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Pastor Chris
Spoločenstvo Jeho krvi a tela
Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď

dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás [vydáva]; to čiňte na moju pamiatku!
(1.Korintským 11:23-24).
Niektorí ľudia sa pýtajú: „Môžu brať Večeru Pánovu (angl. „Sväté spoločenstvo“) ľudia, ktorí nie
sú znovuzrodení?“ Nie, nemôžu. Človek, ktorý nedal svoje srdce Kristovi, nemôže mať účasť na Jeho
živote, pretože svätá Večera Pánova je spoločenstvom Kristovho tela a krvi. Jediný spôsob, ako sa stať
jedno s Pánom, je byť znovuzrodeným – byť narodeným do Krista. Každý, kto urobí takýto krok, je
kvalifikovaný na to, aby sa hocikedy mohol zúčastniť Večere Pánovej. Účasťou na tomto spoločenstve
opätovne potvrdzuješ svoju jednotu s Pánom, pripomínajúc samému sebe, kým vlastne si.
Robíme to na základe inštrukcií samotného Pána, a to nie preto, aby sme na Neho spomínali ako
na takého, ktorý len tak zomrel. Nie! Jeho zástupná smrť mala zmysel. On zomrel, aby sme my mohli žiť;
a tak teraz žijeme.
Účasťou na tomto spoločenstve si Ho pripomíname v oslave života. Bez ohľadu na to, akým
ťažkostiam a výzvam čelíš, keď sa zúčastňuješ Večere Pánovej, tak vyhlasuješ, že všetko je v poriadku.
Ten Väčší žije v tebe a má každú situáciu pod kontrolou. Tvoje vyznanie víťazstva by malo byť smelé
a hlasné, pretože Kristus ti dal nadvládu a zvýhodnil ťa v živote. Toto je to, čo vždy potvrdzuješ znova,
keď sa zúčastňuješ Večere Pánovej.
Kristus ťa urobil večne triumfujúcim! Nech je toto vždy tvojím rozmýšľaním, keď sa zúčastňuješ
Večere Pánovej. Povedal: „Toto robte na moju pamiatku“ (1.Korintským 11:24). Je to niečo, čo Pán chce,
aby sme robili často, aby to inšpirovalo našu vieru znova a znova: našu vieru v Jeho zástupnú smrť
a z toho vyplývajúce víťazstvo a slávu v náš prospech.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za radosť zo spasenia a za to, že Ježišovo telo bolo zlomené za mňa, takže ja už
nikdy nebudem v živote zlomený ani porazený. Ďakujem Ti za Jeho krv, ktorá bola vyliata na odpustenie hriechov
a cez ktorú som sa stal pánom nad okolnosťami, nositeľom božského života a spoludedičom s Kristom. Hallelluja.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 53:3-5; 1.Korintským 10:16-17
1-ročný plán: Židom 1; Jeremiáš 1-2
2-ročný plán: Ján 9:1-7; 1.Kronická 1
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Pastor Chris
Náš „tréning“ v spravodlivosti
...aby tak, ako hriech zavládol k smrti, aj milosť panovala cez spravodlivosť k večnému životu skrze nášho

Pána Ježiša Krista (Rimanom 5:21 angl. preklad).
Náš úvodný verš hovorí o živote spravodlivosti, ktorý nám bol darovaný; o Božej prirodzenosti,
ktorá bola vložená do nášho ducha a ktorá nás robí podobnými Jemu. Táto prirodzenosť spôsobuje, že
rozmýšľaš ako On, hovoríš ako On a chodíš ako On; spôsobuje, že vládneš v živote ako kráľ.
Cez Božie Slovo sme trénovaní, cvičení k tomu, aby sme vládli; trénovaní k tomu, aby sme videli
a zmýšľali odlišne! 2.Timoteovi 3:16 hovorí: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať,
napravovať a vychovávať v spravodlivosti...“ Slovo Božie je Božia užívateľská príručka, ktorá ťa trénuje
v tom, ako chodiť a žiť v spravodlivosti a vystrojuje ťa pre veľkosť.
Cez službu Božieho Slova a Ducha Svätého si vyučovaný, ako byť úspešným v živote bez ohľadu
na to, akú kariéru si si zvolil. Ak si napríklad právnikom, tak cez takýto tréning sa staneš výnimočným.
Ak si v armáde, budeš vojakom, ktorý je odlišný od iných. Nezáleží na tom, aká je tvoja profesia, budeš
výnimočným, pretože pôsobíš v pomazaní a milosti pre vládnutie.
Rimanom 5:17 hovorí, že tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú vládnuť
v živote. Odmietaj chorobu, zlyhanie, porážku a smrť. Vládni v živote ako kráľ. Odmietaj všetko, čo nie je
z Boha a hlás sa len k tomu, čo je v zhode s Jeho perfektnou vôľou pre teba. Hovor odlišne, viď odlišne.
Bola ti daná milosť, aby si vládol milosťou cez spravodlivosť.
Vyznanie
Nezadržateľne vládnem v živote, kráčajúc v Božej hojnej milosti v Kristovi! Som ako strom zasadený pri
vodných tokoch, ktorého listy sú vždy zelené! Som vždy pozdvihnutý nad všetky okolnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 5:17; Ján 10:10; Rimanom 12:2
1-ročný plán: Židom 2; Jeremiáš 3-4
2-ročný plán: Ján 9:8-17; 1.Kronická 2
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Pastor Chris
Život Slova (život v Slove)
A telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj! (Rimanom 8:6).
Niektorí ľudia si urobia svoj život ťažkým tým, že žijú podľa svojich prirodzených telesných

inštinktov. Tieto telesné inštinkty sú tým, čo nazývame „padlé inštinkty“. Inak povedané, sú založené na
padlej ľudskej prirodzenosti. Telesné inštinkty ti nemôžu pomôcť. Vyberieš sa s nimi na dlhú cestu, ktorá
nikdy nemá konca.
Pre niektorých ľudí je ľahké modliť sa pomocou prirodzených inštinktov, keď potrebujú pomoc.
V plači volajú: „Ó Bože, prosím pomôž mi! Potrebujem pomoc.“ Musíš si uvedomiť, že žiješ
v duchovnom kráľovstve, ktoré funguje na základe určitých princípov. Keď nepoznáš tieto princípy, tak
skončíš vo frustrácii, skľúčenosti a zúfalstve. Boh povedal: „Môj ľud hynie (je ničený) pre nedostatok
poznania“ (Hozeáš 4:6).
Pochop toto: keď si sa znovuzrodil, bol si prenesený spod nadvlády temnoty (kráľovstva tohto
sveta) do kráľovstva Božieho milovaného Syna. Žiješ v tomto nadprirodzenom kráľovstve a mal by si
v živote pôsobiť z tejto pozície. Hoci si vo svete, nie si z tohto sveta. Filipským 3:20 (rozšírený preklad)
nám hovorí, že: „...máme oveľa bohatší život, veď sme občania najvyšších nebies!“ Preto si buď vedomý svojho
pôvodu a identity a pôsob cez nadprirodzené princípy.
Ježiš povedal, že človek, ktorý je znovuzrodený, je pre svet tajomstvom (Ján 3:8). Princípy, na
základe ktorých žijeme, nie sú dostupné pre tento svet. Vidíme a zmýšľame odlišne. Nerozprávame
podľa našich skúseností, podľa toho, čo vidíme alebo cítime. Modlíme sa, hovoríme a konáme podľa
toho, čo hovorí Božie Slovo. Sláva Bohu!
Vyznanie
Nepohne mnou to, čo cítim, vidím alebo vnímam svojimi zmyslami; žijem v Slove a cez Slovo! Cez Slovo
vždy triumfujem a postupujem vpred míľovými krokmi. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:14; Rimanom 8:6-8
1-ročný plán: Židom 3; Jeremiáš 5-6
2-ročný plán: Ján 9:18-27; 1.Kronická 3
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Pastor Chris
Chránený v Ňom
Vierou Nóach, prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu

