so správcom. Podobne až kým nespoznáš Ducha Svätého, aj keď máš nevypovedateľné požehnania
v Kristovi, nebudeš schopný mať z nich úžitok.
Život v plnosti, pokoji, spravodlivosti, božskom uzdravení a zdraví, prosperite, odpustení,
v spoločenstve s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom – toto všetko a ešte viac sú Božie slávne
požehnania, ktoré ti Boh dal, aby si ich zdarma užíval. Duch Svätý prišiel, aby ti zjavil tieto požehnania
a učil ťa, ako v nich chodiť. Využi v svojom živote Jeho službu; maj s Ním hlboké a osobné spoločenstvo,
a On odstráni všetky obmedzenia a prenesie ťa na miesto božského dedičstva, ktoré ti Boh určil ešte pred
stvorením sveta!
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti, že si urobil pre mňa možným to, aby som prijal Ducha Svätého, to najväčšie
požehnanie, aké niekto môže kedy dostať. Teraz viem, že nikdy nebudem kráčať v tme, pretože Duch Svätý mi
zjavuje všetko, čo mi je darované v Kristovi Ježišovi, učiac ma kráčať v slávnych požehnaniach Kráľovstva. V mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:16; 2.Peter 1:3; 2.Korintským 8:9
1-ročný plán: 1.Korintským 3; Žalm 109-112
2-ročný plán: Lukáš 17:11-19; 1.Samuelova 3
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Pastor Chris
Aktivovanie moci
„A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení Duchom, hovoriac si navzájom žalmami a

hymnami a duchovnými piesňami spievajúc a hudúc vo svojom srdci Pánovi...“ (Efezským 5:18-20).
Aktivácia Božej moci a roznecovanie sa v Duchu Svätom je dôležité pre každého veriaceho.
Skutky 1:8 hovoria: „...ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás...“; čo znamená, že každý, kto sa
narodil znovu a prijal Ducha Svätého, prijal moc. Avšak to neznamená, že keď je táto moc v tebe, tak
bude vždy účinná.
Ten, kto chce od Boha prijímať, musí pre seba vierou aktivovať Božiu moc. Pavol povedal
Timoteovi, aby roznecoval v sebe Boží dar (2. Timoteovi 1:6). Mal na mysli moc Ducha Svätého, ktorá
môže byť v tvojom duchu spiaca (nečinná), pokiaľ ju neaktivuješ.
Si zodpovedný za aktiváciu Jeho moci v sebe. Keď sa modlíš v jazykoch, tak túto moc roznecuješ.
Ďalší spôsob, ako zažiť uvoľnenie Božej moci v tvojom živote, je cez prehlasovanie Božieho Slova.
Napríklad keď prehlasuješ: „Môžem robiť všetko skrze Krista, ktorý ma posilňuje“; „Som
spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi“; „Pán je silou môjho života“; nebude trvať dlho a budeš
naplnený Duchom.
Môžeš zapínať moc, kedykoľvek si to zvolíš, kdekoľvek si – cez hovorenie v jazykoch
a prehlasovanie Slova s odvahou. Roznecuj túto moc práve teraz; prehlasuj Slovo s vierou a hovor
zároveň v jazykoch. Nebude trvať dlho a tvoj duch bude aktivovaný a bude cez teba zjavovaná Božia
sláva.
Vyznanie
Pán je mojím svetlom a mojou spásou; On je silou môjho života! On je so mnou ako Ten mocný; preto
žiadna zbraň vyrobená proti mne nebude úspešná. Pripadla mi utešená výmera; mám utešené dedičstvo. Vychádzam
s radosťou a som vedený pokojom; moje kroky sú riadené Pánom. Radosť, zdravie, pokoj, prosperita a dobrý život sú
mojím dedičstvom v Kristovi. Pane, buď požehnaný naveky.
Rozšírené štúdium: Skutky: 1:8; 1.Korintským 2:4-5
1-ročný plán: 1.Korintským 4; Žalm 113-116
2-ročný plán: Lukáš 17:20-30; 1.Samuelova 4
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Pastor Chris
Úžasná osobnosť
„Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám

všetko, čo som vám povedal“ (Ján 14:26).
Duch Svätý je poslaný Otcom, aby kráčal spolu s tebou tvojou cestou života a Jeho cieľom je
urobiť ťa vo všetkom absolútne úspešným. Takže je veľmi dôležité, ako poznáš osobu Ducha Svätého
a využívaš Jeho službu vo svojom živote. Nemôžeš si vychutnávať bohatý a intímny vzťah s niekým,
koho nepoznáš. Tak isto pokiaľ nebudeš poznať Ducha Svätého a nebudeš chápať Jeho službu a prácu
v tvojom živote, nemôžeš s Ním chodiť.
