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Pastor Chris
Naša výnimočnosť
Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom Jemu vlastným, aby ste

zvestovali cnostné skutky Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla (1.Peter 2:9).
Sú takí ľudia, ktorí neveria tomu, že je na nich niečo výnimočné – milujú všeobecnosť,
obyčajnosť. Dokonca hovorievajú: „Len sa nesprávajme tak, ako by sme boli zvláštni, špeciálni.“ Môžu
dokonca byť kresťanmi a byť členmi tej istej cirkvi, ako si ty, a predsa sa vypytujú: „Prečo jednáme tak,
ako by sme boli nejakí špeciálni?“ Nemajú radi, keď prejavujeme našu unikátnosť, alebo o nej hovoríme.
Rozmýšľaj nad týmto: v 1.Mojžišovej 12:1 Biblia hovorí: „Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej
krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“ Povedal to človeku, ktorý mal
rodinu a aj príbuzných. Ale Boh to povedal len jemu, a povedal mu niečo, čo nebolo určené pre nijakého
iného človeka. Veď komu by išiel rozprávať o Pánových inštrukciách pre jeho život? Kto by mu uveril?
Môžeš si byť istý, že ľudia okolo Abraháma si určite mysleli, že mu „preskočilo“ a čudovali sa:
„Ako môže tvrdiť, že ho Boh požiadal, aby opustil otčinu a vybral sa na cestu bez toho, aby vedel, kam
ide?“ Ale história nám ukazuje, že Abrahám mal pravdu. Sláva Bohu! Toto nám začína poukazovať na
niečo ohľadom Abrahámovej výnimočnosti, ktorej súčasťou sme aj my, pretože aj my sme potomstvo
Abrahámovo. O akej výnimočnosti hovoríme?
Výnimočnosť je teória alebo idea, že si určitým spôsobom unikátne odlišný; môže sa to týkať
národa alebo spoločnosti, hnutia, inštitúcie, rodiny alebo dokonca jednotlivca. Pripomína to ideu
nadradenosti ideológie, čo znamená, že máš pevnú vieru v to, že tvoje presvedčenie a idey sú tak dôležité
a nadradené iným, že ťa to inšpiruje k zodpovednosti vo vodcovstve.
Takže vieme, že ako kresťania sme špeciálni; máme najväčšie a najúžasnejšie dedičstvo. Táto
predstava nás motivuje k tomu, aby sme získavali duše, tak aby sa aj iní mohli stať účastníkmi toho
istého slávneho dedičstva a občanmi nášho veľkého duchovného národa. Sme iní a podľa toho by sme
mali zmýšľať a žiť.
Modlitba
Spôsob môjho myslenia je nastavený tak, aby myslel, hovoril a konal v súlade s tým, kto som - Abrahámovo
potomstvo; ten, ktorý bol oddelený pre Tvoju slávu a česť. Som si vedomý, že som unikátne odlišný, a to kvôli Tvojej
prítomnosti a sláve v mojom živote. Preto som vždy triumfujúci a vládnem a víťazím v živote, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 3:7; Jakub 2:23; 1.Peter 2:9
1-ročný plán: 1.Korintským 15:35-58; Príslovia 8-9
2-ročný plán: Lukáš 20:9-18; 1.Samuelova 20
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Pastor Chris
Povolanie k vodcovstvu
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté (Matúš 5:14).
V predchádzajúcom článku sme zistili, že „výnimočnosť“ označuje presvedčenie, že si unikátne

odlišný. Je spojená s predstavou, že máš ideológiu, ktorá je výnimočná, čo na teba kladie zodpovednosť
vodcovstva.
Napríklad Nehemiáš nebol jediným Židom, ktorý v jeho čase žil mimo Izraela. Nebol jediný,
ktorý počul o tom, ako sú múry Jeruzalema zvalené. Ale ihneď, ako mu to povedali, bol pripravený niečo
urobiť, aj keď bol otrokom v cudzej krajine. Bol hnaný do akcie kvôli tomu, ako to vyzeralo v jeho rodnej
zemi. Vedel, že je odlišný a že to musí doviezť do víťazného konca.
Ježiš povedal: “Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.“ Ty si tým mestom
na vrchu, tak čo s tým? Si určený na to, aby si viedol. Očakáva sa od teba, že budeš ukazovať cestu,
pretože svetlo ukazuje smer. To je dôvod, prečo musíš robiť niečo pre to, aby si zlepšil svet, v ktorom
žiješ. Boh ťa urobil oázou v suchom, ustatom a krutom svete. Biblia hovorí v Žalme 74:20 (angl. preklad):
„...temné miesta zeme sú plné obydlí krutosti,“ ale ty si jeden z tých, ktorý to majú zvrátiť. Si ten, ktorý má
zažať svetlo Božej spravodlivosti a postarať sa o to, aby Božie Kráľovstvo bolo ustanovené na zemi, a to
kázaním evanjelia.
Z tohto istého dôvodu sa tak veľmi snažíme o to, aby Kristovo evanjelium prišlo do každého
národa sveta. Vedomie výnimočnosti nášho posolstva nás ženie k tomu, aby sme ho rozšírili do celého
sveta všetkými možnými spôsobmi. Boh nám dal unikátne zjavenie Jeho Slova, aby sme zmenili svet a
my plníme naše povolanie tým, že pokrývame zem poznaním Jeho Slova tak, ako vody pokrývajú moria.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že si si ma oddelil pre seba, pre svoje posvätné účely a že si ma urobil požehnaním
svetu okolo mňa. Som tým, kto zabezpečuje riešenia, dvíha ľudí, slúži im Tvojou milosťou, výnimočnosťou,
spravodlivosťou a múdrosťou! Ďakujem Ti za to, že si ma určil k tomu, aby som viedol mnohých a ukazoval im cestu
božského života cez evanjelium, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; Rimanom 1:1; Skutky 9:15
1-ročný plán: 1.Korintským 16; Príslovia 10-11
2-ročný plán: Lukáš 20:19-26; 1.Samuelova 21
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Pastor Chris
Pestuj si dokonalý charakter
Ty, Rúben, si môj prvorodený, moja moc a prvotina mojej mužskosti, vrchol dôstojnosti, vrchol sily.

Prekypel si sťa vody, nebudeš mať prednosť, lebo si vstúpil na posteľ svojho otca, poškvrnil si mi lôžko, na ktoré si
vstúpil (1. Mojžišova 49:3-4).
Je možné, aby niekto mal tak veľa schopností, či bol obdarovaný určitými zručnosťami, a predsa
keď je táto zručnosť požadovaná, tento človek nie je vybraný, pretože on, či ona nemá správny charakter.
Ak by si budoval svoju myseľ a rozvíjal správne mentálne zručnosti, tak skôr, či neskôr uvidíš, ako sa to
prejavuje na tvojej osobnosti. Mentálne zručnosti neznamenajú predstavy, alebo rozumové uvažovanie,
ale skôr sú to postoje, ktoré si si vypestoval v priebehu času a ktoré riadia tvoje skutky.
Niekto má napríklad úžasný hlas, ale nie je schopný robiť dobrú hudbu. Nie preto, že by jeho
hlas nebol fantastický, ale preto, lebo nie je školený a disciplinovaný vyťažiť to najlepšie zo svojho
obdarovania. V dnešnom Slove sme čítali o Rúbenovi. Rúbenov charakter a jeho schopnosti stáli proti
sebe. On bol počiatkom Jákobovej sily, výnimočnosťou jeho múdrosti. To znamená, že Jákob do neho
veľa investoval, ale on bol nestabilný ako voda, a preto nemohol vyniknúť.
Hebrejské slovo pre „nestály“ je „Pachaz“, čo tiež znamená povrchnosť; byť živelný a
nedisciplinovaný. Rúben bol nespoľahlivý ako spenená voda. Mal v sebe schopnosť byť niekým
vplyvným a prosperujúcim, ale jeho povaha mu nedovolila vyniknúť.
Schopnosť vziať na seba väčšiu zodpovednosť a väčšie úlohy je závislá na výnimočnosti tvojho
charakteru. Znamená to, že si spoľahlivý a keď sa má niečo uskutočniť, tak si prvý, ktorý prídeš na myseľ
svojim nadriadeným. Ale sú tam aj takí ľudia, o ktorých sa nikdy neuvažuje, aby im bola zverená
zodpovednosť, lebo nie sú spoľahliví.
Staň sa tým najlepším, čím môžeš byť, a to tak, že budeš rozvíjať správny charakter. V tvojom
vnútri sú skryté poklady; na tento svet si prišiel s jedinečnou osobnosťou. Je niečo, čo vlastníš a čo nemá
nikto iný na celej zemi, a preto je dôležité nájsť si svoje miesto a byť tým najlepším, čo zo seba môžeš
dostať a čo nemôže urobiť nikto iný.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že si do mňa investoval svoje Slovo a za výcvik, ktorý som prijal skrze Ducha, ktorý
mi pomáha vytvoriť výnimočný charakter. Poznávam Tvoju milosť vo mne a využívam ju, aby som robil viac a
dosiahol vyššie úrovne veľkosti. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 119:9; Daniel 6:3; Skutky 20:32
1-ročný plán: 2.Korintským 1-2:4; Príslovia 12-13
2-ročný plán: Lukáš 20:27-38; 1.Samuelova 22
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Pastor Chris
Poznaj Slovo pre seba
Študuj a buď dychtivý a rob svoje maximum, aby si a prezentoval Bohu dokázaný (vyskúšaný skúškou),