svojej rodiny. Touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti z viery (Židom 11:7).
V 1.Mojžišovej Pán prikázal Noemu, aby vybudoval archu, pretože na zem mal prísť Jeho súd.
Počas toho, ako ju Noe budoval, ľudia sa mu vysmievali, pretože po daždi nebolo ani stopy. „Naozaj Boh
zničí vodou svet?“ pýtali sa, vysmievajúc sa mu. Noeho to však neodradilo, pokračoval dovtedy, kým
nedokončil archu. Pán mu dal nasledujúce inštrukcie: „Vezmi so sebou zo všetkých čistých zvierat po sedem:
samcov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre: samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva po sedem: samcov a
samice, aby sa ich rod zachoval na celom zemskom povrchu“ (1.Mojžišova 7:2-3).
Noe to urobil a ihneď na to, ako so svojou rodinou a všetkými zvieratami vošiel do archy, Boh za
nimi zavrel dvere. O chvíľu na to sa obloha zatiahla, začal fúkať vietor a padať dážď až dovtedy, kým
potopa nezaliala celý svet. Ľudia si mysleli, že dážď o chvíľu prestane, ale on neprestával, až kým
nezničil všetok život na zemi. Avšak s tými, ktorí boli v arche, to bolo inak: čím vyššie stúpala voda, tým
vyššie bola vyzdvihovaná archa a ľahšie sa jej kĺzalo po vode. Tá istá voda, ktorá ničila iných, chránila
Noeho a jeho rodinu, pretože boli v arche.
Archa je symbolom Krista. Byť v Kristovi znamená byť v Božej skrýši odpočinku a ochrany. Žalm
91:1-2 hovorí: „Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje
útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam!“
Kristus je tvojím útočišťom! Ak si v Ňom, nemáš sa čoho báť, pretože si v bezpečí. Môže prísť
sociálna alebo ekonomická potopa, ktorá ničí životy ľudí, ale tie isté vody budú teba niesť a ochraňovať.
Vyznanie
Prebývam v Kristovi, v skrýši Najvyššieho, kde som chránený v tieni Všemohúceho; mojom Útočisku
a mojej Pevnosti, v ktorého dúfam s nádejou! Vôbec sa nebojím, pretože On je mojím bezpečným útočišťom!
Rozšírené štúdium: 1.Peter 3:20-21
1-ročný plán: Židom 4:1-13; Jeremiáš 7-8
2-ročný plán: Ján 9:28-41; 1.Kronická 4
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Pastor Chris
Moc cez naše ruky
Rukami apoštolov diali sa medzi ľudom mnohé znamenia a zázraky. A všetci jednomyseľne bývali v sieni

Šalamúnovej (Skutky 5:12).
Keď vystierame alebo zdvíhame svoje ruky v modlitbe, tak sa tam uvoľňuje ohromné množstvo
božskej moci. Apoštol Pavol povedal: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky
pozdvihujúc bez hnevu a sváru“ (1.Timoteovi 2:8). Keď zdvíhaš v modlitbe svoje ruky k Pánovi, aktivuješ
nebeskú moc a sprístupňuješ ju, aby pracovala v tvoj prospech. Tak veľa sa deje v duchovnej oblasti, keď
Boží ľud vystiera alebo pozdvihuje svoje ruky v modlitbe, ale niektorí sa divia: „Prečo je to tak?“
Zakončenia tvojho tela, ako sú napríklad prsty, sú duchovné body alebo vyústenia; je to
duchovný otvor, cez ktorý vchádza alebo vychádza Duch. Takže keď vystierame svoje ruky, tak cez naše
ruky sa uvoľňuje pomazanie. Pomazanie nie je Duch; je to Duch, ktorý dáva pomazanie, a ten Duch býva
v tebe. Prenáša alebo vkladá pomazanie cez tvoje ruky.
Pomazanie je zvláštnou mocou. Je to Božia moc, ktorá uzdravuje, oslobodzuje, odstraňuje
bremená a spôsobuje, že ľudia prosperujú! Pomazanie ničí jarmo zviazanosti a otvára dvere! Ty máš
niečo, čo môžeš darovať; máš niečo, čo môžeš preniesť na druhých, alebo čím môžeš vypôsobiť zmeny
v tvojom okolí alebo aj vo vzdialenejších oblastiach.
Biblia nám hovorí, že cez vystieranie rúk apoštolov sa medzi ľuďmi stalo mnoho znamení
a zázrakov. Znamená to, že keď vystierali svoje ruky, nádej bola obnovená, bremená boli odstránené,
choroby a nemoci boli uzdravené a osudy ľudí sa zmenili! V tebe je dnes ten istý Duch. Cez tvoje ruky
môže byť uvoľnené Božie požehnanie pre iných. Keď sa nachádzaš na kresťanskom zhromaždení alebo
na stretnutí malej skupinky a nastane výzva na vystretie tvojich rúk v modlitbe smerom k niekomu,
k nejakej skupine ľudí, alebo určitým smerom, tak to rob s porozumením a poznaním toho, že cez tvoje
ruky je uvoľňovaná moc.
Vyznanie
Som plný Ducha a pomazanie pôsobí cezo mňa! Vždy, keď vystieram svoje ruky, pomazanie je uvoľňované
a jarmá sú ničené, bremená sú odstránené, nádej je obnovená a choroby sú uzdravené! Vďaka Ti, Otec, za toto
úžasné privilégium, že uvoľňujem cez svoje ruky moc a tiež, že Ti tak prinášam obete uctievania, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 17:11-13; 2.Mojžišova 14:21
1-ročný plán: Židom 4:14-5:1-10; Jeremiáš 9-10
2-ročný plán: Ján 10.1-10; 1.Kronická 5
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Pastor Chris
Narastajúca sláva
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).
Vedel si, že v tvojom živote Božieho dieťaťa je Božia sláva? Božia sláva je v tebe a táto sláva
nepretržite narastá, keď medituješ nad Slovom a žiješ ho. Zakaždým, keď ideš do cirkvi, navštíviš
stretnutie svojej skupinky, alebo počúvaš kázanie alebo vyučovanie Slova, sláva v tvojom živote narastá.
Keď odchádzaš z takého stretnutia, odchádzaš s väčšou slávou, než s akou si prišiel. To isté sa deje, keď
v súkromí študuješ Božie Slovo a medituješ nad ním; sláva na tebe narastá.
Samozrejme, že túto slávu nemôžeš vidieť svojimi fyzickými očami, ale aj tak je na tebe. Ak by
v oblasti Ducha Boh otvoril tvoje oči, aby videli tú slávu, bol by si užasnutý z toho, ako slávny
v skutočnosti si. Nehovorím o tom, keď sa dostaneme do nebies, hovorím o súčasnom stave. Sláva, ktorá
vyžaruje z nás, je tak silná a mocná, ale nie je to u každého rovnaké. Niektorí kresťania majú viac slávy
než iní; záleží to od toho, ako veľa Božieho Slova pracuje v tvojom duchu! Je to o podriadení sa Slovu
a o žití Slova.
Keď som sa raz modlil, videl som v oblasti ducha neopísateľnú slávu. Čím viac som sa modlil
a hovoril Slovo, tým viac môj duch žiaril. A potom mi Pán povedal: „Vyzeráš slávne vždy a vždy si
svetlom.“ Viete, toto je to, čo Slovo robí v našich životoch: keď hľadíme na Slovo, sme menení: „...My
všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo
slávy do slávy.“
Čím viac uvažujeme o Božej sláve v Jeho Slove, tým slávnejší sa stávame. Dokonca aj teraz tvoja
sláva narástla, a to kvôli Božiemu Slovu, ktoré si dnes prijal cez toto čítanie. Vezmi túto novú úroveň
slávy do svojho zamestnania, podnikania, štúdia, do svojho okolia; ovplyvni ňou tvoj svet. Keď pôjdeš
nabudúce do cirkvi, tak si buď vedomý, že jeden z plánov Ducha Svätého pre ten deň je urobiť ťa ešte
slávnejším. Pridávaj k sláve, ktorá je dnes na tvojom živote, a to tým, že budeš študovať Slovo
a meditovať nad ním.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za slávu, ktorá je na mojom živote! Tvoje Slovo je mojím denným potešením, a keď
hľadím na tú slávu, som premieňaný na ten istý obraz, ktorá vidím, a to zo slávy do slávy! S touto slávou
triumfujem nad chorobami, nemocami, chudobou a víťazne vládnem, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 24:15-18
1-ročný plán: Židom 5:11-6:1-20; Jeremiáš 11-12
2-ročný plán: Ján 10:11-21; 1.Kronická 6
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Pastor Chris
Len jedným smerom
Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol (1.Mojžišova 26:13).
Sú takí ľudia, ktorí veria, že život by mal byť plný víťazstiev aj pádov, ale toto by nemala byť

tvoja skúsenosť. Ako Božie dieťa si bol ustanovený, aby si šiel len jedným smerom – hore a dopredu.
Toto je život, do ktorého si bol povolaný; je to život progresu a postupu. Máš v sebe prirodzenosť na to,
aby si bol absolútne úspešný, pretože si semeno Abrahámovo; si Boží dedič a spoludedič s Kristom.
Preto rozvíjaj v sebe takú mentalitu, ktorá je v zhode s tým, kým si v Kristovi. Nedovoľ, aby sa
myšlienky porážky dostali do tvojho „systému“. Hľaď len jedným smerom – „severne“. V Božom
kráľovstve nie je žiadny juh, východ ani západ, len sever. Na zemi máš všetky svetové strany, ale
v duchovnej oblasti existuje len jeden smer – sever.
Toto pre teba neznamená príliš veľa, ak sa to snažíš pochopiť svojou pozemskou mentalitou. Ale
ak rozumieš svojmu povolaniu a duchovnej prirodzenosti, tak budeš vedieť, prečo Boh chce, aby si kráčal
len jedným smerom. Povedal v Prísloví 4:27: „Neobracaj sa ani napravo ani naľavo...“ Čo tu hovorí? Chce,
aby si išiel v smere Jeho Slova. Odmietni sa obracať naľavo alebo napravo, pretože tam je vždy nejaký
rušivý vplyv, ktorý sa snaží získať tvoju pozornosť; nehľaď na to. Usaď sa na pevnom kurze, na ceste
víťazstva.
V tvojom živote by nemali byť žiadne výkyvy hore dole; nedovoľ, aby tomu bolo tak. Buď
obrátený vpred a choď vpred! Tvoj život je príbehom nekončiaceho postupu. Príslovie 4:18 hovorí: „No
chodník spravodlivých je ako úsvit (žiariace svetlo angl.), ktorého jas rastie až do bieleho dňa.“ Neustále choď
vpred zo slávy do slávy.
Vyznanie
Nevidím tak, ako vidia obyčajní ľudia! Vidím a myslím len cez Božie Slovo! Preto môj život ide len hore
a dopredu, zo slávy do slávy!
Rozšírené štúdium: Príslovie 4:18; 2.Mojžišova 14:15; 1.Mojžišova 26:13-14
1-ročný plán: Židom 7; Jeremiáš 13-14
2-ročný plán: Ján 10:22-32; 1.Kronická 7
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Pastor Chris
Ako môžu počuť bez kazateľa!
... Ale ako budú vzývať Toho, v koho neuverili? A ako uveria v Toho, koho nepočuli? A ako počujú bez