Ak nebudeš chodiť v blízkosti Ducha Svätého, nemôžeš dosiahnuť úspech Božím spôsobom;
môžeš mať ľudský úspech, ale ten sa pred Bohom nepočíta. Pravý úspech sa meria podľa Božieho
štandardu a definície; pravý úspech je cez Ducha. Takže učenie sa o Ňom; učenie sa o Jeho službe vo
svojom živote – a ako mať s Ním spoločenstvo – by mala byť tvoja životná cesta.
Je tomu tak preto, lebo čím viac sa naučíš od Neho, tým viac sa chceš od Neho dozvedieť. Proste
nikdy nemáš dosť. Vždy budeš chcieť viac a viac slávy Jeho prebývajúcej prítomnosti a bude to stále
lepšie a lepšie. On je úžasná, nekonečná osobnosť s mnohostrannou múdrosťou. S Ním je život radostný,
je to neustály prúd požehnania. On vôbec nie je nudná osobnosť; je plný rozmanitosti. Robí rôzne veci
rôznymi spôsobmi, je vzrušujúci a nádherný.
Keď ľudia hovoria, že život je nudný, je zrejmé, že nepoznajú Ducha Svätého; nemajú bohaté
spoločenstvo s Ním. Cez spoločenstvo s Ním môžeš dokonca spoznať Jeho city a spôsoby jednania;
môžeš spoznať, ako sa správa a zmýšľa. Pamätaj, že On je autorom písem. Neexistuje nič v Božom Slove,
čo by nepoznal. Je najlepší učiteľ a dal nám napísané Slovo Božie, takže tak môžeme spoznávať Jeho
osobu, skutky a Kráľovstvo.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za slávne zjednotenie a výsadu neustáleho spoločenstva s Tvojím Duchom. Keď
chodím s Ním v jednote, zažívam Tvoju mnohostrannú múdrosť, nadprirodzené požehnanie a zjavovanie Tvojho
Slova. Žijem slávne nad chorobou, chudobou, zlyhaním, smrťou, porážkou a deštrukciou, v Ježišovom mene.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 12:3; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: 1.Korintským 5; Žalm 117-118
2-ročný plán: Lukáš 17:31-37; 1.Samuelova 5-6
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Pastor Chris
Uskutočňovanie Slova
„Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný, a prenikajúce až do rozdelenia duše

a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca.“ (Židom 4:12).
Náš úvodný verš nám dáva poznať moc, spoľahlivosť, neomylnosť a nemennosť Božieho Slova.
Slovo produkuje výsledky vtedy, keď uveríš, že je pravdou, vyznávaš ho a konáš podľa neho.
Napríklad 2. Korintským 2:14 hovorí: „No, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v Kristu
a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste.“ Toto znamená, že bez ohľadu na to, čo ti príde do
cesty, trvaj na tom, že víťazíš vždy a vo všetkom! Vo viere stoj na svojom mieste – proti všetkým
a všetkému – tvrdiac, že si víťazom v Kristovi Ježišovi.
Niektorí kresťania majú názor, že: „Čo bude, to bude“; ale mýlia sa. Boh nás nezanechá na milosť
alebo nemilosť diabla, alebo okolností života. Nenecháva veci na náhodu. Ani raz nám v Písme nehovorí:
„Čo bude, to bude.“ Toto je to, čo by diabol najradšej chcel, aby ľudia takto rozmýšľali, takže nebude na
nich, aby urobili niečo ohľadne ich situácie. Ale my sme múdrejší! My Slovo praktikujeme. Činíme Slovo.
Boh nám dal Svoje Slovo, aby sme ním žili a aby sme ho používali na vytváranie našich slávnych
a víťazných životov. Takže je to tvoja zodpovednosť používať Slovo; pracovať so Slovom. Filipským 2:12
hovorí: „...s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení.“ Toto je to, čo robil Abrahám. V 1. Mojžišovej
17:5 mu Pán povedal: „Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abram, ale tvoje meno bude Abrahám, lebo som
ťa učinil otcom mnohých národov.“
V tej dobe mal Abrahám skoro sto rokov a nemal dieťa, ale uveril a konal podľa Slova (čítaj
Rimanom 4:17-21)! Nepochyboval o Božom zasľúbení skrze nevieru, ale bol silný vo viere, vzdávajúc
Bohu slávu!
Zmena v tom, po čom túžiš, či už v tvojich financiách, zdraví alebo rodine, závisí od teba, nie od
Boha. Konaj podľa Slova. Trvaj na tom, že bude iba jeden výsledok: a to bude to, čo hovorí Slovo!