robotník, ktorý nemá dôvod, aby bol zahanbený, správne analyzujúci a presne rozsudzujúci (plným právom
zaobchádzajúci a šikovne vyučujúci) Slovo Pravdy (2.Timoteovi 2:15 rozšírený angl. preklad).
Aby si žil radostný život a bol úplným stelesnením vôle, spravodlivosti a slávy Božej, musíš
poznať pre seba Slovo a žiť ním. Tí, ktorí nepoznajú Božie Slovo, môžu ťažko naplniť Božiu túžbu a
plány pre ich životy. Božie Slovo ťa stvorilo (1.Peter 1:23) a ak nežiješ Slovom, nebudeš „tým“, o ktorom
Boh sníval, ani nenaplníš Jeho určenie pre teba. Preto učíme Slovo a povzbudzujeme Božie deti, aby boli
študentmi Slova. Musíš poznať Slovo pre seba.
Neži na základe domnienok, predpokladov. Nedovoľ, aby ťa ľudia ovplyvňovali svojimi
„náboženskými“ názormi o Bohu. Neprijímaj to, že niečo je od Boha len preto, že to znie dobre, pekne
alebo nábožensky.
Ježiš povedal v Jánovi 5:39: „Skúmajte Písma...“ Pavol povedal v 2.Timoteovi 2:15: ‘‘Usiluj sa postaviť pred
Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.“ Božie Slovo je
vyjadrením Božej mysle; Jeho vôle vyjadrenej a napísanej pre nás. Aká je to mimoriadna výhoda, že
môžeš pre seba študovať Slovo, porozumieť mu a žiť podľa neho! Je to veľké požehnanie!
Stupeň tvojho slávneho a víťazného života bude závisieť od stupňa poznania Božieho Slova a
toho, koľko z neho uvedieš do činnosti. Nie je to o tom, ako dlho si už kresťanom; je to o tom, ako dobre
poznáš Slovo a používaš ho. Vďaka Bohu, máme jedinečnú výhodu vnútornej prítomnosti Ducha
Svätého, ktorý nám poskytuje porozumenie Slova! On je Autorom Písma, takže keď študuješ, môžeš sa
ne Neho spoľahnúť, že ťa povedie a dá ti náhľad do božských tajomstiev a dôverných vecí.
Venuj Slovu svoju pozornosť a čas. Študuj a prilož k tomu svoje srdce. Ak chceš žiť život, ktorý
nie je obyčajný, je to možné Slovom cez moc Ducha Svätého.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi ukazuješ dôležitosť osobného štúdia Slova, životne dôležitej zložky
kresťanského života. Keď dnes študujem Slovo a meditujem o ňom, som v postavení, aby som naplnil Tvoju túžbu a
plán pre môj život a moje napredovanie je viditeľné, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek:12:24; Skutky 17:11
1-ročný plán: 2.Korintským 2:5-3:6; Príslovia 14-15
2-ročný plán: Lukáš 20:39-47; 1.Samuelova 23
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Pastor Chris
Účastníci Jeho života
Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme,

či nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na
jednom chlebe (1.Korintským 10:16-17).
Vyhlásenie v šestnástom verši nášho úvodného verša nie je v skutočnosti otázkou, ale je to
svojrázny spôsob komunikácie apoštola Pavla o tejto téme, pretože odpoveď je jasná. Po prvé hovorí: ‘‘Či
kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej?” Samozrejme, že je; je to
spoločenstvo krvi Kristovej. Po druhé: „A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho?”Áno, je.
To znamená, že máme účasť na kalichu, sme účastníkmi Jeho krvi a Jeho krv reprezentuje Jeho život. Sme
účastníkmi Jeho života.
Ježiš nás priniesol do kráľovstva života. V Jánovi 14:6 povedal: „...Ja som cesta, pravda, život...“ Vo
svojej láskavosti nás neurobil len účastníkmi Jeho života, ale aj rozširovateľmi, distribútormi tohto života;
prostredníctvom evanjelia privádzame neobrátených do tohto života! Žijeme, vyžarujeme a rozširujeme
Boží život, pretože ho máme v plnosti (Ján 10:10). Choroba, zlyhanie alebo iné negatívne veci nemajú v
nás miesto, pretože sme priatelia s Bohom na Jeho úrovni.
Nech tieto myšlienky napĺňajú tvoju myseľ, keď máš účasť na večeri Pánovej. Ježiš povedal, aby
sme to robili na Jeho pamiatku; keď prijímame večeru Pánovu, oslavujeme Jeho život v nás a
pripomíname si, kým sme v Ňom a slávne dobrodenia a požehnania Jeho zástupnej smrti v náš prospech.
Zomrel, aby sme mohli žiť a teraz sme živí Bohu a On žije v nás.
Keď čelíš ťažkostiam alebo náročným situáciám a rozhodneš sa lámať chlieb, je to smelé
vyhlásenie víťazstva! Hovoríš tým: „Všetko bude v poriadku, pretože Ten, ktorý je vo mne, je väčší ako
ten, ktorý je vo svete.“ Kristus ti dal autoritu a výhodu v živote; umiestnil ťa na miesto víťazstva a nič ťa
odtiaľ nemôže dostať. Rozmýšľaj o tomto vždy, keď prijímaš večeru Pánovu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Kristovo telo, ktoré bolo za mňa vydané, zlomené a za Jeho krv, ktorá bola
vyliata na moje ospravedlnenie, zdravie a víťazstvo. Dnes sa radujem v Jeho vzkriesení, ktoré mi prinieslo život. Aký
je On, taký som aj ja v tomto svete! Halleluja.
Rozšírené štúdium: Ján 10:10; 2.Peter 1:4; 1.Ján 5:11-12
1-ročný plán: 2.Korintským 3:7-4:18; Príslovia 16-17
2-ročný plán: Lukáš 21:1-9; 1.Samuelova 24
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Pastor Chris
Privlastni si to svojím Duchom!
Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom (dôkazom angl.) toho, čo nevidíme (Židom

11:1).
Viera je reakciou ľudského ducha na Božie Slovo. Keď človek počúva Božie Slovo, tak ho
nevníma ako slová, ale ako obrazy. Ak by takýto človek nemohol chodiť a ty mu kážeš Slovo, tak v
okamihu, keď tomu Slovu uverí a ty mu prikážeš postaviť sa, tak pre neho nie je ťažké reagovať na to,
pretože nehovoríš k vonkajšiemu človeku, aby vstal, hovoríš v skutočnosti k vnútornému človeku.
Keď ťa vnútorný človek počúva a postaví sa, tak vonkajší človek ho nemôže zastaviť. Je to preto,
lebo táto reakcia pochádza z ľudského ducha, a to je miesto, kde prebýva viera. To je dôvod, prečo si
človek môže robiť nárok na niečo, čo nevidel a začať vyhlasovať, že tá vec je skutočná. Nepokúša sa
získať ju, lebo už ju vlastní vo svojom duchu; uchopil ju vo svojom duchu. Z tohto dôvodu mu nemôžeš
vyhovoriť, že to tak nie je, pretože ten človek vie, že to vlastní.
Hoci navonok nič nevidí, pre neho to nič neznamená, pretože má v sebe dôkaz. A viera je
dôkazom: „Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom (dôkazom angl.) toho, čo nevidíme“
(Židom 11:1). Toto je iné, než keď niekto hovorí: „Nárokujem si to! Načahujem sa na nebesia a beriem si
to!“ Hovorím tu o tom, keď si tvoj duch privlastní to, po čom túžiš.
Rozšírený preklad Židom 11:1 hovorí: „Teraz viera je uistením (potvrdením, listom vlastníctva) toho,
na čo sa nadejeme; je dôkazom toho, čo nevidíme a presvedčením o realite toho (viera vníma ako reálny fakt to, čo nie
je zjavené zmyslom).“ Toto ti dáva vedieť, že čokoľvek chceš v tomto svete, tak v okamihu, keď to najskôr
uvidíš vo svojom vnútri a privlastníš si to svojím duchom, tak to už máš!
Precvičuj sa v privlastňovaní si vecí svojím duchom, lebo to je miesto, odkiaľ ťa Boh vedie. Boh
nepôsobí v oblasti rozumu alebo zmyslov. Veci, ktoré vidíš očami svojej viery a privlastníš si ich v oblasti
ducha, sa potom prejavia aj fyzicky, keď ich budeš vyhlasovať, deklarovať.
Vyznanie
Mocou Božieho Ducha rozumiem môjmu dedičstvu v Kristovi! Na mojej ceste sa nenachádza nijaké
zlyhanie ani porážka! Som vlastníkom všetkého, keďže som dedič Boží a spoludedič s Kristom.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:18; 1.Timoteovi 4:15; Jozua 1:8
1-ročný plán: 2.Korintským 5:1-6:2; Príslovia 18-19
2-ročný plán: Lukáš 21:10-19; 1.Samuelova 25
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Pastor Chris
Dôležitosť poznania
Môj ľud hynie, lebo nemá poznania (Ozeáš 4:6).
Akokoľvek smutne to môže znieť, aj tak je to pravda! Boží ľud trpí v živote, ale nie preto, že sa

dosť nemodlí, alebo dosť nemiluje Boha, ale preto, že mu chýba správne a primerané poznanie Slova.
Toto zopakoval aj Pán Ježiš v Matúšovi 22:29: „Blúdite, pretože nepoznáte Písmo...“
Keď ľudia nemajú správne a patričné znalosti Božieho Slova, zažívajú porážku a zlyhanie. To nie
je preto, že sú „slabí“ kresťania, alebo preto, že by ich Boh nemohol oslobodiť, zachrániť; je to len jasný a
nevyhnutný dôsledok nevedomosti.
Žalm 82:5-7 je tak dojemný; opisuje nezdar a melanchóliu človeka, ktorý nepozná svoje dedičstvo
a identitu v Kristovi. Hovorí sa tam: „Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia; klátia sa všetky základy zeme.
Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale umriete ako ľudia a padnete ako hociktoré knieža.“
Aké smutné!
Teraz môžeš lepšie pochopiť, prečo sa v životoch niektorých ľudí veci nedejú tak, ako by sa mali;
vynakladajú všetko úsilie, ktoré môžu, ale nevychádza z toho nič produktívne. V čom je problém?
Nevedomosť: nevedia a nechápu; chodia v tme, zničení chorobou a klesajú pod drsnými živlami tohto
sveta. Je toto údel pre kresťana? Určite nie! Biblia prehlasuje: „...ale spravodlivý bude oslobodený cez
poznanie“ (Príslovie 11:9 angl. preklad).
Ak máš poznanie, tvoj život bude iný. Poznanie Božieho Slova ťa vybuduje a dá ti do rúk tvoje
Bohom dané dedičstvo (Skutky 20:32). Ak si sa čudoval, prečo tvoje skúsenosti neboli také víťazné, ako
opisuje Slovo, budeš musieť venovať viacej času štúdiu a premýšľaniu nad Slovom. Buduj svoju vieru
Slovom Božím, lebo viera prichádza skrze počúvanie (Rímskym 10:17). Keď k tebe prichádza Slovo,
nesúhlas iba duševným spôsobom, reaguj vyhlasovaním rovnakých vecí. Čoskoro uvidíš, že sa situácia
zmení.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za to, že keď študujem Tvoje Slovo, udeľuješ mi porozumenie a nahliadnutie do
Tvojej vôle, zámeru a plánov. Moje srdce je dnes a vždy zaplavované múdrosťou a duchovným porozumením, aby
som nielen poznal Tvoju dokonalú vôľu, ale aj v nej kráčal, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Petra 1:2; Príslovie 11:9
1-ročný plán: 2.Korintským 6:3-7:1; Príslovia 20-21
2-ročný plán: Lukáš 21:20-28; 1.Samuelova 26