kazateľa? (Rimanom 10:14).
Jeden z dôvodov pre kázanie a vyučovanie Božieho Slova je to, aby sme vkladali do ľudí vieru.
Nemôžete mať vieru v Boha až dovtedy, kým nepočujete Božie Slovo. Nemôžete milovať niekoho, o kom
ste nikdy nepočuli.
Predstavte si, že máte suseda, ktorého ste nikdy nestretli. A potom jedného dňa, keď ste vonku,
vypukne vo vašom byte požiar. Našťastie sa nestala nijaká vážnejšia škoda, lebo oheň bol skoro uhasený.
Keď prídete domov, tak vidíte len znaky toho, že tam naozaj horelo. A keď tam stojíte čudujúc sa, kto bol
ten smelý človek, ktorý zahasil oheň, niekto k vám pristúpi a povie: „Bol tu veľký požiar, ale tamten
človek (a ukáže na vášho suseda, ktorého ste doteraz nestretli) uhasil ten oheň. Dokonca sa pri hasení aj
popálil.“
A vtedy po prvýkrát budete niečo cítiť voči tomu susedovi. Pôjdete k nemu, aby ste mu prejavili
to, ako veľmi si vážite to, čo urobil, pretože ste počuli, čo urobil. Ak by vám nepovedali, čo urobil, a vy by
ste sa o tom nikdy nedozvedeli, tak by ste za ním nešli. Ale pretože ste si vedomí toho, čo pre vás urobil,
tak ho teraz vidíte v novom svetle a zmýšľate o ňom novým spôsobom.
Úplne rovnako platí, že ak nekážeme a nevyučujeme o Ježišovi človeku, ktorý o Ňom nikdy
nepočul; o tom, čo Ježiš prišiel urobiť, o Jeho láske, zástupnej smrti na kríži a o živote v nepretržitom
víťazstve, do ktorého nás uviedol, tak ten človek Ho nemôže milovať. To je dôvod, prečo by si mal v sebe
roznecovať oheň vášne pre evanjelium. Rozprávaj o Jeho úžasných skutkoch a káž o Jeho nehynúcej láske
iným ľuďom. Náš úvodný verš hovorí: „...ako počujú bez kazateľa?“
Ty si kazateľom v prostredí, kde žiješ: v tvojej domácnosti, úrade, škole a pre tvojich susedov.
Pán ťa pomazal, aby si oslobodzoval ľudí zo zviazanosti do slávnej slobody synov Božích, odvracal ich
od temnoty k svetlu, od moci satana k Bohu (Skutky 26:18). Buď horlivý v získavaní duší. Povedz dnes
niekomu o Ježišovi!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vášeň, ktorú si vložil do môjho srdca, aby som niesol evanjelium do všetkých
končín zeme. Napĺňam svoju úlohu ako služobník zmierenia, prejavujúc vždy a všade vôňu Tvojho poznania,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 6:5-6; Marek 16:15
1-ročný plán: Židom 8; Jeremiáš 15-16
2-ročný plán: Ján 10:33-42; 1.Kronická 8
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Pastor Chris
Rast nie je tajomstvom
A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí

uverili (Skutky 6:7).
Často hovorím ľuďom, že rast nie je zázrak. Hoci niekedy môže byť rast zázračný, rast sám
o sebe nie je zázrakom. Rast je správne aplikovanie zjavených princípov a prostriedkov; hocikto môže
zažívať výrazný rast v hocičom, čo robí. Múdrosť spôsobuje, že chápete princípy úspechu a aj to, ako ich
správne aplikovať.
Napríklad nezáleží na tom, ako dlho sa modlíte za to, aby ste pribrali zopár kíl, asi sa to nestane
len modlitbou. Dôvod je ten, že Boh už zjavil princípy a prostriedky na rast vášho tela a ak nenasledujete
tieto princípy a prostriedky, tak sa nič nestane. Je to to isté, ako keby ste Ho žiadali, aby porušil svoje
Slovo, On to neurobí. Ak sa chystáte narásť finančne, duchovne, alebo v inej oblasti vášho života, nemal
by to byť zázrak. Ak by ste aplikovali zjavené princípy a prostriedky, tak to bude fungovať vždy!
Je to ako zákony elektriny; pôsobia vždy bez ohľadu na to, kto ich používa. Podobne aj princípy
rastu budú pracovať rovnako pre kresťanov, ako aj pre nekresťanov. Spomeňte si, že Biblia hovorí to, že
Boh dáva slnku svietiť na zlých aj na dobrých a posiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých
(Matúš 5:45). Takže rast bude fungovať pre hocikoho, kto objaví a aplikuje tie zjavené princípy
a prostriedky. Ale nezabúdaj, že existuje niečo také, čo Biblia nazýva „výnimočný úspech“ (Jozue 1:8
angl. preklad). To je to, čo výrazne odlišuje kresťanov od ostatných.
Keď sa odovzdáš štúdiu Slova a budeš kráčať s Duchom Svätým, tak si uvedomíš, že Boh ťa
priviedol na tento svet za tým účelom, aby si mu vládol a bol tým, ktorý má veci pod kontrolou. Používaj
Boží stanovený plán pre víťazstvo a buď v tom usilovný.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, vyvolil si si ma a určil si ma k tomu, aby som bol produktívny vo všetkých oblastiach
môjho života! Moja myseľ je pomazaná pre rast a nadprirodzený úspech! Viem, čo mám robiť; viem, kedy to mám
robiť a viem, ako to mám robiť; cez vedenie a svetlo, ktoré dostávam od Ducha Svätého a z Tvojho Slova. Každý deň
postupujem dopredu a víťazím, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovie 16:3; Kazateľ 10:10; Príslovie 15:22
1-ročný plán: Židom 9:1-10; Jeremiáš 17-18
2-ročný plán: Ján 11:1-13; 1.Kronická 9
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Pastor Chris
Večný úspech

...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné
(2.Korintským 4:18).
Pravý úspech prichádza cez Ducha Svätého. „Úspech“, ktorý pochádza zo sveta cez ľudské
schopnosti alebo snahy, je dočasný. Avšak ten, ktorý prichádza cez Slovo Božie, je večný; ten nikdy
neskončí!
Napríklad keď pevne držíš svoju pozíciu vo viere a vyhlasuješ Božie Slovo ohľadom tvojho
zamestnania, podnikania atď. a potom získaš výsledky, tak výsledky, ktoré pochádzajú z tvojej viery
v Božie Slovo, majú v sebe život. Toto je iné, ako keď iný človek získa podobné výsledky cez svoje
prirodzené ľudské schopnosti. Jeho úspech je dočasný, zatiaľ čo tvoj je večný, pretože má večné
svedectvo Božieho Slova, ktoré ťa prenáša z jednej úrovne slávy do druhej.
Keď Boh vyviedol Izraelcov z Egypta a priviedol ich do zasľúbenej zeme, ktorá bola ich
dedičstvom, tak im povedal: „Ak si začneš myslieť vo svojom srdci: Toto som dokázal ja sám, som bohatý a všetko
je moje! – tak trošku porozmýšľaj. Pamätaj, že Pán tvoj Boh, ti dal silu získať toto všetko bohatstvo, aby potvrdil
svoju zmluvu, ktorú zasľúbil tvojim predkom – a to sa dnes deje“ (5.Mojžišova 8:17-18 angl. preklad). Inak
povedané, mali vzdať Bohu slávu vediac, že ich oslobodenie sa nestalo cez ich schopnosti, ale mocou
Božieho Slova. Mali si to pamätať ako svedectvo.
Tvoje svedectvo o Jeho milosti a úspechu pokračuje v tvojom živote, keď svedčíš o moci Jeho
Slova, ktoré pôsobí v tebe a pre teba. Tvoj úspešný príbeh neskončí dovtedy, pokým budeš konať podľa
Božieho Slova a svedčiť o tom. Nespoliehaj sa na svoju prirodzenú múdrosť a schopnosti; spoliehaj sa na
Pána! Konaj podľa Božieho Slova; buduj sa cez Slovo a vždy budeš víťaziť, lebo v Ňom spočíva večný
úspech.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za privilégium, že si môžem užívať život nekončiaceho víťazstva, úspechu,
prosperity a spravodlivosti, keď uvádzam Tvoje spoľahlivé Slovo do činnosti. Svedčím o Tvojej dobrote, narastajúcej
milosti, múdrosti, výnimočnosti a nadprirodzených schopnostiach pôsobiacich vo mne dnes a navždy, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 12:2; Jozua 1:8; 2.Korintským 3:5
1-ročný plán: Židom 9:11-28; Jeremiáš 19-22
2-ročný plán: Ján 11:14-23; 1.Kronická 10