Vyznanie
Zaznamenávam si dôležité víťazstvá a dosiahnuté ciele v tomto roku, ktorý je rokom môjho triumfu;
zjavujem vôňu Božieho poznania na každom mieste, panujúc s Kristom a prinášajúc Mu slávu dnes a vždy,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 2:14, Izaiáš 55:10-11
1-ročný plán: 1.Korintským 6; Žalm 119:1-112
2-ročný plán: Lukáš 18:1-8; 1.Samuelova 7-8
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Pastor Chris
Je tebou nadšený
„Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa

vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou“ (Sofoniáš 3:17).
Vedel si, že Boh je nadšený ohľadom teba? Musíš si dnes zobrať nejaký čas a meditovať nad tým.
Niektorí ľudia premýšľajú iba o Božom hneve. Veria tomu, že je na nich stále nahnevaný. Boli vychovaní
v zmýšľaní, že Boh sa zajíma iba o hriech, a pretože je vo svete tak veľa hriechu, je na každého naštvaný;
ale nie! Nie je to tak. Boh sa nezaujíma o hriech tak, ako si mnohí myslia. Zaujímal sa o hriech a tento Jeho
záujem o hriech Ho prinútil poslať Ježiša.
Keď Ježiš zomrel na kríži, problém hriechu bol navždy vyriešený. Takže pre veriaceho v Krista
už hriech viac nie je problémom. Smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista prinieslo koniec hriechu
a uviedlo ťa do života spravodlivosti: „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my
boli spravodlivosťou Božou v ňom“ (2. Korintským 5:21). Takže vidíš, že Boh nie je na teba nahnevaný;
urovnal problém s hriechom skrze Ježiša Krista a povedal: „...hriech nebude panovať nad vami...“ (Rímskym
6:14).
To, čo musíš urobiť, je dôverovať Jeho spravodlivosti; dôveruj tomu, čo Ježiš prišiel urobiť! Ty si
ovocím – výsledkom Kristovej spasiteľskej práce. Akceptuj a prijmi Jeho spravodlivosť do svojho ducha
a nielenže budeš neustále žiť v Jeho sláve a milosti vediac, že On sa na teba nehnevá, ale je tebou
nadšený.
2. Korintským 5:19 hovorí: „...ako že Boh bol v Kristovi mieriac so sebou svet, nepočítajúc im ich
hriechov a položil do nás slovo zmierenia.“ Toto ti umožní poznať Božiu myseľ. On nie je nahnevaný na
hriešnika, nieto ešte na teba, ktorý si znovuzrodený. Takže buď nadšený ohľadom Boha, pretože On je
nadšený ohľadom teba.
Vyznanie
Som spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi; hriech nemá moc nado mnou. Môj nebeský Otec sa raduje
nado mnou spievajúc a ja Mu dnes prinášam radosť a potešenie, vo všetkom Ho tešiac! Som Jeho korunou a perlou
veľkej hodnoty. Som Jeho predĺženou rukou lásky, radosti a spravodlivosti pre svet! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Žalm 89:15-17; Jób 8:20-21; Žalm 97:11-12
1-ročný plán: 1.Korintským 7; Žalm 119:113-176
2-ročný plán: Lukáš 18:9-17; 1.Samuelova 9
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Pastor Chris
Zákon lásky
Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ

skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní (Jakub 1:25).
To, čo povedal apoštol Jakub v našom úvodnom verši, mnohí interpretovali z náboženskej
perspektívy, keď si mysleli, že dokonalý zákon slobody znamená „zákon, ktorý robí človeka
slobodným.“ Nijaký zákon nám nebol daný na to, aby nás urobil slobodnými. Narodili sme sa slobodní.
Keď si sa znovuzrodil, tak si nebol oslobodený. Ale možno mi povieš, že predsa Ježiš povedal toto: „A
poznáte pravdu a pravda vás oslobodí.“
Je dôležité porozumieť, čo Ježiš učil Židov a čo učí cirkev; povedal to Židom; tento verš nehovorí:
„...a pravda vás oslobodí“, ale že „pravda vás urobí slobodnými.“ (trochu ťažko sa to prekladá
z angličtiny). Čo znamená táto druhá veta? To, že budeš zažívať to, čo sa už stalo; slobodu, ktorá sa už
uskutočnila. Keď poznáš pravdu Božieho Slova ohľadom akejkoľvek situácie a aplikuješ ju v tejto
situácii, zažiješ následné požehnanie a oslobodenie od ťažkostí, spôsobených touto situáciou alebo tvojou
neznalosťou. A predsa toto učenie bolo pre Židov.
Jakub nehovoril o zákone, ktorý urobí kresťanov slobodnými, pretože v okamihu, keď si sa
znovuzrodil, narodil si sa slobodný v Kristovi. Nebol si oslobodený od satana alebo od hocičoho, čo
zraňuje alebo zväzuje; bol ti daný nový život, ktorý nikdy predtým neexistoval. Stal si sa novým
stvorením nadradeným satanovi. Jeden z prekladov Biblie to opisuje takto: „Ak hocikto neprestajne hľadí do
Božieho zákona pre slobodného človeka...“ (Jakub 1:25). Toto je zmysel zákona slobody. Boží dokonalý zákon
slobody je zákon lásky.