8

Pastor Chris
Pokračuj v modlení sa!
A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať (Lukáš 18:1).
Niekto raz bedákal: ‘‘Čím viac sa modlím za moju krajinu, tak sa zdá, že zlo, obzvlášť na strane

politických vodcov, narastá. Môže Boh ešte zasiahnuť? Je nutné, aby som pokračoval v modlitbách?“
Božie Slovo nás napomína, aby sme sa modlili bez prestania (1.Tesalonickým 5:17). V Lukášovi
18:1-8 Pán Ježiš zdôraznil dôležitosť vytrvalosti v modlitbe. Je to preto, lebo tým, že si spravodlivosťou
Božou v Kristovi Ježišovi, môžeš cez modlitbu zmeniť čokoľvek. Božská moc, ktorá je potrebná na
spôsobenie zmeny, je v tebe; bola do teba vložená v momente, keď si prijal do svojho života Ducha
Svätého (Skutky 1:8).
Okrem toho Jakub 5:16 (rozšírený angl. preklad) hovorí: „...naliehavá (vrúcna, nepretržitá) modlitba
spravodlivého človeka sprístupňuje obrovskú moc (dynamickú vo svojom pôsobení).“ Pokračuj v modlení sa za
tvojou krajinu. Pán je Bohom každého tela a neexistuje pre Neho nič príliš ťažké (Jeremiáš 32:27). Je
Bohom možností a dal ti plnú moc používať meno Ježiš a spôsobiť zmenu, po ktorej túžiš. Preto nech sú v
tvojej mysli takéto myšlienky, keď sa modlíš za svoju krajinu a iné národy vo svete.
Boh, ku ktorému sa modlíme, vládne a kraľuje v záležitostiach ľudí: „...aby živí poznali, že Najvyšší
panuje nad kráľovstvom ľudí, že On ho dáva tomu, komu chce, a aj najchatrnejšieho z ľudí môže nadeň ustanoviť“
(Daniel 4:17). Rozmýšľaj o tom, čo urobil kráľovi Nabuchodonozorovi, ktorý vládol vo svojom kráľovstve
s absolútnou mocou. Pán ho zbavil jeho slávy a vyhnal ho spomedzi ľudí, aby prebýval na púšti. Boh tiež
obnovil jeho kraľovanie potom, ako kráľ urobil pokánie.
Boh má moc nad každým národom a dáva autoritu komukoľvek, koho si vyberie (Rimanom
13:1). Keď ti hovorí, aby si sa modlil za svoju krajinu, je to preto, že ti dal autoritu nariaďovať veci a
ustanovovať ich (Jób 22:28). Prihováraj sa tak dlho, ako je to potrebné, za pokoj, nepretržitý pokrok a
stabilitu vo svojej krajine. Modli sa tak, ako by to záležalo len na tebe samotnom, aby sa uskutočnili
zmeny v tvojej krajine a pravda je, že to tak aj je; pretože ty si soľou zeme.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma učíš, aby som sa modlil bez prestania za moju krajinu. Ďakujem Ti za
Tvoju božskú moc a múdrosť, ktorá sa uvoľňuje práve teraz na vodcov a politických činiteľov, aby konali Tvoju vôľu
a na to, aby bola v krajine a v srdciach ľudí ustanovená spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 2:1-3; Žalm 122:6
1-ročný plán: 2.Korintským 7:2-16; Príslovia 22-23
2-ročný plán: Lukáš 21:29-38; 1.Samuelova 27
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Pastor Chris
Tvoja viera zvíťazí
…pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera

(1.Ján 5:4).
Príslovie 22:6 hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“
Predstav si, že ako kresťanský rodič alebo služobník evanjelia máš syna alebo dcéru, ktorí nežijú podľa
toho, ako si ich vychovával podľa Slova. Možno sa nájdu nejakí ľudia, ktorí budú okamžite súdiť a
povedia: „Rodičia toho a toho sú kresťania a aj tak sa chová ako hriešnik.“ Ak sa ti to stalo ako rodičovi,
nech ťa nerozhádže to, čo možno iní hovoria.
Protivenstvá prichádzajú na každého; a tak v čase, keď im v živote čelíš, zostaň zameraný na
Božie Slovo a uveď vieru do činnosti. Onedlho toto dieťa príde na správne miesto a bude všetkým tým,
čo Boh pre neho určil. Dokonca aj čas, ktorí si ostatní myslia, že je stratený, bude znova získaný, pretože
Boh povedal: „Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko...“
(Joel 2:25). Takže v takýchto záležitostiach nedovoľ, aby negatívne názory druhých ničili tvoju vieru.
Boh nám dal svoje Slovo, takže nezáleží na tom, čo vidíme alebo počujeme, nie sme zmätení;
zostávame sústredení na jedno. A napokon ako študenti sme neboli doktormi, právnikmi a architektmi,
zatiaľ čo sme boli na vysokej škole. Boli sme v škole a učili sme sa to, čím sme sa mali stať. Ak ťa niekto
videl, zatiaľ čo si bol ešte v škole a povedal: „Hej, nevyzeráš ako doktor, právnik alebo architekt“,
pravdepodobne by si odpovedal: „Nevyzerám, pretože sa ešte stále učím, aby som sa ním stal.“
Podobne aj my sme stále vyučovaní a trénovaní Duchom Božím cez Slovo, aby sme boli všetkým
tým, čo Boh pre nás určil. Ak už máš deti, vyučuj ich v Slove. Dokonca aj keď to vyzerá, ako keby
nevstrebávali Slovo, pokračuj v tom. Spomeň si na to, čo čítame v Prísloví 22:6: „Vychovávaj chlapca na
počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Venuj tomu čas; výsledok tohto tréningu bude
zjavný.
Nikdy sa nevzdávaj vo viere kvôli negatívnym názorom odporcov; nauč sa žiť Slovom. Nezáleží
na tom, čo vidíš alebo zažívaš, tvoja viera zvíťazí. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, moja viera rastie, keď sa venujem štúdiu Tvojho Slova. Učí ma využívať milosť, ktorá je v
Kristovi Ježišovi a žiť život viery, ktorý je založený na Tvojom Slove, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 2:14; Marek 9:23
1-ročný plán: 2.Korintským 8-9; Príslovia 24-26
2-ročný plán: Lukáš 22:1-13; 1.Samuelova 28
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Pastor Chris
Jeho snom je tvoj úspech a radosť
Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám (Filipským 4:11).
Niekto sa ma raz spýtal: „Je to naozaj možné byť stále plný radosti?” Veľmi rýchlo som

odpovedal: „Ja som radostný vždy!” Potom mi povedal: „Nemyslíš, že je to trochu nereálne?” Odpovedal
som: „To záleží na tom, čo je pre teba realita.” Pre niektorých ľudí je realita ich ľudská skúsenosť, ale naša
realita je Kristus.
V Kristovi je možné byť radostným vždy. Môžeš byť radostný každý deň a úspešný každý deň,
bez ohľadu na to, čo sa deje okolo teba, pretože toto je Božia túžba pre teba. Chce, aby si bol radostný a
úspešný.
Biblia hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša”
(3.Ján 1:2). Ježiš prišiel, žil, zomrel, bol pochovaný a vzkriesený; a to všetko pre teba! Trpel, aby si mohol
žiť v sláve Jeho utrpení. To znamená, že by si mal žiť radostne každý deň, tešiac sa zo svojho života. Pre
toto zomrel: aby si žil najlepší život, aby si bol Otcovým snom a bol úspešný v živote a vo všetkom, čo
robíš, bez ohľadu na problémy, ktoré sa pred tebou objavia.
Jakub 1:2 hovorí: ‘‘Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania.“
Problémy a výzvy, ktoré prichádzajú na tvojej ceste, sú opísané v Božom Slove ako „ľahké súženie.“
„Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:17).
Neexistuje nič, čo by ťa mohlo premôcť. Úzkosť, ťažkosť je len na chvíľu; určite sa obráti na tvoje dobré!
Problémy, s ktorými sa stretávaš, ktoré sa zdá, že zápasia o tvoju radosť, sú dočasné; sú odrazovým
mostíkom na tvoje povýšenie a ďalšiu úroveň slávy.
Preto sa odmietni poddať nátlakom a negatívnym veciam; podrob si ich Slovom. Roznieť Pánovu
radosť z vnútra tvojho ducha a nech je počuť tvoj víťazný smiech. Satan a jeho démoni sú zmätení v
atmosfére radosti, lásky a smiechu. Takže ži vždy na vrchole tým, že si zachovávaš radostné srdce.
Vyznanie
Môj život je vyjadrením Božej slávy. Žijem nezávisle od okolností a situácií okolo mňa, pretože viem, že
všetko spolu pôsobí pre moje dobré. Preto sa vždy radujem v Pánovi, vedomý si toho, že som v živote víťaz. Sláva
Bohu!
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:28; 1.Peter 1:8
1-ročný plán: 2.Korintským 10; Príslovia 27-28
2-ročný plán: Lukáš 22:14-23; 1.Samuelova 29
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Pastor Chris
Vášeň pre získavanie duší
Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu,