11

Pastor Chris
Rob to Jeho spôsobom!
Potom Mojžiš zdvihol ruku, dvakrát udrel na skalu svojou palicou, i vytrysklo mnoho vody, napil sa z nej

zbor i jeho dobytok. Avšak Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste vo mňa neverili a neposvätili ste ma
v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal (4.Mojžišova 20:11-12).
Oplatí sa vždy robiť veci Božím spôsobom. Úvodný verš nám hovorí o tom, čo urobil Mojžiš pre
to, aby získal vodu, keď Izraelci chodili púšťou. Volali na Mojžiša a keď hovoril o tom s Pánom, ten mu
povedal: „Vezmi palicu a zhromaždi zbor; ty i tvoj brat Áron prihovorte sa tejto skale pred ich zrakom...“
(4.Mojžišova 20:8).
Inštrukcia pre Mojžiša znela tak, že mal prehovoriť ku skale, aby im dala vodu; nemal do nej
udrieť. Zaujímavé je to, že na začiatku ich putovania, keď boli smädní a volali k Bohu kvôli vode, tak Boh
povedal tomu istému Mojžišovi: „...potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije. Mojžiš urobil tak
pred očami starších Izraela!“ (2.Mojžišova 17:6). Avšak v tomto prípade Boh povedal: „Prehovor ku skale.“
Tento príkaz sa líšil od toho predchádzajúceho.
Žiaľ Mojžiš to urobil svojím spôsobom. Namiesto toho, aby prehovoril, ako mu bolo jasne
povedané, tak udrel do skaly, pretože Izraelci ho rozčúlili. Boh sa snažil naučiť Mojžiša, že existuje vyšší
– lepší spôsob. Mojžiš bol zvyknutý na to, že zázraky vykonával pomocou svojej palice; dokázal so svojou
palicou hocičo, ale Boh chcel, aby sa toto zmenilo. Pokúšal sa povedať Mojžišovi: „Skutočne nepotrebuješ
túto palicu, môžeš vládnuť slovami; jednoducho prehovor k tej skale a dá ti vodu.“ Avšak Mojžiš bol
príliš nahnevaný, a preto nerozmýšľal Božím spôsobom .
Odmietni byť ovládaný hnevom alebo inými negatívnymi pocitmi. Niektorí ľudia sú tak
sebavedomí a ovládaní telesnosťou, že vždy myslia len na to, ako robiť veci svojím vlastným spôsobom.
Sú tak unášaní telom, že Boží hlas je pre nich veľmi slabý. Jediné, čo počujú, je hlas tela, ale telesné
zmýšľanie je smrť (Rimanom 8:6). Nebuď takýto. Vždy rob veci Božím spôsobom – nasleduj Ducha.
Dokonca aj keď sa Božie inštrukcie nezdajú byť príliš vhodné, primerané, vykonávaj Jeho vôľu,
pretože s Ním nemôžeš minúť svoju životnú cestu. Nerob to, čo sa zdá vhodné tebe; rob to, čo chce On,
a tvoj život bude plný pokoja a slávy.
Modlitba
Mojím potešením je konať Tvoju vôľu, Ó Pane! Tvoje Slovo je v mojom srdci a spôsobuje, že chodím
v spravodlivosti a napĺňam moje určenie v Tebe! Mojou túžbou je uspokojovať Ťa vo všetkom, keď žijem cez Tvoje
Slovo, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovie 16:25; Lukáš 22:41-42; Rimanom 8:14
1-ročný plán: Židom 10:1-18; Jeremiáš 23-25
2-ročný plán: Ján 11:24-24; 1.Kronická 11
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Pastor Chris
Keď vidíš svojimi duchovnými očami
Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň

(2.Korintským 4:16).
Slová apoštola Pavla inšpirované Duchom v 2.Korintským 4:17-18 nám dávajú vedieť, že
nemáme ochabovať ani vzdávať sa, keď čelíme protivenstvám. Hovorí sa tu: „Lebo toto terajšie ľahké
bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné.
Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“
Nech už dnes prechádzaš cez čokoľvek, ak si udržíš svoju dôveru v Slovo, tak táto skúsenosť pre
teba vypôsobí oveľa väčšiu a večnú váhu slávy. Ako sa to udeje? Tak, že odmietneš hľadieť na „veci, ktoré
sú viditeľné, ale (hľadíme) na to, čo je neviditeľné.“ To znamená, že by si nemal venovať pozornosť veciam,
ktoré sú zjavné tvojim fyzickým očiam alebo zmyslom. Neznamená to, že „nevidíš“ alebo necítiš, že tie
veci existujú, ale nenecháš sa tým rozrušiť; tvoja pozornosť je sústredená na Slovo.
To je to, čo robil aj Abrahám – odmietol hľadieť na zjavné okolnosti, ktorí stáli proti nemu; na to,
čo videl a cítil v prirodzenej oblasti. Miesto toho bol silný vo viere vzdávajúc slávu Bohu (Rimanom 4:19).
Takýto život od teba očakáva Boh; že budeš hľadieť na neviditeľné a vtedy sa udeje zázrak. Avšak ako je
možné hľadieť na to, čo je neviditeľné? Keď to nemôžeš vidieť, ako môžeš na to hľadieť?
Z toho je zrejmé, že Boh hovorí o hľadení tvojím duchom. To, čo je neviditeľné, sú veci, ktoré Boh
povedal ohľadom teba vo svojom Slove; nie sú zrejmé pre fyzické oči, ale aj napriek tomu sú reálne.
Rovnako čokoľvek si žiadal od Pána a prijal si to svojím duchom, je reálne, hoci to teraz nevnímaš
nijakým svojím fyzickým zmyslom. Takže privlastňuješ si to svojím duchom a odmietaš hľadieť na
okolnosti, ktoré sa ťa snažia presvedčiť o opaku. Takto to funguje.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a za jeho schopnosť preniesť ma životom cez všetko úspešne
a spôsobiť, že naplním moje určenie v Tebe! Cez moje vyznania viery spôsobujem, že situácie sa zosúlaďujú
s Tvojou dokonalou vôľou pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:6; 4.Mojžišova 14:9
1-ročný plán: Židom 10:19-20; Jeremiáš 26-28
2-ročný plán: Ján 11:35-46; 1.Kronická 12
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Pastor Chris
Slovo je našou istotou
Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze

nás (2.Korintským 1:20).
Dôvodom pre to, že veríme, že keď sa modlíme, tak Boh odpovedá na naše modlitby, nie je to, že
si myslíme alebo predpokladáme, že to tak robí, ale je to fakt, že On sám to povedal vo svojom Slove.
Povedal: „...proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná“ (Ján 16:24). 1.Peter 3:12 hovorí: „...lebo oči Pánove
sú upreté na spravodlivých a Jeho uši sú otvorené k ich modlitbám...“ Keď toto vieš, tak dôveruješ svojím
modlitbám a si v nich smelý, lebo vieš, že Boh na ne vždy odpovedá. Takúto istotu nám dáva Jeho Slovo.
Napríklad ak by som ťa požiadal, aby sme sa zajtra stretli o desiatej ráno, aby som ti daroval
auto, tak by si mal vieru pre to, aby si prišiel, hoci si ešte nevidel to auto. Možno by si šťastne rozprával
všetkým okolo: „Mám už nové auto.“ A keby sa spýtali: „A kde je?“, tak by si smelo odpovedal:
„Ukážem ti ho zajtra!“ Dôvodom toho je sľub a ty sa spoliehaš na to, že ten, kto ti sľúbil to auto, má
jednak prostriedky na jeho kúpu a zároveň charakter na to, že uskutoční to, čo sľúbil. Ak by ti to auto
nebolo sľúbené, možno by si o neho prosíkal miesto toho, aby si si ho smelo vypýtal.
Takto je to s ľuďmi, ktorí nevedia, čo im Boh dal; nepoznajú svoje práva, privilégia a dedičstvo
v Kristovi, ako je to uvedené v Slove. Títo ľudia doslova žobrú o všetko. Je to preto, že nevedia, či im to
Boh sľúbil alebo nie, alebo či uskutoční to, o čo Ho žiadajú. Takže ich modlitba nie je založená na viere.
Slovo Božie je skutočným základom viery; dôvodom pre to, že ty môžeš byť vždy dosť smelý na
to, aby si vyhlasoval „odmietam byť chorý“, „odmietam byť chudobný“, „všetko je moje“, je to, že to tak
hovorí Slovo. Boh ti už daroval zdravie, prosperitu, víťazstvo a dobrý život! Takže nežobri o to, čo už je
tvoje; privlastni si to vierou, svojim duchom.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré je materiálom k tomu, aby vybudovalo naše životy. Moja
viera je živá a produkuje výsledky, keď po meditácii a modlitbe nad Slovom uvádzam to Slovo do činnosti. Keď
hovorím, tak okolnosti sa zarovnávajú s Tvojou dokonalou vôľou pre mňa! Dnes vládnem vo svete okolo mňa Božou
vierou v mojom duchu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Kolosenským 3:16; Židom 11:1
1-ročný plán: Židom 11:1-16; Jeremiáš 29-30
2-ročný plán: Ján 11:47-57; 1.Kronická 13
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Pastor Chris
Viera sa týka neviditeľnej oblasti
Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí

sa tým, ktorí Ho (angl. usilovne) hľadajú (Židom 11:6).
Nikto nemôže bez viery uspokojiť Boha, pretože Boh je Bohom viery; všetko, čo robí, robí vierou.
Musíš veriť, že existuje a že odmeňuje tých, ktorí Ho usilovne hľadajú; tých, ktorých srdcia sú zamerané
na Neho.
V našom úvodnom verši môžeme pozorovať tri dôležité myšlienky. Prvou je to, že Boha
uspokojíš jedine svojou vierou. Nemôžeš „vidieť, cítiť, ovoňať, ochutnať“ Boha; nepôsobí v oblasti tvojich
ľudských zmyslov. On jedná s tvojím duchom, ktorý je tvoje skutočné „ty“. Ľudská bytosť nie je fyzické
telo. Tvoje telo je len dom, v ktorom bývaš (tvoj duch). Ty si duch, si podobný Bohu, pretože On ťa stvoril
(tvojho ducha) na svoj obraz. A tak byť v kontakte s Bohom je skutkom tvojej viery. Ale čo je vlastne
viera?
Viera dáva základ tomu, čo nevidíme. Je dôkazom neviditeľných skutočností. Máme vzťah
s neviditeľným svetom cez vieru a jediný spôsob, ako sa môžeš dozvedieť, že takýto svet existuje, je to, že
Slovo Božie to tak hovorí. Takže tvoja viera je v skutočnosti založená na tom, čo povedal Boh. Tvoja viera
ožíva, keď Boh hovorí.
Napríklad hoci si ešte asi nikdy nevidel anjela, tak vieš, že sú skutoční. Nie je to preto, že ti
priateľ povedal, že videl anjela, ale je to preto, lebo Božie Slovo nám hovorí, že anjeli existujú. Rovnako
vieme, že nebo je skutočné, pretože Božie Slovo nám to hovorí. Veríme všetkému, čo nám Božie Slovo
hovorí o Ježišovi; o Jeho narodení, službe, živote, smrti, pohrebe, vzkriesení a slávnom vystúpení do
neba. Takže naša viera je založená na Slove a nie na predpokladoch alebo sebapresvedčovaní.
Vyznanie
Chodím vierou a nie tým, čo vnímajú moje zmysly a svojím duchom uchopujem večnú skutočnosť
Kráľovstva; kráčam v božskom zdraví, prosperite, priazni, víťazstve a pokoji Ježiša Krista! Môj život ide zo slávy do
slávy, nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Rimanom 10:17; 2.Korintským 4:13
1-ročný plán: Židom 11:17-40; Jeremiáš 31-32
2-ročný plán: Ján 12:1-11; 1.Kronická 14
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Pastor Chris
Cesta života
„Ty mi dáš poznať cestu života; v Tvojej prítomnosti je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“

(Žalm 16:11).
Apoštol Peter pri citovaní úvodného verša zo Starého Zákona prešiel z proroctva do naplnenia,
takže ho cituje trochu inak. Miesto toho, aby povedal: „Ty mi dáš poznať cestu života...“ tak hovorí: „Dal si
mi poznať cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou“ (Skutky 2:28).
Grécke slovo, ktoré prekladáme ako „tvár“ je „prosopon“, čo v skutočnosti znamená
„prítomnosť“. Väčšinou to znamená „Tvoja tvár“, takže je to podobné tomu, keď povieme: „Hľadiac na
tvár Pánovu“. Ale to slovo tiež znamená aj „prítomnosť“, čo je zas v súlade s tým, čo hovorí žalmista. Tak
o čom to hovorí žalmista, keď tvrdí, že: „Ty mi dáš poznať cestu života?“
Znamená to, že Boh naplánoval úžasný život pre každého jedného z nás, pripravil cestu, po
ktorej máme ísť a ako by sme mali žiť. Je to cesta slávy. Nečuduj sa, keď hovorí: „ No chodník spravodlivých
je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.“ (Príslovie 4:18).
Smutné je, že sú ľudia, ktorí sa vždy ocitnú na ceste zlyhania; veci pre nich nefungujú správne
a myslia si, že to je niečo, čo pre nich prichystal Boh. Nie! Každý má právo na úžasný život, takže je to
voľba, ktorú musíš urobiť ty. Niektorí ľudia si myslia, že Boh si vyberá niektorých, ktorých požehnáva.
A ak si teba nevybral, neexistuje nič, čo by si mohol pre to urobiť. Ale On nie je takýto. Ježiš zomrel, aby
zachránil všetkých!
Ján 3:16 hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný
život mal každý, kto verí v Neho“ Nikto by nemal žiť v porážke, byť biedny, chudobný alebo kedykoľvek
zlyhať. Výsledkom Kristovej zástupnej obete pre teba je život v sláve (1.Petrova1:1). Avšak mnohí toto
nevedia, a preto kážeme evanjelium, aby všetci mohli poznať svoje dedičstvo v Kristovi Ježišovi a vojsť
do neho a kráčať tak po ceste slávy.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vedieš Tvojím Slovom po chodníku slávy a výnimočnosti. Som vydaný
Duchu Svätému, ktorý mi otvára oči, aby som videl a vedie moje kroky po chodníku veľkoleposti, ktorý si pre mňa
pripravil! Vydávam sa úplne Tvojmu vedeniu, rade a múdrosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:14; Izaiáš 30:21
1-ročný plán: Židom 12:1-13; Jeremiáš 33
2-ročný plán: Ján 12:12-19; 1.Kronická 15
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Pastor Chris
Viera v Novej Zmluve
„Ježiš im však odpovedal: Majte vieru v Boha!“ (Marek 11:22).
V Novom Zákone viera nie je niečo, čo je nám doporučené, aby sme mali. Znovuzrodený človek

je narodený s vierou; viera je náš vedomý životný štýl. V Starom Zákone to nebolo takto. To, čo mali oni,
bola dôvera v Boha; „verili“ a vyjadrovali dôveru voči Bohu v rozličných záležitostiach, ale viera je viac,
než len „verenie“ s dôverou a spoliehaním sa.
V Novej zmluve žijeme v oblasti, ktorá je nevnímateľná zmyslami; žijeme duchovne. Preto nám
Písmo dáva presnú definíciu toho, čo v skutočnosti viera je. Židom 11:1 hovorí: „Viera je zaiste podstatou
toho, čoho sa nádejame, a dôvodom (angl. dôkazom) toho, čo nevidíme.“ Keď v Starej Zmluve ľudia niečo chceli
od Boha, uvoľnili k Nemu svoju vieru, ale bolo to viac založené na tomto: „Pane dôverujem, že urobíš, čo si
zasľúbil“ Abrahám takto veril najviac, lebo Biblia o ňom hovorí, že urobil skutok bezvýhradnej
odovzdanosti Bohu, mimo akýchkoľvek hraníc.
V Novej Zmluve znamená viera viac; nazýva skutočným a vidí reálne to, na čo sa ty nadeješ.
Inými slovami, aj keď tie veci nemôžeš vidieť vo fyzickej oblasti, vieš, že sú skutočné a výsledkom je, že
vyznávaš, že už to vlastníš. Ty „nedôveruješ Bohu“, aby sa to prihodilo; vieš, že sa to už stalo, je to
reálne, hoci sa toho ešte nemôžeš dotknúť!
Okrem toho list Židom 11:1 nám hovorí: „Viera je dôkazom“ to znamená „je listom vlastníctva“, čo
znamená niečo, čo to predstavuje. Keď kúpiš nejaký majetok, tak realitný agent ti ho neprinesie, ale dá ti
„list vlastníctva“. Tento dokument je dôkaz alebo doklad o tom, že ten majetok patrí tebe. Nemusíš nosiť
svoj majetok zo sebou, aby všetci videli, že ho vlastníš. Keď je to potrebné, stačí ukázať len list
vlastníctva.
Viera je tvojím „listom vlastníctva“, je to dôkaz, že máš nárok na veci, ktoré nie je vidieť: „TERAZ
viera je uistením (potvrdením, listom vlastníctva“ toho, v čo dúfame, je dôkazom toho, čo nevidíme a presvedčením
o realite toho (viera považuje za reálny fakt to, čo nie je zjavné fyzickým zmyslom)“ (Židom 11:1 rozšírený angl.
preklad).
Vyznanie
Pre mňa sú všetky veci možné. Môj život je vyjadrením slávnej skutočnosti Kristovho evanjelia. Moja
viera pracuje a produkuje už dnes výsledky. Tým, že konám Slovo, moja viera rastie a prevláda, a ja idem od slávy
k sláve! Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 11:6; Židom 10:38
1-ročný plán: Židom 12:14-29; Jeremiáš 34-35
2-ročný plán: Ján 12:20-29; 1.Kronická 16