1.Timoteovi 1:9 hovorí: „vedomý toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale (je) pre zločincov a
neposlušných, bezbožníkov a hriešnikov, nesvedomitých a zvrhlých, pre otcovrahov a matkovrahov, vražedníkov.“
Či to znamená, že sme bez zákona? Áno, ale nie sme bez „zákona“ voči Bohu.
Aký je to zákon? Ježiš o ňom hovorí v Jánovi 13:34: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne
milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.“ Toto je náš zákon, ktorý v skutočnosti ani
nie je zákonom, ale naším spôsobom života. Pre nás ako kresťanov je prirodzené chodiť v láske, pretože
láska Božia je naširoko rozliata v našich srdciach cez Ducha Svätého (Rimanom 5:5).
Modlitba
Požehnaný Otec, ďakujem Ti za to, že Tvoja láska je cez Ducha Svätého rozliata v mojom srdci. Každý deň
je Tvoja láska zjavovaná a prejavovaná cezo mňa okolo mňa – v mojich slovách a skutkoch, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13:8; 1.Ján 5:2-3
1-ročný plán: 1.Korintským 8; Žalm 120-127
2-ročný plán: Lukáš 18:18-27; 1.Samuelova 10
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Pastor Chris
Vykonávaj rozsudok!
Nech jasajú zbožní v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. V ich hrdlách bude velebenie Boha a v ich

rukách dvojsečný meč, aby vykonávali pomstu na pohanoch a potrestali národy, ich kráľov poviazali reťazami a ich
šľachticov železnými putami; aby vykonali na nich súd, ako bolo napísané. Pre všetkých zbožných je to na slávu.
Halleluja! (Žalm 149:5-9).
V kresťanstve nie sme povolaní bojovať s diablom. Satan, diabol, je našim protivníkom, ale už bol
porazený! Bol odsúdený a my sme tí, ktorí boli poverení tým, aby vykonávali súd! Takže my s ním už
nebojujeme; vykonávame rozsudok, ktorý bol nad ním vyrieknutý. Je to súčasťou nášho dedičstva
v Kristovi: „... aby vykonali na nich (satanovi a jeho démonoch) súd, ako bolo napísané. Pre všetkých zbožných je to
na slávu. Halleluja! (Žalm 149:5-9).
V Jánovi 16:11 Ježiš povedal: „...knieža tohto sveta je odsúdené“; to znamená, že bol vyrieknutý
rozsudok. Halleluja! Je našou zodpovednosťou, aby sme udržali satana tam, kde patrí – pod našimi
nohami! Preto nám Biblia hovorí, aby sme ho vyháňali! Nezápasíš so satanom, jednoducho ho vyháňaš.
Ježišovo vzkriesenie z teba urobilo šampióna. Biblia hovorí, že sme boli vzkriesení spolu s Ním
a spolu s Ním sme boli posadení v nebeských oblastiach (Efezským 2:6). Si posadený s Kristom vysoko
nad všetky kniežatstvá a mocnosti. Obsadil si miesto autority v Kristovi, vysoko nad satanom a nad
všetkým, čo je spojené s ním. Sláva Bohu!
Vyznanie
Som pomazaný Duchom Svätým a mocou! Som nadradený satanovi a jeho démonom a mám autoritu
vykonávať nad nimi súd. Vládnem a triumfujem nad okolnosťami dnes a vždy, pretože Ten väčší býva vo mne!
Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4; Jakub 4:7
1-ročný plán: 1.Korintským 9; Žalm 128-134
2-ročný plán: Lukáš 18:28-34; 1.Samuelova 11-12
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Pastor Chris
Porozumej a uchop duchovné skutočnosti
Viera je základom vecí, v ktoré dúfame, dôkazom vecí, ktoré nevidíme (Židom 11:1).
Keďže si znovuzrodený, patríš do kráľovstva Božieho milovaného Syna, a je to duchovné

kráľovstvo. V tomto kráľovstve ťa Boh požehnal všetkým duchovným požehnaním. To zahŕňa všetko, čo
je potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3); všetko, čo by si kedy chcel a čo je v zhode s Božou
dokonalou vôľou pre tvoj život, je už tvoje v Kristovi.
Zdravie, prosperita, úspech a život v neustálych víťazstvách sú skutočnosti, ktoré môžeš uchopiť
v duchovnej oblasti a použiť ich vo svojom živote. Avšak na to, aby si uchopil tieto a iné duchovné
skutočnosti, aby sa pre teba stali skutočnými, živými skúsenosťami v tvojom osobnom živote, na to
potrebuješ vieru. Viera je reakcia ľudského ducha na Božie Slovo. Skutky, ktoré vykonáš, tvoja reakcia na
tie skutočnosti, ktoré vidíš v Božom Slove, je to, čo znamená viera.