najprv Židovi, a aj Grékovi (Rimanom 1:16).
Ako Božie dieťa musíš byť nadšený pre získavanie duší; musí to v tvojom srdci horieť, aby si
priniesol evanjelium strateným. Si správcom evanjelia. Preto je to tvoja zodpovednosť, aby si ho
zverejňoval po celom svete. Keď pochopíš, že Ježiš je jediná cesta, tak sa postavíš za evanjelium.
Apoštol Pavol povedal v Skutkoch 13:38-39: „Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho
zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť,
je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho.“ Neexistuje žiadna iná alternatíva k evanjeliu. Niet divu, že Dávid
povedal: ‘‘Pošli nás do celého sveta so správou o tvojej zachraňujúcej moci” (Žalm 67:2 angl. preklad).
Keď žil Dávid, evanjelium ešte nebolo naplno prejavené; ale on mal náhľad zjavenia o Kristovi,
Mesiášovi. Ten čas ešte neprišiel a vykupiteľské dielo Krista sa neuskutočnilo; ale teraz už Kristus prišiel.
Zomrel a bol vzkriesený a teraz žije v našich srdciach. Halleluja! Neexistuje kresťan, ktorého by sa
netýkal príkaz kázať evanjelium. Malo by to byť tvojou vášňou!
Roznieť svoju vášeň pre evanjelium. Káž a hovor iným o Ježišovi. Diskutuj neustále o evanjeliu s
tými, ktorí sú tiež zapálení vo svojom duchu pre evanjelium a prihováraj sa v modlitbe za stratených,
ktorí ešte o spasení nepočuli.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za správy o Tvojej zachraňujúcej moci, za evanjelium. Som vďačný a vážim si to
privilégium, že som služobníkom zmierenia. Cezo mňa prichádzajú mnohí k poznaniu Kristovho evanjelia, ktoré si
mi láskavo zveril, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 28:19; 1.Korinťanom 9:16
1-ročný plán: 2.Korintským 11:1-15; Príslovia 29-31
2-ročný plán: Lukáš 22:24-34; 1.Samuelova 30
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Pastor Chris
Zverení, odporučení Slovu
A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so

všetkými posvätenými (Skutky 20:32).
Apoštol Pavol nemohol vymyslieť lepší spôsob, ako požehnať bratov v Efeze, než ich odovzdať,
poručiť Božiemu Slovu. My kresťania sme sa narodili zo Slova (1.Peter 1:23); Slovo nás zrodilo, preto
naše životy môžu byť budované a udržiavané len Slovom. Od chvíle, keď si urobil Ježiša svojím Pánom,
začal tento proces budovania; Slovo ťa buduje duchovne, duševne, fyzicky, finančne a vo všetkých
oblastiach života.
Okrem toho je Slovo schopné ‘‘dať“ ti dedičstvo medzi všetkými, ktorí sú posvätení. Toto je
veľmi zaujímavá myšlienka. Boží Duch toto cez apoštola Pavla napísal cirkvi. Prečo to napísal kresťanom,
ktorí už prijali dedičstvo v Kristovi Ježišovi? Po prvé pochopte, že nehovoril o vlastníctve dedičstva, ale
hovoril o tom, aby bolo toto dedičstvo uvoľnené do tvojich rúk.
Napríklad môžeš byť právoplatným vlastníkom dedičstva, napríklad nejakého pozemku a nikdy
si sa nemohol k nemu dostať, pretože prebieha súdny spor, lebo ešte niekto iný sa neprávom hlási o toto
dedičstvo. Rovnakým spôsobom, hoci všetky veci sú zákonne tvoje v Kristovi Ježišovi, existujú rebelskí
držitelia majetku, satan a jeho zástupy, ktorí sa často snažia ovplyvniť a odkloniť Božie deti od toho, aby
si užívali svoje dedičstvo. Božie Slovo je doslova schopné oslobodiť, uvoľniť tvoje dedičstvo do tvojich
rúk bez ohľadu na aktivity nepriateľa.
Ak neustále medituješ o Slove, nielenže budeš budovaný pre úspech, výnimočnosť a víťazný
život, ale Slovo tiež uvoľní do tvojich rúk to, čo je oprávnene tvoje v Kristovi. Takže začni byť hladný po
Božom Slove. Bombarduj svoju myseľ veršami zo Slova, až pokiaľ nie si ním úplne zaplavený a
nastavený myslieť len z Božej perspektívy.
Modlitba
Drahý Otec, s vierou, poddajnosťou a vďačnosťou prijímam Tvoje vštepené Slovo, ktoré je schopné budovať
ma a dať mi to, čo mi zákonne patrí v Kristovi. Tvoje Slovo je dnes vo mne účinné a produkuje vo mne to, o čom
hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:21; 1.Timoteovi 4:15-16
1-ročný plán: 2.Korintským 11:16-33; Kazateľ 1-2
2-ročný plán: Lukáš 22:35-43; 1.Samuelova 31
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Pastor Chris
Modlitba: novozákonný spôsob
A v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen, vám hovorím: Keď budete prosiť Otca o niečo,

dá vám to v mojom mene (Ján 16:23).
Niektorí ľudia nerozumejú tomu, prečo sa modlia a vyzerá to tak, že nie je žiadna odpoveď na
ich modlitby. Sú tak zvyknutí na modlenie sa bez toho, že by mali vypočuté modlitby, že teraz im chýba
dôvera k tomu, aby sa modlili. Môžeš sa modliť celý život bez toho, aby si sa modlil správnym
spôsobom, ale to nie je to, čo si Boh pre teba želá. Vždy, keď sa modlíš, by mali byť vidieť výsledky. Boh
nás žiada, aby sme sa modlili, pretože chce odpovedať na naše modlitby, ale musíme sa modliť správne.
V dobe Nového Zákona sa modlíme v mene Ježiš. Nežiadame Ježiša o nič, nemodlíme sa k
Nemu. Môžeš Mu hovoriť, ako veľmi Ho miluješ a vzdávať vďaky Otcovi v Jeho mene, ale nemodlíme sa
k Ježišovi v mene Ježiš, to by bolo nesprávne. Keď sa modlíme, stojíme na Pánovom mieste, zaujímame
Jeho miesto, a preto sa nemôžeme modliť k Nemu v Jeho mene; to by nedávalo žiadny duchovný zmysel.
Okrem toho v Novozákonnej dobe sa modlíme modlitbu spravodlivého; modlíme sa vediac, kto
sme v Kristovi – sme spravodlivosťou Božou v Kristovi Ježišovi. Jakub 5:16 (rozšírený preklad) hovorí:
„Horlivá (vrúcna, úprimná, nepretržitá) modlitba spravodlivého robí dostupnou úžasnú moc (dynamickú vo svojom
pôsobení).“
Vôbec nie sme bezmocní a bezbranní, keď čelíme ťažkostiam. Cez modlitbu môžeme uvoľniť
moc – moc ku zmene! Môžeme byť dostatočne konkrétni na to, aby sme cez modlitbu vypôsobili
konkrétne zmeny v duchovnej oblasti v náš prospech. Preto Ježiš povedal (angl. preklad): ‘‘Ľudia by sa
mali vždy modliť a neochabovať.“ (Lukáš 18:1) To znamená - modli sa vždy a nevzdávaj sa, pretože keď sa
modlíš, robíš dostupnou moc pre dielo spravodlivosti.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium a príležitosť na modlitbu. Ďakujem Ti za oprávnenie k tomu, aby
som používal meno Ježiš a každý deň zažíval kvôli tomu výnimočné výsledky. Dnes žijem triumfálne mocou Tvojho
Slova a schopnosťami Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:24; Matúš 17:20; Marek 9:23
1-ročný plán: 2.Korintským 12; Kazateľ 3-5
2-ročný plán: Lukáš 22:44-53; 2.Samuelova 1
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Pastor Chris
Víťazný život
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro (Rimanom

8:28).
Keď si znovuzrodený, tak si sa narodil do duchovného kráľovstva. Duchovné kráľovstvo je
väčšie, ako fyzický svet; v skutočnosti vládne fyzickému svetu. Napríklad ak si žiadal Boha o
zamestnanie, dieťa, povýšenie atď., Boh ti to sprístupní v duchovnej oblasti. Ak to dokážeš uchopiť v
oblasti ducha, nič nedokáže zabrániť tomu, aby sa to neprejavilo fyzicky. Avšak mnohí ľudia nevedia,
ako urobiť to, aby sa veci udiali v oblasti ducha.
Biblia nám hovorí, aby sme chodili v duchu (Galatským 5:16). Ako chodíš v duchu? Tak, že
chodíš v Slove. Ježiš povedal v Ján 6:63: „...slová, ktoré vám hovorím, sú duch a život.” Preto žiť víťazný život
znamená žiť v Slove. To neznamená, že neprídu žiadne krízy, alebo že nebudeš v živote čeliť nijakým
ťažkostiam; ale keď prídu, tak budú pre teba „chlebom“, prejdeš cez ne v sláve. Halleluja! Keď si toto
uvedomíš a budeš podľa toho aj jednať, tak víťazný život pre teba nebude viac tajomstvom, ale dennodennou skúsenosťou.
Život je viac než len to, čo môžu vidieť tvoje fyzické oči. 1.Korintským 2:12 hovorí: ‘‘My sme však
neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ Keď venuješ
pozornosť Božiemu Slovu, tak Duch Svätý odkrýva tvojmu duchu realitu víťazného života v Kristovi.
Toto je Božia túžba ohľadom teba. Boh povedal cez apoštola Jána: “Milovaný, nadovšetko si prajem, aby si
prosperoval a bol zdravý, tak ako prosperuje tvoja duša” (3.Ján 1:2 angl. preklad). Žiť víťazný život znamená
jednoducho toto – hovoríš „áno“ Božiemu Slovu a podľa toho aj jednáš.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za môj víťazný život v Kristovi. Tým, že každý deň žijem víťazne v Ježišovom
mene a na Tvoju slávu, jasne dokazujem, čo Kristus pre mňa urobil. Nikdy nemôžem byť znevýhodnený, pretože
žijem v Božom Slove, ktoré produkuje vo mne a pre mňa výsledky, o ktorých to Slovo hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Ján 4:4; Žalm 16:5-6; 2. Petrov 1:2-4
1-ročný plán: 2.Korintským 13; Kazateľ 6-8
2-ročný plán: Lukáš 22:54-62; 2.Samuelova 2
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Pastor Chris
Rozmery lásky
…aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdcia a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so

všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko
poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou (Efezským 3:17-19).
Dnešné Slovo nám ukazuje štyri dimenzie Božej lásky: šírku, dĺžku, hĺbku a výšku Jeho lásky.
Ako ďaleko môže zájsť tvoja láska? Môže dostihnúť najhorších hriešnikov? Môže pokaračovať aj po
najhorších zlyhaniach? Môže byť napínaná neobmedzene?
Peter sa raz spýtal Pána: “Pane, keď sa brat previní proti mne, koľko razy mu odpustiť? Až do sedem
razy?” Pánova odpoveď bola tak inšpirujúca. Povedal: “Nehovorím ti, že až do sedem razy, ale až do
sedemdesiatkrát sedem razy!”(Matúš 18:22). To sa rovná štyristodeväťdesiat krát za deň. Predsav si, že ťa
niekto urazí toľkokrát za deň a Pán hovorí: “Odpusti.”
Apoštol Pavol nám opísal dojímavé svedectvo v 1.Timoteovi 1:13-14. Hovorí: “…hoci som bol
predtým rúhačom, prenasledovateľom a násulníkom ; ale dostalo sa mi milosti, lebo som to robil z nevedeomosti v
nevere a navyše sa (vo mne) rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.” Ako
ďaleko môže zájsť tvoja láska? Ako veľa dokážeš odpustiť?
Láska sa nikdy nevzdáva. Nie je vôbec ľahké ju vyprovokovať ani neberie do úvahy priestupky
iných. Odpúšťa toľkokrát, koľkokrát je vyprovokovaná. Nepozná hranice. Nečuduj sa, že sa apoštol
Pavol modlil, aby Boží ľud pochopil bezhraničnú, nezmerateľnú, dôverne nekonečnú a bezpodmienečnú
Božiu lásku. Toto zjavenie zmení navždy tvoj život a dá ti v živote neobyčajnú smelosť a dôveru.
Vyznanie
Kristus prebýva vo mne skrze vieru. Som zakorenený a založený v láske a som schopný chápať
bezhraničnú, nezmerateľnú, dôverne nekonečnú a bezpodmienečnú Božiu lásku. A tak som naplnený všetkou Božou
plnosťou. V mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 13:1-13
1-ročný plán: Galatským 1; Kazateľ 9-12
2-ročný plán: Lukáš 22:63-71; 2.Samuelova 3-4
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Pastor Chris
Pestovanie, rozvíjanie Božích návykov
Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich a po tri soboty rozprával sa s nimi o Písmach... (Skutky 17:2).
Niektoré návyky ťa pozitívne programujú na úspech, zatiaľ čo iné ťa smerujú negatívne na

neúspech. Napríklad študent, ktorý zostáva hore neskoro do noci a pozerá filmy, sa rozhodne
programuje nesprávne. Nemal by očakávať, že dopadne rovnako ako iný, ktorý v noci študuje a trávi svoj
čas múdro. Ten druhý zrejme skončí ako výborný študent, zatiaľ čo ten prvý skončí priemerne alebo
dokonca ako “hlúpy.”
Ľudské bytosti sa rodia s „divokými“ inštinktami; prichádzajú na svet ako deti, ktoré sú
nevzdelané a neskrotené. Tak ako rastú, ich vnútorná „divokosť“ spôsobuje, že je pre nich ľahšie
zhromažďovať zlé zvyky rýchlejšie než tie dobré. To vysvetľuje, prečo dieťa môže začať klamať bez toho,
aby ho to nevyhnutne niekto učil. Keď v tom pokračuje, formuje to jeho charakter. A tak Biblia hovorí:
‘‘Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej“ (Príslovia 22:6). Deti by sa mali
učiť skoro, aby nasávali dobré, bohabojné návyky.
Čím si starší, tým je ťažšie odstrániť tvoje návyky. Dospelý to nemôže zmeniť ľahko, pretože už
má životný štýl a aby to zmenil, bude musieť začať žiť nový životný štýl. Túto príležitosť dostane vtedy,
keď sa znovuzrodí; to je vtedy, keď prijme úplne nový život a nového Pána nad svojím životom.
Ak si nešťastný kvôli nezdravým návykom, nebuď sklamaný; ale radšej si uvedom, že návyky sú
jednoducho opakované činnosti. Ak by si nahradil tieto staré návyky novými, zbavíš sa tých, ktoré nemáš
rád.
Biblia hovorí, že hriech nemá vládu nad tebou (Rimanom 6:14). Božie Slovo je nám dané na to,
aby viedlo naše myšlienky, návyky, charakter a v konečnom dôsledku budovalo naše životy. Je možné
rozvíjať akýkoľvek dobrý návyk, po ktorom túžiš. Tráv viac času v Božom Slove a v modlitbe a tvoj život
bude v súlade s Jeho dokonalou vôľou.
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti, že Tvoje Slovo má v sebe schopnosť urobiť ma tým, o čom hovorí. Ježiš Kristus
je Pánom môjho života; odmietam byť v otroctve akéhokoľvek návyku alebo životného štýlu, ktorý je v rozpore s
Tvojím Slovom. Vo mne žije Ten väčší a vedie a poháňa ma zvnútra, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:13; Ezechiel 36:27
1-ročný plán: Galatským 2; Pieseň Šalamúnova1-2
2-ročný plán: Lukáš 23:1-12; 2.Samuelova 5-6
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Pastor Chris
Kvalita tvojej osobnosti
Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju

prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je (Jakub 1:22-24).
Dnešné slovo nepojednáva o fyzickom obraze, ktorý človek vidí, keď sa pozrie do zrkadla, ale
„druhu“, či „ kategórii“ človeka. Činiteľ (konateľ) Slova nezabúda, aký „druh“ človeka je, nezabúda na
kvalitu svojej osobnosti.
Mohol by si tomu porozumieť lepšie, keď si prečítame osemnásty verš, kde sa píše: “Zo svojej vôle
splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení” (Jakub 1:18).
Boh nás zrodil Slovom pravdy; to jest evanjeliom Krista, aby sme boli druhom alebo typom
prvotiny Jeho stvorení. Aké úžasné! Čo znamená prvotina? Je to prvé a najlepšie z Božieho stvorenstva.
Keď si sa znovuzrodil, tak si prišiel s novým druhom a kvalitou života – s Božím životom.
2.Korintským 5:17 hovorí: “Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali
nové.” Ako nové stvorenie v Ježišovi Kristovi si dokonalá krása a to najlepšie zo všetkého, čo Boh stvoril.
Si povýšený nad satana.
Takže keď kresťania hovoria: „Potrebujem vyslobodenia od satana!“, je to preto, že zabudli,
akým „druhom“ či „typom“ človeka vlastne sú. Ako môžeš potrebovať vyslobodenie od satana, keď si
povýšený nad neho?
Biblia hovorí, že si posadený spolu s Kristom v ponebeských oblastiach nad všetky kniežatstvá a
mocnosti. Zaujímaš miesto najvyššej autority v Kristovi Ježišovi, vysoko nad satanom a všetkým, čo je s
ním spojené.
Spoznávaj kvalitu svojej osobnosti. To je dôvod, prečo ti každý deň prinášame Božie Slovo
rôznym spôsobom, aby ti osvetlilo to, kto si v Kristovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma učinil prvým a tým najlepším zo všetkého, čo si stvoril. Som dokonale
nádherný, stvorený k dokonalosti. Môj život je vyjadrením slávy a úžasnej veľkoleposti. Zjavujem Tvoju dokonalosť
a odhaľujem svetu Tvoju mnohostrannú múdrosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 6:4; Efežanom 2:10
1-ročný plán: Galatským 3:1-14; Piseaň Šalamúnova 3-5
2-ročný plán: Lukáš 23:13-25; 2.Samuelova 7-8
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Pastor Chris
Preprogramovaný cez Slovo
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom 12:2).
Božie Slovo ti dáva všetko, čo potrebuješ: zdravie, radosť, hojnosť, prosperitu, milosť, múdrosť a
všetko, čo nám kresťanom darovala víťazná Kristova smrť a Jeho triumfálne vzkriesenie. Toto je to, čo
spasenie obsahuje. S poznaním Božieho Slova vo svojom duchu máš to, čo je potrebné, aby si vytvoril
čokoľvek, čo chceš.
Pri studni v Samárii stretol Ježiš ženu a poprosil ju o vodu. Ale keď si žena všimla, že je Žid,
povedala Mu, že nemajú nič spoločné a kvôli etnickým rozdielom to odmietla. Potom Ježiš zareagoval:
„... Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale
voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu“ (Ján 4:13-14). Pán vedel, že jej
môže dať niečo, čo uhasí jej smäd naveky a to je Slovo. So Slovom bude schopná urobiť čokoľvek, po čom
túžila.
Častokrát keď ľudia čelia ťažkým situáciám, tak to, čo potrebujú, je terapia Slovom, alebo ako to
ja nazývam: „diétu Slovom.“ Mali by počúvať Božie Slovo a študovať Písmo určitý čas, pokiaľ Slovo
nezbaví ich myseľ zlého rozmýšľania a nepreprogramuje ich správne na úspech. Ak sa to nestane, tak
nezáleží na tom, čo ešte pre nich urobíte, ich situácia sa nezmení.
Niekedy keď sú ľudia chorí, tak skutočný problém je mimo symptómov, ktoré sú zjavné na ich
fyzickom tele. Také bolesti môžu mať pôvod v ich mysli. Existuje rozdiel medzi chorobou mysle a
chorobou tela. Takže aj keď je ich telo uzdravené, choroba pokračuje, pretože to bol v skutočnosti
problém mysle. Riešením je preprogramovať ich myseľ cez Božie Slovo na úplne zotavenie.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo dnes prišlo ku mne, aby obnovilo moju myseľ a naprogramovalo ma pre víťazný
život. Moja viera v Slovo dnes i vždy víťazí nad všetkými okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 4:12
1-ročný plán: Galatským 3:15-25; Pieseň Šalamúnova 6-8
2-ročný plán: Lukáš 23:26-33; 2.Samuelova 9-10
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Pastor Chris
Novota v druhu a v kvalite
Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou

Otcovou, aj my sme chodili v novote života (Rimanom 6:4).
Biblia v 2.Korinťanom 5:17 vyhlasuje: ‘‘Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli, a hľa, nastali nové.“ Grécka interpretácia spojenia „nové stvorenie“ v skutočnosti znamená „nový
druh existencie!” Nehovorí to len o novom živote z hľadiska času; to jest o živote, ktorý sa práve začal.
Znamená to novotu v zmysle druhu a kvality. Nové stvorenie je nový typ, druh človeka; je to taký typ,
ktorý nikdy pred tým neexistoval! Nie je podriadený satanovi a nepotrebuje vyslobodenie.
Takýmto si ty, keď si sa znovuzrodil. Nepodliehaš porážke a nemôžeš byť v nevýhode. Choď
vierou, lebo ti už bola daná miera viery (Rimanom 12:3). Rimanom 6:14 prehlasuje: „...Hriech totiž nebude
panovať nad vami...“ Si osoba nadradená, vyššie postavená; nie si viac ovládaný hriechom alebo zlými
návykmi.
Nie si len niekto, kto otočil nový list alebo zmenil zlý života za dobrý. Nie! Narodil si sa znova,
aby si prejavoval spravodlivosť, výnimočnosť, slávu a mnohorakú Božiu múdrosť.
Vyznanie
Som nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, svätý a posvätený Pánovi! Som účastníkom božskej prirodzenosti a
vyjadrujem a prejavujem Kristov život v spravodlivosti, výnimočnosti, sláve, múdrosti a moci! Dnes vládnem
milosťou, cez spravodlivosť, pretože zákon Ducha života v Kristovi Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti a
jeho negatívnych vplyvov. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 61:3; 2.Korinťanom 5:17
1-ročný plán: Galatským 3:26-4:1-20; Abdiáš
2-ročný plán: Lukáš 23:34-43; 2.Samuelova 11-12
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Pastor Chris
‘‘Odvráť“ pohľad k Ježišovi!
Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery (Židom 12:2).
V tvojom kresťanskom živote je dôležité, aby si „odvrátil“ pohľad od každého rozptýlenia k