17

Pastor Chris
Čistota kresťanstva
„tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu

zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť“ (2.Petrova1:5-6).
Pre teba ako Božie dieťa je dôležité, aby si vždy prejavoval výnimočnosť a spravodlivosť Božiu,
ktorá je v tvojom duchu. Malo by byť jednoduché pre hocikoho, kto pozerá na tvoj život, zistiť a povedať,
že ty si kresťan. V kontexte s úvodným slovom sa pod slovom „zbožnosť“ nemyslí spravodlivosť, ktorá je
v tvojom srdci, ale na to, čo robíš, čo je vidieť navonok; to je zbožnosť.
Musí existovať nejaká pobožnosť, ktorá sa odrazí v tvojom správaní, postojoch, jazyku, spôsobe
rozprávania, ako aj v spôsobe, ako robíš veci. Musí byť určitá disciplína v tvojom živote, v tvojej
komunikácii. Nikdy nepoužívaj vulgarizmy, či nevhodné slová, maj čistý jazyk. Kresťania majú to, čo
nazývame „čistota“, a je to čistota kresťana, ktorá by mala skrze teba vyžarovať. Na skutočnom
kresťanovi existuje určitá duchovnosť. Je to niečo, čo ťa odlišuje od iných, lebo ty nie si z tohto sveta.
Si oddelený pre Boha, pre život v spravodlivosti, v tvojom živote by mal byť určitý „kľud, pokoj“,
mal by existovať určitý spôsob, akým prechádzaš životom. Nemala by byť v tebe žiadna hrubosť.
Existujú miesta, na ktorých by si sa nemal ani objaviť a veci, ktoré by si nemal robiť ani hovoriť.
Používaj Slovo na svoju kontrolu, zbav sa všetkých zlých vecí vo svojom živote. Neprestávaj
prinášať ovocie, ktoré je v zhode s tvojim životom a podstatou spravodlivosti: „Vydávajte teda ovocie hodné
pokánia.“(Matúš 3:8).
Modlitba
Drahý Otec, vložil si do mňa Svoju spravodlivosť a oddelil si si ma, aby som bol príkladom v rozprávaní,
chovaní, láske, vo viere, v čistote, a posvätení v svete okolo mňa. Môj život je vyjadrením Tvojej spravodlivosti
a čistoty Tvojho Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 6:1-4
1-ročný plán: Židom 13; Jeremiáš 36-37
2-ročný plán: Ján 12:30-41; 1.Kronická 17
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Pastor Chris
Spravodlivosť a pokoj!
„Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť naveky.“ (Izaiáš

32:17).
Izaiáš 32:17 hovorí: „Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a
bezpečnosť naveky.“ Potom v Jánovi 14:27 Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako
svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ Toto je taký druh pokoja, aký máme vo
svojom duchu. Toto Slovo je jednoducho neobyčajné!
Biblia hovorí: „Iste je blízka Jeho spása tým, čo sa Ho boja, aby sláva Jeho prebývala v našej krajine. Milosť
a vernosť (angl. pravda) sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.“ (Žalm 85:10-11). Vieme, že za dní
Mojžiša pravda a súd prichádzali spolu. Ak pravda svedčila proti tebe, bol si súdený ihneď a bol si ihneď
odsúdený; ale u evanjelia to tak nie je.
V evanjeliu: „Milosť a vernosť (angl. pravda) sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.“ (Žalm
85:10-11). Toto je Kristovo evanjelium. Verš 12 až 14 nám hovorí: „Vypučí vernosť (angl. pravda) zo zeme a
spravodlivosť zhliadne z neba. Potom dá Hospodin aj to, čo je dobré, a naša zem vydá svoj úžitok. Spravodlivosť
pôjde pred Ním a spása cestou Jeho krokov.“ (Žalm 85:12-14). Sláva Bohu!
Toto robí spravodlivosť. Dáva nám pokoj: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze
svojho Pána Ježiša Krista.“ (Rímskym 5:1).
Vyznanie
Spravodlivý Otec, ďakujem, že si do môjho života priniesol pokoj, ktorý prináša odpočinutie s nekončiacim
prosperovaním v Kristovi. Bol som vyhlásený za spravodlivého, bez viny, bez odsúdenia a priniesol si do môjho
života pokoj, ktorý presahuje každé porozumenie. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 2:14; Žalm 37:37 ; Ján 14:27
1-ročný plán: Jakub 1; Jeremiáš 38-40
2-ročný plán: Ján 12:42-50; 1.Kronická 18
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Pastor Chris
Slovo Božie je semeno
„Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie.“ (Lukáš 8:11).
Slovo Božie je Božím semenom a tak ako aj iné semená sa rozmnožuje podľa svojho druhu. Boh

má posolstvo. Ak je to posolstvo o uzdravení, je to semeno uzdravenia. Ak je to posolstvo o prosperite, je
to semeno prosperity. Ak je to posolstvo o Božom povýšení v tvojom živote, tak je to Jeho semeno
o povýšení. Akékoľvek je to posolstvo, je to Božie semeno, ktoré produkuje niečo v tebe a pre teba.
Podľa Ježiša v podobenstve o rozsievačovi je tvoje srdce pôdou a Božie Slovo je semenom (Lukáš
8:5-11). Ak tvoje srdce prijíma semeno Božieho Slova, tak to bude produkovať výsledok. Slovo Božie je
určené pre tvoje srdce, tvojho ducha, nie pre tvoju myseľ. Ak necháš Slovo, aby skončilo v tvojej mysli,
bude zotrvávať len v rozumovej oblasti a čoskoro sa stratí. Boh chce, aby prešlo ďalej cez tvoju myseľ,
lebo tá je dverami do tvojho ducha.
To je dôvod, prečo nesmieš dovoliť tvojej mysli, aby bola proti Slovu; neuzatváraj svoju myseľ
voči Slovu, dovoľ mu voľne prejsť. Prijímaj Slovo vždy s vierou, pokorou a radosťou a Ono bude
produkovať v tvojom živote výsledky.
A okrem toho vždy pripravuj svoje srdce na Slovo tým, že ho budeš zalievať modlitbou, a to
s radosťou a pokorou, a potom bude mať hĺbku v tvojom duchu. Keď je Slovo zasiate hlboko do teba, tak
žiadne tŕnie ani bodliak nebude môcť spôsobiť jeho zlyhanie. Bude mocne rásť a vládnuť v tebe, ako aj
nad každým protivenstvom.
Vždy prijímaj a konaj Božie Slovo a pozeraj, ako tvoj život stúpa hore!
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré je efektívne pri premieňaní mojej mysle a premene môjho
života- môjho ducha, duše aj tela. Cez meditáciu sa Tvoje Slovo vo mne zakoreňuje a tak produkuje vo mne to, čo
hovorí. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20-22
1-ročný plán: Jakub 2-3:1-13; Jeremiáš 41-43
2-ročný plán: Ján 13:1-11; 1.Kronická 19
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Pastor Chris
Byť správne umiestnený
„Nijaká zbraň, zhotovená proti tebe, nebude úspešná. Každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe k súdnemu