Viera je konanie na základe skutočností oznámených nám cez Ducha Svätého; pochopenie
a uchopenie skutočností duchovného kráľovstva, ku ktorému patríš a „pretlačenie ich“ do prirodzeného
sveta. Inak povedané, keď hovoríš o svojom zdraví, uzdravení, prosperite a slávnom živote v Kristovi,
tak sa nesnažíš spôsobiť, aby sa niečo stalo; miesto toho jednoducho chodíš v skutočnostiach, ktoré
existujú v duchovnej oblasti, ku ktorej patríš.
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Slova a službu Ducha Svätého v mojom živote. Ďakujem Ti za
osvietenie môjho ducha, aby poznal, chápal a uchopil všetko, čo si pre mňa urobil dostupným v Kristovi. Chodím
v realite môjho dedičstva v Kristovi, vedomý si toho, že som premohol svet a celý jeho systém v Ježišovom mene,
Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:1; Židom 2:4
1-ročný plán: 1.Korintským 10:1-13; Žalm 135-138
2-ročný plán: Lukáš 18:35-43; 1.Samuelova 13
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Pastor Chris
Posolstvo nádeje
Ale Ježiš, keď to počul, povedal mu: Neboj sa, len ver a bude zachránená (Lukáš 8:50).
Evanjelium Ježiša Krista je posolstvom nádeje; je to posolstvo, ktoré poslucháčom robí budúcnosť

reálnou a dáva im dôvod na to, aby verili v tú budúcnosť. Niektorí ľudia si môžu myslieť, že nemajú
žiadnu budúcnosť, ale keď počujú evanjelium, ožíva v nich nádej a tešia sa na krásnu budúcnosť. Toto je
moc evanjelia.
Písmo je plné takýchto vyhlásení: „Neboj sa...“; toto je posolstvo nádeje od Pána, ktoré ti hovorí:
„Pozri, ešte nie je koniec, ešte si úplne neskončil!“ Predstav si takúto scénu s Ježišom: Jeden človek,
ktorého dcéra je na pokraji smrti, prosil Pána o pomoc. Ešte pred tým, než Ježiš mohol odísť do mužovho
domu, prišiel človek z toho domu so smutnou správou: „Tvoja dcéra je už mŕtva; neobťažuj už viac
Pána“ (Lukáš 8:49).
Biblia hovorí: „Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver!“
(Marek 5:36). Pozoruhodné! Aj keď mužova dcéra už bola mŕtva, Ježiš mu povedal: „Neboj sa len ver!“
Aké posolstvo nádeje! Keď ten človek uveril Ježišovi a vzal Ho do svojho domu, stal sa zázrak; jeho dcéra
opäť ožila. Aj keď to bolo beznádejné, muž mal vieru v Pánove slová.
Niektorí ľudia nás obviňujú z toho, že keď kážeme evanjelium, ponúkame ľuďom falošnú nádej.
Nechápu však, že to nie je falošná nádej, ale je to „Božia nádej“. Možno že si toto dnes čítaš a nevidíš nič
iné, len temnotu a zdá sa ti, že ti už nič nefunguje; na obzore žiadna nádej, ale Božie Slovo ti hovorí:
„Neboj sa, ešte nie je koniec. Len ver.“
Ešte si neskončil, ešte je pre teba nádej a budúcnosť. Všetko, čo potrebuješ, je: „...buď silný
v Pánovi a v moci Jeho vlády“ (Efezským 6:10). Dôveruj Mu, On nikdy nezlyháva.
Vyznanie
Sláva Bohu na výsostiach! Poznám Pánove myšlienky ohľadom mňa, sú to myšlienky pokoja, úspechu,
prosperity a triumfálneho života! Keď na mňa život útočí a prichádza proti mne záplava s víchrom, zostávam pevný
a nepohnutý, pretože som postavený na skale! Všetko je pre mňa možné, pretože moja viera v Slovo je efektívna,
fungujúca. Triumfujem dnes a navždy! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Rimanom 15:13; 4.Mojžišova 23:19; Jeremiáš 29:11
1-ročný plán: 1.Korintským 10:14-11:1; Žalm 139-141
2-ročný plán: Lukáš 19:1-10; 1.Samuelova 14
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Pastor Chris
Neustále obnovovaný
Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú

silu (obnovujú svoju silu – angl.), vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú (Izaiáš
40:30-31).
Hebrejské slovo preložené ako „obnovujú“ presnejšie znamená „priviesť späť k životu“.