Pánovi. Páči sa mi rozšírený anglický preklad; hovorí: ‘‘Odvracajúc sa (od všetkého, čo chce rozptyľovať) k
Ježišovi...“ To, čo tu Boh hovorí, je jednoduché: ’’Odvráť sa od všetkého iného a upriam svoj pohľad na
Ježiša. Nerozptyľuj sa.“
Spomeň si na Petrov príbeh na mori s Pánom; ak by bol držal svoj pohľad na Pánovi, nebol by
býval premožený vzdúvajúcimi sa vlnami a búrkou. Bol rozptýlený a potom začal klesať. Toto isté sa
mnohým deje dnes; keď dovolia, aby boli premožení „veľkosťou“ ich problémov namiesto toho, aby boli
zameraní na Božie Slovo. Urob Božie Slovo svojou oporou; ži v Slove! Uč sa od Ježiša; On žil Slovo, hoci
On je Slovo! Bol sústredený a Jeho pozornosť nebola nikdy odvrátená od Slova.
Hľadel na výsledok svojej viery; kvôli radosti, ktorá bola pred Ním, pretrpel kríž, pohŕdajúc hanbou.
Nestaral sa o to, čo si o Ňom myslia ľudia; Jeho zameranie bolo sústredené na to, aby vykonal Otcovu
vôľu. Taký istý by si mal byť aj ty.
Môžu ti nadávať kvôli tvojej oddanosti a horlivosti voči Pánovi, ale nech ťa to neovplyvní. Ak ťa
to má ovplyvniť, tak taký spôsobom, že budeš povzbudený milovať Ho viac; nech je to pre teba výzva k
tomu, aby si Mu slúžil dokonca ešte horlivejšie. Nebuď pohnutý ťažkými časmi a búrlivými okolnosťami.
Vytrvaj, pokračuj neochvejne so svojím zameraním na Ježiša.
1.Timoteovi 6:12 hovorí: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred
mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.“ Zostávaj v Slove a neodvracaj sa od neho a Pán ťa bude
udržiavať v pokoji a prosperite: „Toho, koho myseľ sa opiera o Teba, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v Teba
dúfa” (Izaiáš 26:3).
Vyznanie
Pán ma zachováva v dokonalom pokoji, pretože zostávam v Slove a žijem ním! Moje oči sú stále upriamené
na Ježiša, Vojvodcu môjho spasenia a Pastiera mojej duše! Zostávam v pokoji bez ohľadu na skúšky, zápasy a
prenasledovanie, ktorému môžem čeliť, pretože Boh ma urobil víťazom. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Matúš 6:26; Jeremiáš 17:7; Galatským 3:6
1-ročný plán: Galatským 4:21-5:1-15; Joel
2-ročný plán: Lukáš 23:44-56; 2.Samuelova 13-14

21

Pastor Chris
Pokračuj vo viere
Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv

napísaný pred očami ako medzi vami ukrižovaný? Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste
dostali Ducha či z počutia viery? Či ste tak nerozumní? Započnúc Duchom teraz telom dokonávate? (Galatským
3:1-3).
Keď študuješ celú knihu Galatským, mal by si pochopiť, prečo Pavol pokarhal Galatských
kresťanov: odchýlili sa od posolstva evanjelia, Slova viery, ktoré prijali. Niektorí falošní učitelia ich prišli
učiť, aby dodržiavali Zákon na to, aby boli ospravedlnení; následkom toho ich viera začala kolísať. Pavol,
odsudzujúc ich odchýlenie sa od posolstva viery, sa ich opýtal: „...započnúc Duchom teraz telom
dokonávate?“
Chcel, aby si spomenuli, ako prijali Svätého Ducha; nebolo to cez poslušnosť Zákonu, ale cez
vieru. Spasenie nedostali cez dodržiavanie Zákona: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo
seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Efezským 2:8-9). Tvoja spravodlivosť a správne
postavenie u Boha nie sú výsledkami tvojich dobrých skutkov; sú z viery v Krista, sú výsledkom toho, čo
On urobil.
Galatským 2:16 hovorí: „Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru
Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov zákona
pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené žiadne telo.“ Spravodlivosť, ktorá je cez vieru, sa nespolieha
na skutky Zákona, ale na vieru v Boha, ktorý ospravedlňuje bezbožných (Rímskym 4:5).
Vierou si prijal večný život a Duch Svätý žije v tebe. Cez vieru bola do tvojho ducha vložená
spravodlivosť Božia. Preto pokračuj vo viere, zakorenený a upevnený a odmietni sa uhnúť preč od nádeje
evanjelia, ktoré si počul (Kolosenským 1:23).
Vyznanie
Ďakujem Ti Pane za spravodlivosť, ktorú som prijal; spravodlivosť, ktorá je cez vieru Ježiša Krista, aby som
stál v Tvojej prítomnosti s dôverou bez strachu, menejcennosti, viny alebo odsúdenia. Nespolieham sa na telo,
pretože Ty si môj obhajca. Haleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 6:63; Filipským 3:3
1-ročný plán: Galatským 5:16-26; Jonáš
2-ročný plán: Lukáš 24:1-12; 2.Samuelova 15-16
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Pastor Chris
‘‘Vo všetkých týchto veciach...“
Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, bieda,

nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: pre teba sme usmrcovaní celý deň; sme považovaní za ovce na zabitie.
Nie, vo všetkých týchto veciach sme viac ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zamiloval (Rímskym 8:35-37).
Na tvojej ceste k úspechu možno boli skúšky a problémy, počnúc infláciou a končiac
ekonomickou recesiou, zdravotné problémy, nezamestnanosť atď. Avšak dobrou správou je, že nezáleží
na problémoch, ktorým čelíš, alebo na situácii v tvojej krajine; Slovo hovorí, že vo všetkých týchto veciach
sme cez Krista viac ako víťazi. To by ti malo dávať útechu, pokoj a radosť.
Pán Ježiš vedel, že budeme vo svete čeliť problémom, a tak nás uistil o víťazstve, keď v Jánovi
16:33 povedal: ‘‘Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja
som premohol svet.“ Stresujúce situácie prichádzajú od nepriateľa, diabla, ale Boh ťa už urobil víťazom:
‘‘Vy ste z Boha, dieťatká, a zvíťazili ste nad nimi, pretože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete“ (1.
Jána 4:4). Bol si vyzdvihnutý nad skazonosné a porušujúce vplyvy tohto sveta.
Pripomeňme si znovu náš úvodný verš; jasne uvádza, že ani súženie, úzkosť, prenasledovanie,
hlad, bieda, nebezpečenstvo ani meč nás nemôže oddeliť od lásky Božej, pretože napriek tomu všetkému
sme viac ako víťazi. Ak by to znamenalo, že bez ohľadu na to, čomu čelíš v tomto svete, tak vyhráš, tak
už to by bolo úžasné. Ale znamená to viac než len to. Znamená to, že ten boj je už vecou dávnej
minulosti, pretože si už vyhral veľmi dávno – v Kristovi! Teraz žiješ v Kristovom víťazstve. To znamená,
že tu nie je s čím zápasiť alebo sa snažiť prekonávať niečo, pretože ty si už zvíťazil.
Nedovoľ, aby okolnosti života alebo ekonomická situácia v tvojej krajine urobili z teba obeť. Keď
si sa narodil znova, narodil si sa do víťazného života. Takže hovor ako apoštol Pavol: ‘‘Žiadna z týchto
veci so mnou nepohne...“
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za víťazný život, ktorý mám v Kristovi! Ten väčší žije vo mne, preto žijem vo
víťazstve

nad

okolnosťami,

v

úplnom

naplnení,

radosti,

sláve

a

autorite!

Panujem

a

vládnem

prostredníctvom,Tvojho Slova, a to bez ohľadu na to, čo cítim, vidím alebo počujem, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:2-3; Žalm 126:1-2
1-ročný plán: Galatským 6; Ámos 1-4
2-ročný plán: Lukáš 24:13-27; 2.Samuelova 17-18
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Pastor Chris
Neustále prejavuj spravodlivosť
Z Neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a

vykúpením... (1.Korintským 1:30).
Spravodlivosť je Božia prirodzenosť v tebe, ktorá v tebe produkuje Božiu ‘‘správnosť“: schopnosť
konať správne a napĺňať Otcovu vôľu. Boh je vždy spravodlivý; je to Jeho prirodzenosť byť spravodlivý.
Táto prirodzenosť spravodlivosti pracuje v nás. Takže v našom Kráľovstve konáme spravodlivosť,
chodíme v spravodlivosti a konáme skutky spravodlivosti; zjavujeme svetu Božiu dobrotu.
Z tohto istého dôvodu mali farizeji a saduceji problém s dobrými skutkami, ktoré robil Ježiš;
nerozumeli Mu. Ak si napríklad na svojom pracovisku urobil niečo, čo si si myslel, že je dobré a hodné
pochvaly a namiesto toho si pre tieto dobré skutky prenasledovaný, tak sa kvôli tomu necíť zle.
Neznamená to, že každý ťa bude oslavovať len preto, že si dobrý a robíš správne veci. Môžu byť
takí, ktorí budú proti tebe a budú sa ťa snažiť ponížiť a zmeniť tvoje spôsoby; môžu ťa dokonca nazvať
zlým napriek tvojim dobrým skutkom; zachovaj si svoj pokoj. Odmietni sa zmeniť. Drž svoje
presvedčenie s Božím Slovom vo svojom srdci a svojich ústach.
Pamätaj si, že si spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi; preto je tvojím povolaním, aby si
vyjadroval Jeho spravodlivosť. Viď sa takýmto spôsobom bez ohľadu na tlaky a problémy, ktoré ťa môžu
viesť ku kompromisu. Viď sa práve takým, ako hovorí Slovo: ‘‘...Väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý
je vo svete“ (1.Ján 4:4); to znamená, že si väčší ako tvoji nepriatelia, ohovárači a prenasledovatelia. Si
navždy víťazom.
Zostávaj v Slove a pokračuj v prejavovaní Jeho spravodlivosti bez ohľadu na kritiku a tak vždy
zvíťazíš. Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil víťazom v živote a dávaš mi milosť, aby som vládol v živote a
žil na Tvoju slávu. Spravodlivosť a dobrota sú znakmi môjho života; preto dnes i navždy konám spravodlivosť a
kráčam v Tvojej dokonalej vôli, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 54:17; 2.Korinťanom 5:21
1-ročný plán: Efezským 1:1-14; Ámos 5-9
2-ročný plán: Lukáš 24:28-39; 2.Samuelova 19-20
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Pastor Chris
Výzvy: životné skúšky na tvoje povýšenie
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás

potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v
akomkoľvek súžení (2.Korintským 1:3-4).
Kresťanský život je cesta a na tejto ceste sú výzvy, problémy. Tieto sú odrazovými mostíkmi na
tvoje povýšenie. Niektorí si mysleli, že v momente, keď sa stali kresťanmi, nebudú viac čeliť problémom.
Rozpačito sa pýtajú: „Prečo mám stále problémy? Prečo mám stále problémy so svojím zdravím? Prečo je
to tak, že keď sa modlím, tak veci, za ktoré sa modlím, sa okamžite nestanú?“ Tieto a podobné otázky ich
z času na čas mätú v mysli.
Ak nie sú žiadne výzvy pre tvoju vieru, tak tvoja viera nemôže silnieť. Život nie je o tom, aké sú
veci ľahké; nebudeš povýšený bez skúšok života; tými sú v živote výzvy, problémy. Boh ťa nechá čeliť
určitým veciam, aby si mohol trénovať svoju vieru a zvíťaziť; a potom keď to urobíš, si “vyznamenaný” a
postúpiš vyššie. Nikdy sa nepoddávaj v ťažký deň. Neplač. Namiesto toho sa pozri diablovi „do očí“ a
povedz: ‘‘Diabol, bez ohľadu na to, čo robíš, som viac ako víťaz. Väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten,
ktorý je vo svete.“
Uč sa od apoštola Pavla, ktorý sa navzdory ťažkostiam, skúškam a pokušeniam, ktorým čelil,
nepoddal pod tlakom. Miesto toho sa držal útechy Ducha Svätého, zatiaľ čo utešoval a povzbudzoval
iných, ktorí boli v ťažkostiach, a to tým istým potešením, povzbudením, ktoré sám prijímal. To isté
potešenie, povzbudenie Ducha Svätého je dostupné dnes pre teba. Preto nezáleží na tom, akej výzve čelíš,
je pre teba chlebom. Stoj pevne a odmietni sa báť. Drž Slovo víťazstva vo svojich ústach!
Máš povzbudenie Slova a útechu Ducha Svätého, aby si išiel ďalej a zvíťazil! Nijaká zbraň
utvorená proti tebe nebude úspešná. 1.Ján 4:4 hovorí: ‘‘Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože
väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“
Modlitba
Nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju silu, potešenie, smelosť a vieru, ktorú Tvoje Slovo poskytuje môjmu
duchu. Som presvedčený, že odolám a premôžem výzvy a problémy, ktoré sa mi postavia do cesty, vedomý si toho, že
sú pre mňa odrazovým mostíkom pre moje povýšenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 5:3; 1.Korintským 10:13
1-ročný plán: Efezským 1:15-2:1-10; Hozeáš 1-2
2-ročný plán: Lukáš 24:40-53; 2.Samuelova 21-22
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Pastor Chris
Mysli na stratených
Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle,

zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou (slepotou; angl.)
svojich sŕdc (Efezským 4:17-18).
Tento verš odhaľuje nebezpečný stav neveriaceho. Je v duchovnej temnote a je odcudzený, to
znamená odrezaný od Božieho života. Efezským 2:3 ich okrem toho označuje ako deti hnevu. To
znamená deti určené na Boží hnev, zlosť. Aké hrozné postavenie pre kohokoľvek! Efezským 2:12 ich
opisuje ako: „...bez nádeje a bez Boha na svete.“
Pred mnohými rokmi ešte ako študent na vysokej škole som čítal túto časť Písma a prinútilo ma
to k premýšľaniu. Pozeral som sa na študentov na vysokej škole, ktorí žili bez Boha a rozmýšľal som:
„Drahý Pane, ako môže niekto žiť v takej temnote? Ako môžu ísť večer do postele a žiť ďalší deň bez
Boha?“
Bol som pohnutý zľutovaním a začal som sa za nich prihovárať: ‘‘Ó, Bože, nenechaj ich zomrieť a
ísť do pekla bez toho, že by prijali Krista. Pomôž mi, aby som ich zasiahol a povedal im o Ježišovi.“ Takto
som sa zvykol modlievať. Cítil som sa nútený povedať im o Ježišovi, pretože nič nemôže byť
zničujúcejšie ako žiť bez Boha a nemať vo svete nádej! Takto by si mal rozmýšľať o svojich priateľoch,
príbuzných, kolegoch, susedoch a známych, ktorí nie sú znovuzrodení. Sú na svete bez nádeje, bez Krista.
Nemôžeš dovoliť nechať ich žiť bez Boha, smerujúcich ďalej a ďalej do priepasti temnoty. Nech
ťa beznádejnosť ich situácie núti k tomu, aby si sa za nich prihováral. Modli sa, aby boli vyslobodení z
ríše temnoty a moci satana do slávnej slobody synov Božích. Možno si ty jediný, ktorý máš príležitosť
dotknúť sa evanjeliom ich životov. Preto im káž a vyučuj Slovo. Povedz im, že Boh ich tak miluje, že
poslal Ježiša, aby za nich zomrel (Ján 3:16).
Poskytuj svoj čas, úsilie a zdroje na získavanie duší. Buď známy svojou zanietenosťou pre Pána,
Jeho evanjelium a duše ľudí.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi objasňuješ cez Tvoje Slovo cenu každej duše. Modlím sa za tých, ktorí
nie sú spasení, mojich priateľov, príbuzných, kolegov a spolupracovníkov, aby boli vyslobodení z temnoty do svetla a
odvrátili sa od satana k Bohu a stali sa účastníkmi Tvojej spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Peter 3:9; Marek 16:15; Žalm 67:2
1-ročný plán: Efezským 2:11-22; Hozeáš 3-6
2-ročný plán: Ján 1:1-13; 2.Samuelova 23-24
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Pastor Chris
Radosť má prejavy!
Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom; aj mnohí porazení a

chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť (Skutky 8:7-8).
Náš úvodný verš je opisom udalostí v Samárii, keď evanjelista Filip kázal v meste Krista. Moc
Božieho Slova mocne pôsobila, takže mnohí boli uzdravení a oslobodení od démonov. Výsledkom toho
bolo, že mesto vybuchlo radosťou. Biblia konkrétne zaznamenáva, že v tom meste bola veľká radosť.
Ako vieš, že je niekto radostný? Skrze jeho prejavy! Radosť má prejavy. Smiech je prejavom
radosti. Chválenie Boha – keď jasáš a prekypuješ chválou k Bohu – je prejavom radosti. Spievanie piesní
vďakyvzdania je prejavom radosti. Biblia hovorí: “Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. Raduje sa niekto?
Nech spieva žalmy” (Jakub 5:13). Prejavuj svoju radosť v Pánovi.
Radosť je ovocím obnoveného ľudského ducha (Galatským 5:22); takže tvoja radosť ako Božieho
dieťaťa by mala byť nezávislá na okolnostiach. Nemalo by to byť založené na tom, čo sa deje s tebou,
alebo okolo teba; nemalo by to mať nič spoločné s tým, čo ti iní hovoria, alebo robia. Môžeš byť radostný
aj uprostred ťažkostí.
Pavol a Sílas boli pre kázanie evanjelia prenasledovaní a uvrhnutí do väzenia (Skutky 16:25).
Napriek tomu „o polnoci“ (väčšia tma, ako je o polnoci, už nemôže byť) sa modlili spievali chvály Bohu a
ostatní väzni ich počúvali.
Vyjadrovali svoju radosť a výsledkom bol nadprirodzený útek z väzenia. Boh otriasol väzením,
rozlomil ich okovy a otvoril brány. Zostali radostní v ťažkostiach a prejavovali svoju radosť.
Musíš sa naučiť vyjadrovať tvoju radosť. Vždy buď veselý a prekypuj chválou, keďže vieš, že len
radostný a šťastný človek môže urobiť iných radostnými a šťastnými. Ak nie si radostný, nemôžeš
efektívne hlásať evanjelium a privádzať ostatných ku Kristovi.
Modlitba
Ďakujem Ti Otče, že si môj život urobil balíčkom radosti a šťastia. Tvoja radosť v mojom srdci je mojou
silou s radosťou, z hlbín svojho vnútra dnes vynášam von prosperitu, pokoj, úspech, zdravie a ďalšie požehnania, v
mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 5:22; 2.Kronická 20:22; Izaiáš 12:3
1-ročný plán: Efezským 3; Hozeáš 7-10
2-ročný plán: Ján 1:14-23; 1.Kráľov 1
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Pastor Chris
Odrezaný od minulosti
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové (2.Korintským