výroku, ty zatratíš...“ (Izaiáš 43:17).
Často vidíme kresťanov, ktorý sa netešia zo svojho života a nie sú si istí, čo je ich problémom.
Niektorí poukazujú na ľudských nepriateľov ako na príčinu svojich problémov a reptajú: „Moji
nepriatelia sa určite činia.“ Dokonca sa začnú modliť proti svojim predpokladaným nepriateľom. Takíto
kresťania sú v nesprávnej pozícii; nežijú v Slove Božom.
V našom úvodnom verši čítame, že žiadna zbraň zhotovená proti tebe nebude úspešná. Takže ak
zbrane zhotovené proti kresťanom sú úspešné, tak potom niečo nie je v poriadku! Ak nepriateľove plány
pracujú proti tebe, nie je to preto, že tieto zbrane sú príliš silné; a nie je to Boh, ktorý by bol neschopný
niečo urobiť ohľadne tvojej situácie. Problém je v tom, že si zle umiestený.
Spomeň si, čo Pán povedal Izraelcom, keď prichádzal do mesta anjel smrti; Povedal: „...keď uvidí
krv na vrchnom prahu a na oboch stranách podvojí, preskočí Hospodin dvere a nedá zhubcovi, aby vošiel do vašich
domov zabiť“ (2. Mojžišova 12:23). Anjel smrti prišiel ničiť, ale Izraelci boli zachovaní. Všetko, čo
potrebovali urobiť, bolo zostať vo svojich domoch. Pokiaľ zostávali v dome označenom krvou, nezáležalo
na nebezpečenstve vonku; oni boli ochránení!
Takže zostávaj tam, kde by si mal byť – v Slove; v Kristovi! Toto je prostredie bezpečia, ochrany
a víťazstva. Ak žiješ v Slove a skrze Slovo, vždy budeš triumfovať. Kresťanstvo je tak jednoduché.
Víťazný život v Kristovi je veľmi jednoduchý. Ježiš povedal: „Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich,
podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry,
oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený“ (Matúš 7:24-25).
Urob Slovo svojím príbytkom; buď vykonávateľom Slova a vždy budeš víťaziť.
Vyznanie
Mám víťazstvo nad svetom, diablom a zástupmi pekla, pretože som produktom neporušiteľného Božieho
Slova, ktoré žije a trvá navždy. Som s Kristom posadený v nebeských oblastiach – na mieste autority, víťazstva,
bezpečia a vyslobodenia, ďaleko od všetkých pozemských rozptýlení. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Jakub 1:22, Lukáš 11:28, Žalmy 119:105
1-ročný plán: Jakub 3:14-4:1-12; Jeremiáš 44-47
2-ročný plán: Ján 13:12-20; 1.Kronická 20
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Pastor Chris
Žitie vierou
„(...lebo chodíme vierou a nie videním:)“ (2. Korintským 5:7).
Úvodný verš je v zátvorkách (anglická Biblia), pretože Pavol písal predtým o inom probléme.

Počas toho len tak mimochodom spomenul hore uvedený princíp, pretože to adresoval kresťanom a je
normálne, aby kresťania chodili a žili vierou. Viera nie je len niečo, čo budeš potrebovať, keď je nejaká
potreba; je to náš životný štýl; niečo, čo robíme stále. V kresťanstve chodíme vierou a nie videním; naše
oči sú vždy na Slove a nie okolnostiach alebo na tom, čo nám hovoria zmysli.
Hovoriť niekomu: „Musíš dýchať, aby si zostal nažive“ je skoro zbytočné. Nedýchaš iba niekedy
a nerozhoduješ sa dýchať iba z času na čas; kým žiješ na zemi, dýchaš neustále. Rovnakým spôsobom
žiješ v duchovnej oblasti, s úctou k Bohu musíš chodiť vierou. Toto je náš normálny kresťanský život.
Chodiť skrze vieru znamená žiť Slovom. Niet divu, že Ježiš povedal: „Človek nebude žiť na samom chlebe,
ale na každom slove, ktoré vychádza skrze ústa Božie.“ (Matúš 4:4).
Niekto môže povedať: „No, keby mi tak Boh dal vieru, tak budem ňou žiť!“ Ako kresťan už máš
vieru; nemusíš bojovať za vieru, pretože viera k tebe prišla, keď si prijal evanjelium. Rímskym 12:3
hovorí: „Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie nad to, čo
treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel, každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru
viery.“ Všimni si, koho Pavol oslovil: „...každému, kto je medzi vami...“ To znamená každého v cirkvi – nie
každého vo svete.
Každý kresťan má vieru; a nezáleží na tom, aká malá tá viera je – môže pohybovať horami. Ježiš
povedal: „...Veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, a povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi
odtiaľto ta, - prejde! Nič vám nebude nemožné.“ (Matúš 17:20). Takže nerozmýšľaj o svojej viere, že je príliš
malá; aj tá najmenšia viera je dostatočne silná na to, aby hýbala horami. Ale tvoja viera musí rásť; čím
viac sa budeš učiť Slovo a konať ho, tým viac tvoja viera rastie a stáva sa silnejšou.
Vždy si pripomínaj, že viera je oblasť, v ktorej sa pohybuješ; nechodíš zmyslovým vnímaním, ale
skrze tvojho ducha!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že si mi udelil prevládajúcu vieru. Neposudzujem situácie alebo okolnosti
z prirodzeného hľadiska alebo z hľadiska mojich zmyslov, ale sa pozerám z perspektívy Tvojho Slova. Skrze Ducha
žije dnes radostne a víťazne, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 4:18, Židom 11:1
1-ročný plán: Jakub 4:13-5:1-20; Jeremiáš 48-49
2-ročný plán: Ján 13:21-30; 1.Kronická 21
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Pastor Chris
Zmýšľaj výnimočne
„So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.“ (Príslovia 4:23).
„Chrániť svoje srdce“ znamená postaviť stráž k bránam svojho srdca, nedovoliť, aby akékoľvek

myšlienky vstúpili dnu. V Matúšovi 9:2-7 sa Ježiš opýtal niektorých náboženských učencov: „...Prečo
zmýšľate zle v svojich srdciach? Toto ukazuje, že ty si zodpovedný za myšlienky, ktoré vchádzajú do tvojho
srdca. Takže dávaj pozor a stráž svoje srdce.
Záleží na tom, čo a ako rozmýšľaš. Je viacero faktorov zodpovedných za zlé zmýšľanie, ktoré
niektorí ľudia majú. Niekedy to môže byť výchovou alebo prostredím, v ktorom vyrastali. Dnes sú
mnohí naprogramovaní rozmýšľať o strachu, klamstve, podvode, a to kvôli škodlivému vplyvu
prostredia, v ktorom žijú. Rímskym 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte
obnovením svojej mysli...“ Obnovenie tvojho duch je Božia práca, ale obnovenie tvojej mysle je tvoja
zodpovednosť. Dal ti svoje Slovo na to, aby si o ňom premýšľal a žil ním, tak aby si mohol mať slávny
život.
Existuje transformácia, premena, ktorá nastane cez obnovenie tvojej mysle. Zmeň svoj spôsob
premýšľania. Maj výnimočné myšlienky. Človek je považovaný za výnimočného kvôli jeho
výnimočnému mysleniu. Buduj to a pracuj na tom. Maj výnimočnú myseľ. Vždy rozmýšľaj tak, ako
o veciach rozmýšľa Boh!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoje Slovo a transformáciu, premenu, ktorú mi to prináša. Keď premýšľam
nad Tvojim Slovom, som katapultovaný do oblastí nebeskej prosperity, vzostupu, povýšenia a úspechu; som
obnovený, občerstvený a umiestnený pre slávny život, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 4:8, Kolosenským 3:16
1-ročný plán: 1.Peter 1:1-21; Jeremiáš 50-51
2-ročný plán: Ján 13:31-38; 1.Kronická 22
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Pastor Chris
Urobil ťa pomocníkom
„Nebuď posadnutý svojim vlastným prospechom. Zabudni na seba natoľko, aby si iným podal pomocnú

ruku“ (Filipským 2:4 angl. preklad).
Ako semeno Abrahámovho už si požehnaný a obohatený vo všetkých veciach. Abrahám bol
požehnaný vo všetkých veciach (1.Mojžišova 24:1). Biblia nám konkrétne hovorí: „...bol veľmi bohatý na
dobytok, na striebro a zlato“ (1.Mojžišova 13:2). 1.Korintským 3:21 hovorí, že všetky veci sú naše; takže
vidíš, že to neplatilo iba pre Abraháma; stal si sa toho súčasťou. Preto vždy maj mentalitu hojnosti a buď
si vedomý prosperity, pretože Boh si ťa vyvolil, aby cez teba požehnával svet.
Možno povieš: „Ale ja som z veľmi skromných pomerov; vyrastal som v chudobe a bolesti“; ale
na tom nezáleží. Teraz si v Kristovi, si Abrahámovým semenom. Odmietni rozmýšľanie, že nemáš
v živote žiadnu výhodu. Urob svoj život úspešným. Premýšľaj vo veľkom; rozmýšľaj úspešne. Pre tento
svet si Božím kanálom požehnania. Máš čo dať tomuto svetu; bol si utvorený pre dobré skutky: „Lebo sme
jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v
nich chodili“ (Efezským 2:10).
Akokoľvek Boh veľmi rád požehnáva ľudí, môže to robiť iba cez teba; si Jeho kontaktný bod pre
tvoj svet! Učinil ťa pomocníkom mnohým. Vložil do teba potenciál, schopnosti a múdrosť, aby si robil
neobyčajné veci a bol požehnaním v tomto svete.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že som pomazaný Svätým Duchom a mocou, aby som pozitívne spôsoboval
zmeny a ovplyvňoval životy ľudí po celom svete. Ako semeno Abrahámovho je moja myseľ naplnená
nadprirodzenými nápadmi, myšlienkami a víziami. Som preplnený božskou múdrosťou požehnávať a meniť svet
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:3, Filipským 3:13-14
1-ročný plán: 1.Peter 1:22-2:1-25; Jeremiáš 52
2-ročný plán: Ján 14:1-9; 1.Kronická 23
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Pastor Chris
Napĺňaj svoje povolanie
Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nepotknete sa