Predstavme si to na strome, ktorý bol osekaný a všetci čakajú, že vyhynie; ale zrazu sa niečo stane a ten
strom znovu ožije. Toto je druh premeny, kde „smrť“ je nahradená novým životom.
Prorok toto pripodobňuje k tomu, čo sa deje nám počas toho, ako „slúžime“ Pánovi; keď
pracujeme v Jeho vinici, naša sila sa obnovuje! Slabosť je nahradzovaná Jeho božskou mocou. Je to druh
výmeny, kde ty odovzdávaš Jemu svoju slabosť a berieš si Jeho silu namiesto slabosti. Halleluja! Toto je
dôvodom toho, prečo je jedno zo synoným pre hebrejské slovo preložené ako „obnoviť“ aj slovo
„nahradiť“; je to výmena. Takže tvoja slabosť je vymenená Jeho silou.
Toto je Boží plán pre teba; On je Tým, ktorý dáva silu slabému: „Ustatému dáva silu a rozhojňuje
moc bezvládneho“ (Izaiáš 40:29). Keď kráčaš v zhode s Božím Duchom, nikdy ti nebude chýbať sila. Pavol
povedal: „Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň“
(2.Korintským 4:16).
Počas toho, ako „čakáš“ na Pána, pracujúc pre Neho a spolu s Ním, neustále prebieha obnova
tvojej sily; si neprestajne obnovovaný, občerstvovaný a omladzovaný Božím Duchom, a to cez Slovo.
Toto je to, čo udržiava kresťana sviežim, vitálnym a plným radosti uprostred nepokojov a ťažkostí; vždy
zapáleným, horlivým a nadšeným v duchu.
Vyznanie
Som silný v Pánovi a v moci Jeho vlády! Jeho milosť je pre mňa vždy dostatočná a Jeho moc sa dokonáva
v mojej slabosti. On je mojou skalou, mojou pevnosťou, silou, mojím osloboditeľom a v Neho budem dúfať navždy!
Rozšírené štúdium: Žalm 103:1-5; Efezským 3:16
1-ročný plán: 1.Korintským 11:2-34; Žalm 142-145
2-ročný plán: Lukáš 19:11-19; 1.Samuelova 15
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Pastor Chris
Vyučovaný pomazaním
Ale vy máte pomazanie od Toho Svätého a viete všetko (1.Ján 2:20).
Ak si ako kresťan prijal Ducha Svätého, potom je na tvojom živote pomazanie. 1.Ján 2:27 hovorí:

„A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás
Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte!“ Hovorí tu, že
pomazanie ťa vyučuje.
To znamená, že nech už ako Božie dieťa čelíš akémukoľvek problému, či už finančnému,
v tvojom zamestnaní, rodine, zdraví – nech je to čokoľvek – pomazanie ťa môže naučiť, čo máš robiť. Ak
si zvykneš vo svojom srdci počúvať Pána, budeš počuť Jeho hlas! Budeš počuť, ako ti hovorí, čo máš
robiť, pretože Jeho túžbou a želaním je sprevádzať ťa a viesť ťa zo slávy do slávy na ceste triumfu!
Izaiáš 30:21 hovorí: „a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť
napravo alebo naľavo!“ Nijaké Božie dieťa by nemalo kráčať životom v tme alebo zmätku. Nikdy by si sa
nemal ocitnúť na križovatke; veď je na tebe pomazanie. Už nikdy by si nemal robiť neprávne
rozhodnutia alebo investície, pretože máš v sebe „Učiteľa“, ktorý pomazal tvoju myseľ na to, aby
zmýšľala výnimočne, takže budeš vedieť robiť kvalitné a inteligentné rozhodnutia.
Prečítaj si znovu 1.Ján 2:27. Pomazanie ťa učí všetkému, nielen niečomu. Inak povedané, cez
Ducha Svätého môžeš vedieť, ako viesť svoju rodinu, svoje zamestnanie, podnikanie, financie,
vzdelávanie a všetko, čo potrebuješ vedieť o živote. Buď si vždy vedomý toho, že nie si obyčajný človek.
Si ten, ktorý je pomazaný Bohom: „Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal“
(2.Korintským 1:21). Pomazanie Ducha v tvojom živote robí tvoj život nadprirodzeným!
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova na môj život. Cez pomazanie, ktoré som prijal a ktoré
zostáva vo mne, sa môj ovocný sad mení na les a môj život je slávny každý deň, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 12:9 Sofoniáš 3:17; Efezským 6:10
1-ročný plán: 1.Korintským 12; Žalm 146-150
2-ročný plán: Lukáš 19:20-27; 1.Samuelova 16
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Pastor Chris
Nikdy neignoruj ich plač, volanie
A najmä priodejte sa láskou (dobročinnosťou – angl.), ktorá je spojivom dokonalosti (Kolosenským 3:14).