5:17).
Keď Ježiš zomrel, ty si zomrel s Ním; keď bol pochovaný, ty si bol pochovaný s Ním; a keď bol
vzkriesený, ty si vstal spolu s Ním do novoty života. Tvoja minulosť skončila na Kalvárii a tvoj nový
život začal so vzkriesením Ježiša Krista: „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol
Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života“ (Rimanom 6:4).
Každý človek, ktorý prijal Krista, je novým druhom bytosti, ktorá nikdy predtým neexistovala.
Starý človek bol ukrižovaný s Kristom a namiesto neho je tu nový človek s novým životom. Nečudo, že
Kolosenským 3:10 hovorí: „...a oblečte nového človeka, ktorý sa obnovuje k pravému poznaniu podľa obrazu
svojho Stvoriteľa.“ V liste Rímskym 7:6 nás apoštol Pavol, zdôrazňujúc naše odrezanie od minulosti a
starého spôsobu života napomína, aby sme slúžili Bohu v novosti ducha: ‘‘Ale teraz sme oslobodení od
zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha, a nie
starým spôsobom litery.“
Nezáleží na tom, kým si a čo si dosiahol. To, čo sa u Boha počíta, je to, že si znovuzrodený, a tak
si sa stal novým stvorením v Kristovi Ježišovi: ‘‘Lebo (v Kristovi Ježišovi) ani na obriezke ani na neobriezke
nezáleží, ale na novom stvorení“ (Galatským 6:15).
Kým sa človek neznovuzrodí, blúdi v temnote. Je ovplyvňovaný a obmedzovaný svojou
národnosťou, dosiahnutým vzdelaním, okolím, pozemskou rodovou líniou atď. Ale keď sa znovuzrodíš,
udeje sa niečo nové. V okamihu si prenesený do Božej triedy bytostí. Všetky predchádzajúce uvedené
faktory prestali byť dominantnými faktormi v tvojom živote, pretože teraz žiješ podľa nových princípov
života; máš Božiu prirodzenosť a žiješ Jeho Slovom!
Nezáleží na tom, s čím si sa narodil; nezáleží na tom, akú chorobu mal tvoj pradedo. Ak si v
Kristovi, si odseknutý od všetkého z minulosti; už viac žiadna tma! Nezáleží na tom, aký strašný bol
doteraz tvoj život; teraz si v Kristovi. Preto všetko sa zmenilo! Minulosť je preč. Máš nový život; choď
životom s týmto vedomím!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za nový život, ktorý som prijal v Kristovi. Som úplne novou bytosťou s Božím
životom a prirodzenosťou v mojom duchu. Preto som viac ako víťaz; žijem v nadvláde nad satanom a týmto svetom,
kráčajúc v spravodlivosti a slobode synov Božích! Halleluja!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:18-19; Jakub 1:18
1-ročný plán: Efezským 4:1-16; Hozeáš 11-14
2-ročný plán: Ján 1:24-34; 1.Kráľov 2
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Pastor Chris
Investuj svoj čas do duchovných vecí
Teda hľaďte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúc si čas, lebo dni sú zlé

(Efezským 5:15-16).
Čas je majetok, ktorý sa musíš naučiť múdro investovať. Investovať svoj čas múdro znamená
investovať svoj čas do duchovných vecí. Mojžiš mal toto vo svojej mysli, keď sa modlil k Pánovi: „Uč nás
tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali“ (Žalm 90:12). Každý deň tvojho života je príležitosťou na
to, aby si urobil tak veľa, ale otázka znie: „Ako dobre si plánuješ svoj deň?”
Keď ráno vstaneš, tak sa len tak neskotúľaj z postele a slepo sa netackaj dňom. Stráv najskôr
kvalitný čas v spoločenstve s Duchom Svätým v modlitbe a v Slove. Popros Ho, aby ťa viedol, keď si
plánuješ svoje aktivity na celý deň a stanovil ti v nich priority. Popros Ho, aby ti pomohol nestratiť čas a
zistíš, koľko si každý deň schopný urobiť pre Kráľovstvo. Potom sa staneš produktívnejším,
efektívnejším a progresívnejším.
Pamätaj si, že život nemá žiadny extra čas, čas navyše, takže urob každý deň takým , aby si robil
len tie veci, ktoré budú podporovať Božie Kráľovstvo a zlepšia tvoj život. Existujú ľudia, ktorí túžili
veľmi dlho po tom, aby prečítali celú Bibliu za jeden rok, ale neboli to schopní dosiahnuť. Niektorí začali,
ale nedokončili to. Lamentujú: ‘‘Obvykle nemám dosť času“ a snažia sa tak ospravedlniť, ale to nie je
dosť dobrá výhovorka. Čas je nemenný, stanovený majetok; má len dvadsaťštyri hodín denne, takže si
musíme stanoviť priority.
Ak si praješ, aby si mal viac času na štúdium Božieho Slova, tak pravda je, že asi ho nikdy
nedostaneš. To, čo potrebuješ, je vytvoriť si čas na štúdium a tiež naplánovať si svoj modlitebný čas,
pretože na tom záleží celá tvoja budúcnosť. Príslovie 1:32-33 hovorí: „...bezstarostnosť hubí bláznov...“
Prostí, povrchne zmýšľajúci sú takí, ktorí ignorujú pravdu; ignorujú zjavenie a nikdy neberú duchovné
veci vážne. Vedia, že je dôležité modliť sa, ale sú príliš zaneprázdnení, aby to tak robili. Boh ich nazýva
bezstarostnými a hovorí, že ich spokojný postoj ich robí v živote obeťami.
Nebuď ako takíto ľudia, ktorí robia radšej iné veci, než by strávili čas nad duchovnými vecami.
Rozhodni sa, že budeš vždy duchovne bdelý, takže keď príde „zlý deň“, tak ťa zastihne pripraveného a
budeš vedieť, čo robiť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma Tvoj Duch vedie v mojom živote a za múdrosť, ktorú mi udeľuješ každý
deň. Neustále sa poddávam panstvu Slova. Takže moje kroky sú nasmerované k víťazstvu, úspechu a výnimočnosti,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 33:10; Žalm 90:12
1-ročný plán: Efezským 4:17-5:1-2; Izaiáš 1-2
2-ročný plán: Ján 1:35-42; 1.Kráľov 3
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Pastor Chris
Naplniť a podmaniť
Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad

morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! (1 Mojžišova 1:28).
Boh stvoril zem a dal Adamovi autoritu spravovať ju. Všetko umiestnil pod jeho správu a dal mu
autoritu, aby mal všetko na starosti (1.Mojžišova 1:26) živé i neživé. Keď povedal človeku: ‘‘Naplňte zem“,
tak pri slove „naplniť“ sa nám v mysli objavia veľmi dôležité myšlienky. Nádherný svet, ktorý Boh
stvoril, sa stal chaotickou masou a tak Boh požehnal človeka a poveril ho, aby ju naplnil. Hebrejské slovo
naplniť ma tieto významy: znova naplniť, obnoviť, nahradiť, opraviť alebo uzdraviť.
To znamená, že niečo bolo zlé; bol tam satan, ktorý veci zničil a človeku bola daná príležitosť a
zodpovednosť to dať do poriadku. To je ten nádherný život, ku ktorému sme boli povolaní v Kristovi:
život nadvlády, autority, požehnania a kontroly nad celým svetom, v ktorom žijeme. Máme si tento svet
podrobiť a podmaniť si ho.
Avšak nebolo nám dané poverenie podmaniť si na zemi jeden druhého. To, čo On očakáva od
nás, je kráčať v láske. 1.Jánova 4:7-8 hovorí: “Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje,
z Boha sa narodil a pozná Boha.”
Počas toho, ako kráčaš v nadvláde a autorite nad svetom a jeho živlami, nad vrtochmi prírody,
tak hovorí: ‘‘Milujte sa navzájom.“ Nesnažte sa nedovolene vládnuť nad druhými, pretože každý jeden z
nás bol stvorený na obraz a podobu nášho nebeského Otca.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za česť a privilégium nádherného života, do ktorého som bol povolaný; do
života nadvlády, autority a požehnaní, do života kontroly nad svetom, silami prírody a živlami tohto sveta. Účinne
vládnem nad okolnosťami môjho života, na slávu a chválu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 8:26-27; Marek 11:23; Lukáš 10:19
1-ročný plán: Efezským 5:3-21; Izaiáš 3-5
2-ročný plán: Ján 1:43-51; 1.Kráľov 4
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Pastor Chris
Sme Jeho kompletnosťou, úplnosťou
A On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom

(Kolosenským 1:18).
Všetko, čo vychádza z Boha, je Boh. V Jánovi 6:63 Pán Ježiš povedal: ‘‘...Slová, ktoré som vám
hovoril, sú duch a život.“ Všetko, čo z Neho vychádza, má v sebe Jeho identitu, moc a život. Premýšľaj o
tom: ešte aj slová, ktoré hovorí, nesú Jeho život. Neznamená to, že všetko, čo vychádza z Neho, je Jeho
osoba, ale že to nesie Jeho život. Je to ako ľudské telo: každá časť tvojho tela, bez ohľadu aká je malá, má
tvoju DNA, ale to neznamená, že každá časť tvojho tela si ty sám. Je to súhrn, úplnosť všetkých častí, čo
ťa robí osobou; tým, čím si.
Rovnako uvažujúc: vedel si, že Ježiš nie je kompletný, úplný bez nás? A to „nás“ znamená cirkev.
Možno si to nikdy predtým nepočul, ale je to pravda. Sme jedno s Ním (1.Korintským 6:17); je to Otcov
veľkolepý zámer pre Ježiša, aby nás potreboval práve tak, ako my potrebujeme Jeho. On je našou slávou
tak ako my sme Jeho slávou.
Efezským 1:22-23 hovorí: „...a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi,
ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.“ On je Ten, ktorý naplňuje všetko
(Efezským 4:10), avšak Jeho plnosťou je cirkev, ktorá je Jeho telom. My sme Jeho úplnosťou a sme
kompletní v Ňom: „lebo v Ňom prebýva všetka plnosť božskosti telesne, a aj vy ste kompletní, úplní v Ňom, ktorý
je hlavou každého kniežatstva a moci“ (Kolosenským 2:9-10 angl. preklad).
Toto by ti malo pomôcť porozumieť tvojej dôležitosti a významu pre Krista. Si „v Ňom“ a On je
„v tebe.“ Bez teba nemôže zasiahnuť trpiacich a stratených vo svete. Cez teba je schopný denne
prejavovať svoju lásku iným a ustanovovať svoje Kráľovstvo v srdciach ľudí. Si Jeho pokračovaním tu na
zemi, pretože pochádzaš z Neho (Ján 4:4). Toto ťa robí na svete víťazom a tým, ktorý premáha, pretože:
„...všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet...“ (1.Ján 5:4).
Vyznanie
Vo mne je Kristova prirodzenosť a sláva, preto mám to, čo hovorí, že mám a môžem urobiť to, čo hovorí, že
môžem urobiť. Žiadne okolnosti alebo situácie nie sú pre mňa neprekonateľné, pretože moje víťazstvo je zaistené v
Kristovi. Som Jeho slávou práve tak, ako On je mojou slávou. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:10; 1.Ján 5:20
1-ročný plán: Efezským 5:22-6:9; Izaiáš 6-8
2-ročný plán: Ján 2:1-11; 1.Kráľov 5