Ako dieťa Božie musíš byť vždy ochotný pomáhať iným. Musíš počúvať bolestivé volanie iných

ľudí a reagovať naň. Sú ľudia, ktorí takéto volanie nikdy nepočúvajú, či už prichádza zblízka alebo
zďaleka. Existuje radostné volanie, ale existuje aj volanie bolesti, ktoré môžeš počuť alebo vidieť u iných
a ktoré ťa núti reagovať naň.
Takéto volanie sa môže napríklad objaviť v správe, ktorú ti niekto poslal. Žiaľ niektorí ľudia si
takéto niečo nevšimnú; nie sú citliví k bolesti iných. Môžeš hľadieť na niekoho a povedať, že v srdci tohto
človeka je výkrik utrpenia. A keď si to všimneš, reaguj naň, neignoruj to.
Boh sa stará o biednych, chudobných; stará sa o tých, čo sú v núdzi; veľmi sa stará o tých, ktorí
trpia. Je pohnutý pocitmi našich slabostí. Biblia hovorí: „Nikdy nechoď preč od niekoho, kto potrebuje pomoc;
tvoja ruka je Božou rukou pre toho človeka“ (Príslovie 3:27 angl. preklad). Neignoruj človeka, ktorý potrebuje
tvoju pomoc, pretože Pán ráta s tebou: „Buďte tak milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lukáš 6:36 angl.
preklad). Uč sa rozmýšľať tak, ako zmýšľa Boh, lebo si spojený, stotožnený s Ním.
Buď vľúdny a srdečný voči deťom, obzvlášť k tým, o ktoré sa nik nestará. Existuje mnoho sirôt,
vdov a iných ľudí v núdzi, ktorí volajú o pomoc. Neignoruj ich. Pomôž toľkým, koľkým ti to tvoja
prosperita umožňuje. Biblia v Prísloví 19:17 hovorí: „Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným.
On mu odplatí jeho dobrodenie.“
Náš úvodný verš hovorí: „A najmä priodejte sa láskou (dobročinnosťou – angl.), ktorá je spojivom
dokonalosti.“ Grécke slovo preložené ako „dobročinnosť“ je slovo „agape“, čo znamená lásku. Takže si
máme obliecť lásku, ktorá je páskou dokonalosti. Nech je možné tvoju lásku „vidieť“ a „cítiť“. Tvoja láska
potrebuje byť prejavovaná, musí byť vidieť tvoje skutky lásky. Počúvaj volanie ustatých duší: „Deti,
nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo“ (1.Ján 3:18).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za oheň Tvojej lásky a zľutovania, ktorý ohnivo planie v mojom srdci!
Podriaďujem sa Tvojmu Duchu, aby som bol odpoveďou na volanie tých, čo sú v núdzi. Ďakujem Ti za ďalšie
príležitosti k tomu, aby som im prejavil Tvoju milujúcu láskavosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 3:17; Príslovia 14:21; Galatským 6:2
1-ročný plán: 1.Korintským 13; Príslovia 1-2
2-ročný plán: Lukáš 19:28-40; 1.Samuelova 17
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Pastor Chris
V pokoji s Ním
A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista (Rimanom 5:1).
Biblia hovorí: „...ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ To

znamená, že medzi tebou a Bohom už nie je žiadny vojnový stav ani nepriateľstvo; smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista nás priviedli do večného pokoja s Bohom. Pokoj, o ktorom tu hovoríme, je omnoho viac, než
len prímerie, tichosť alebo koniec nepriateľstiev; znamená jednotu, stotožnenie. Boli sme privedení do
harmonickej jednoty; nerozdeliteľnej jednoty s Bohom.
Pre lepšie pochopenie: predstav si dva národy, ktoré sú navzájom vo vojne a nemajú navzájom
nič spoločné. Ale teraz nastal medzi nimi pokoj; otvorili svoje hranice a teraz je medzi nimi efektívny,
fungujúci vzájomný vzťah; uskutočnilo sa zmierenie. Toto je podobné tomu, ako to bolo s ľuďmi
predtým, ako prišiel Ježiš. Efezským 2:13 hovorí: „Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi stali
ste sa blízkymi krvou Kristovou.“
Mocou Kristovho zástupného diela si bol „ospravedlnený“; to znamená vyhlásený spravodlivým,
a preto máš pokoj s Bohom. Slovo „ospravedlnený“ je preklad gréckeho slova „dikaioó“, čo znamená
„oslobodený od dlhu“. Boh sa na teba nehnevá a nepočíta už tvoje hriechy voči tebe. Takže už sa viac
neboj, že v jeden deň si možno si možno spomenie na všetko zlé, čo si kedy urobil a kvôli tomu ťa
potrestá – nie! Prišiel si k Nemu domov; odpočívaš u Neho, pretože Ježiš zaplatil cenu namiesto teba.
Izaiáš 53:5 hovorí, že trest, ktorý nám priniesol pokoj, bol položený na Neho.
Teraz poznáš Boha ako svojho Otca a môžeš mať s Ním takýto vzťah. Rimanom 5:2 nám hovorí,
že cez Ježiša Krista máme: „...vierou prístup k milosti, v ktorej stojíme...“ Máme správne postavenie u Boha,
a to cez Ježiša Krista. On nám dal prístup do Božej prítomnosti. V Starom Zákone ľudia nemali takýto
prístup; len najvyšší kňaz vošiel raz za rok do prítomnosti Všemohúceho Boha, aby sa prihováral za ľud.
Ale teraz máme priamy prístup do Božej prítomnosti, pretože máme pokoj s Ním; máme s Ním
spoločenstvo, pretože neexistuje pokoj bez spoločenstva.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za priamy prístup do Tvojej prítomnosti, ktorý si mi dal. Som s Tebou v pokoji cez
Ježiša Krista. Môj vzťah s Tebou je účinný, a preto ten pokoj, ktorý prevyšuje každé porozumenie, stráži moje srdce
a moju myseľ dnes a navždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:3
1-ročný plán: 1.Korintským 14; Príslovia 3-4
2-ročný plán: Lukáš 19:41-48; 1.Samuelova 18
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Pastor Chris
Láska sa dokazuje tým, keď je skúšaná
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni (Rimanom

5:8).
Biblia hovorí, že Boh je láska (1.Ján 4:8); toto nám hovorí o praktickej láske; o láske, ktorá je
nesebecká, tečúca, nefalšovaná; o láske, ktorú môžeš vidieť, cítiť a dotýkať sa jej. Takáto je Božia láska a je
na to treba Ducha Svätého, aby si prejavoval Boží druh lásky.
Láska musí byť prejavovaná. Objektom Božej lásky je človek. Biblia hovorí: „Lebo Boh tak miloval
svet...“; nie svet vecí, ale svet ľudských bytostí. Stvoril človeka a spriatelil sa s ním.
Avšak človek zlyhal, lenže toto neuhasilo Božiu lásku. Ľudské zlyhanie bolo pre Boha
príležitosťou, aby ďalej prejavoval svoju veľkú lásku voči ľuďom. Láska sa dokazuje tým, keď je skúšaná,
a nie vtedy, keď je všetko krásne a v poriadku. Dokazuje sa vtedy, keď prídu ťažkosti alebo potreby. Keď
sa zdá, že tí druhí si najmenej zaslúžia lásku, tak to je dokonalou príležitosťou prejaviť Božiu lásku.
Náš úvodný verš hovorí: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme
boli ešte hriešni.“ Dokážeš si to predstaviť? Kým sme ešte boli stále hriešnici, Kristus zomrel za nás – nie
potom, keď sme prišli k Nemu. A teraz Ježiš hovorí: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom
milovali tak, ako som vás ja miloval“ (Ján 16:34). Ako nás miloval? Miloval nás vtedy, keď sme si to
nezaslúžili, keď sme boli ešte hriešnici: „Ale Boh, bohatý na zľutovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás
miloval, dokonca aj keď sme boli mŕtvi v hriechoch...“ (Efezským 2:4-5 angl. preklad). Takýmto istým
spôsobom očakáva od nás, že budeme milovať iných.
Vyhľadávaj každú príležitosť prejavovať lásku! Biblia hovorí: „...ak by som aj vydal moje telo
k tomu, aby bolo spálené, alebo aby som bol oslávený, ale nemal lásku (Božiu lásku vo mne), nezískal by som nič“
(1.Korintským 13:3 rozšírený angl. preklad). Aby si nepretržite zažíval vyššie úrovne pomazania Božieho
Ducha, tak musíš neustále kráčať v láske.
Vyznanie
Som plný Božej lásky a prejavujem ju hojne a bezpodmienečne, pretože Boží Duch pôsobí vo mne, aby som
pozdvihoval, povzbudzoval a budoval iných, dotýkal sa ich milosrdenstvom Kristovým a Jeho tečúcou láskou, aby
napokon boli pevne ukotvení v Kráľovstve Božieho milovaného Syna! Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13:13; 1.Peter 4:8; Matúš 5:44
1-ročný plán: 1.Korintským 15:1-34; Príslovia 5-7
2-ročný plán: Lukáš 20:1-8; 1.Samuelova 19

August 2015 svedectvo
Rapsódia reality je pre mňa svetlom plným života a požehnaní. Nikdy som nevedela, že nie som
znovuzrodená, až kým som na ňu nenarazila a nezačal ju čítať každý deň. Teraz som znovuzrodená
a teším sa zo života neobmedzených požehnaní.
Pani S. Modi (Pakistan)