nikdy (2.Peter 1:10).
Niekto raz povedal, že cintoríny sveta sú plné snov, ktoré sa nikdy nezhmotnili, darov, ktoré
nikdy neboli použité a potenciálu, ktorý nikdy nebol uvedený do činnosti. Aké je to smutné! Mnohí ľudia
žili a zomreli bez toho, aby naplnili Boží sen pre ich život, a to bez toho, aby sa stali takými, akými chcel
Boh, aby sa stali.
Nemýľ sa; len preto, že si znovuzrodený, tak to neznamená, že naplníš Boží sen pre tvoj život.
Biblia je preplnená ľuďmi, ktorí boli povolaní a pomazaní Bohom, ale nikdy nenaplnili svoje povolanie.
Nič nemôže byť smutnejšie než toto! Niektorí čakajú na Pána, aby naplnil to, čo o nich povedal, ale to sa
takýmto spôsobom nestane. Je to tvoja zodpovednosť, aby si naplnil svoje povolanie. Ty si ten, ktorý to
má urobiť, ale On je v tebe a s tebou, aby ti dal všetko, čo je potrebné.
Niektorí ľudia mylne veria, že sa stanú takými, ako o nich Boh povedal, že budú, a to bez toho,
aby niečo urobili. Ale ak by to bola celkom pravda, tak Pavol by nebol povedal Archippeovi v liste
Kolosenským 4:17: „...Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi.“ Pavol chcel, aby (Archippus) vedel,
že je to jeho zodpovednosť, aby naplnil službu, ktorú prijal od Pána. Takisto si pripomeňme náš úvodný
verš; Peter povedal: „...usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie.“ Nepovedal: „Modlite sa k Pánovi, aby
upevnil vaše povolanie a vyvolenie.“
Pre uskutočnenie svojho určenia môžeš urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť. Si Božím
dieťaťom, On ťa povolal a vyvolil si ťa; je na tebe, aby si naplnil toto povolanie. Je na tebe, aby si bol tým,
čím ťa On vyvolil, aby si bol. A keď sa budeš poddávať službe Slova a Ducha, tak slávne naplníš svoje
povolanie a budeš chodiť po cestách, ktoré Boh pre teba už vopred pripravil.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom živote. Žijem na to, aby som naplnil Tvoje
povolanie pre môj život prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý vo mne pracuje. Som vždy múdro vedený, aby som
poznal Tvoju vôľu a chodil v nej pre Tvoje potešenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:12-13; 2.Tesalonickým 1:11-12
1-ročný plán: 1.Peter 3; Plač Jeremiášov 1-2
2-ročný plán: Ján 14:10-21; 1.Kronická 24
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Pastor Chris
Nereaguj v strachu
Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala. On však spal v tyle lode na

hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru:
Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie (Marek 4:37-39).
Niektorí kresťania sa niekedy ocitnú v istých situáciách a reagujú v strachu. Aj keď sa možno
v tom čase modlia a hovoria v jazykoch, tak to nie je bez strachu. Takáto reakcia nemôže priviesť želaný
výsledok.
Raz boli Ježišovi učeníci v nebezpečnej situácii. Plavili sa na lodi s Pánom, ktorý spal v zadnej
časti lode. Nastala veľká búrka. Učeníci sa začali obávať, že sa loď môže prevrátiť. Bežali k Ježišovi
a povedali: „Pane, nedbáš, že hynieme?“
Pán nepanikáril. Nepovedal: „Ó, aká búrka, dajme si modlitebnú chvíľu!“ Ani nepovedal: „Ach,
táto búrka je príliš divoká; mali ste ma zobudiť už skôr, keď sa vytvárala!“ Nie! Bol pokojný a nebol
rozrušený. Potom Biblia hovorí, že z pozície absolútnej autority: „...pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni,
utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie“ (Marek 4:39). Halleluja! To bolo prejavom kvality Jeho
Ducha. To bola Jeho mentalita; nebál sa navzdory situácii.
Filipským 2:5 (angl. preklad) hovorí: „Nech je vo vás také zmýšľanie, ako bolo v Ježišovi Kristovi.“
Inými slovami buďte tak mysliaci ako On! Odmietnite sa báť! Keď útočí problém, odmietni sa báť;
pamätaj si, kým si a hovor ako spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi. Nerob paniku, reaguj Slovom.
Biblia hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato...“ (Kolosenským 3:16). Buď plný Slova a strach
nebude mať miesto v tvojom srdci.
Vyznanie
Lebo Boh mi nedal ducha strachu, ale moci, lásky a zdravého rozumu! Tvárou v tvár opozícii sa moja viera
nepohne, pretože moja istota je v Slove! Víťazím nad okolnosťami a pôsobím z pozície odpočinku a absolútnej
nadvlády, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 5.Mojžišova 31:6; Kazateľ 8:4; Žalm 27:1
1-ročný plán: 1.Peter 4; Plač Jeremiášov 3-5
2-ročný plán: Ján 14:22-31; 1.Kronická 25
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Pastor Chris
Pamätaj si, kto si!
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).
V našom úvodnom verši je niekoľko inšpirujúcich myšlienok, ktoré popisujú tvoju prirodzenosť
a povolanie v Kristovi Ježišovi. Boh ťa stvoril, aby si zjavoval Jeho krásu, svätosť, milosť, slávu
a výnimočnosť. Bol si vyvolený, aby si oznamoval predivné skutky a prejavoval moc a dokonalosť Toho,
ktorý ťa povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Toto je tvoj život! Si výnimočný; si kráľovský.
Výraz „kráľovské kňazstvo“ nehovorí len o kráľovstve kňazov, ale „kráľoch - kňazoch“ podľa
poriadku Melchizedecha. Týmto si v Kristovi. Vo všetkom, čo robíš si vždy pamätaj, kým si. Si povolaný
na to, aby si vyžaroval výnimočnosť.
Jakub povedal: „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“
(Jakub 1:18). Si korunou Jeho krásy a tým najvyšším, čo stvoril. Si ten, v ktorom by sa mal prejavovať sám
Boh; preto ťa stvoril - aby sa zjavoval On sám v Jeho plnosti cez teba. Halleluja!
Vyznanie
Som kráľ – kňaz! Žijem podľa svojho povolania! „Kraľujem“ v živote tým a prejavujem Kristove cnosti
a Jeho dokonalosť! Vyžarujem výnimočnosť vo všetkých oblastiach môjho života, som plodný a produktívny vo
všetkom cez Ducha Svätého. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Zjavenie 5:10; Matúš 5:48
1-ročný plán: 1.Peter 5; Ezechiel 1-2
2-ročný plán: Ján 15:1-10; 1.Kronická 26
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Pastor Chris
Ako sa voláš?
A onen mu povedal: Pusť ma, lebo vychádza ranná zora! Jákob však odpovedal: Nepustím ťa, iba ak ma

požehnáš. Ten sa ho opýtal: Ako sa voláš? On odpovedal: Jákob (1.Mojžišova 32:27-28).
Pre teba ako kresťana je dôležité, aby význam mena, ktoré nosíš, neodporoval Slovu, ktorému
veríš, o evenjeliu Ježiša Krista (pozn. prekl. – v niektorých krajinách (napr. Afrika) majú mená určitý
význam). Takže ak celkom nerozumieš významu tvojho mena, tak si to zisti; a ak tento význam nie je
v zhode s tým, kým si v Kristovi Ježišovi, tak ho zmeň. Meno, na ktoré reaguješ, je v tvojom živote
jedným veľkým vyznaním, pretože tvoje meno predstavuje tvoju budúcnosť.
Z toho istého dôvodu Pán Ježiš zmenil Šimonovo meno na „Peter“ (Matúš 16:17). „Šimon“
znamená trstinu, ktorá je zmietaná vetrom; a presne tak sa aj tento človek správal. V jeden deň bol
odvážny a plný viery a nasledujúci deň bol plný pochybností. Avšak „Peter“ znamená kameň založený
na skale; keď ho Pán začal nazývať Petrom, tak mu tým zjavil nové určenie a smer jeho života.
Podobne keď sa Jákob stretol s Pánom, tak pred tým, než ho Pán požehnal, tak mu musel zmeniť
meno z Jákoba na Izrael. Aký súvis malo jeho meno s požehnaním? Meno „Jákob“ znamená „podvodník,
klamár“. Boh sa nechystal požehnať „podvodníka“ ani „klamára“. Najprv mu musel zmeniť meno na
„Izrael“. To isté urobil už predtým s Abrahámom. Abrahám mal na svojom živote Božie zasľúbenie, ale
jeho meno muselo byť zmenené predtým, než toto zasľúbenie mohlo byť naplnené: „Preto sa už nebudeš
volať Abrám, ale Abrahám bude tvoje meno, lebo som ťa urobil otcom mnohých národov“ (1.Mojžišova 17:5).
Preto sa ťa pýtam, aké je tvoje meno? Keď sa urobí preklad tvojho mena, aký má význam? Reaguj
na správne meno! Nemal by si nosiť meno, ktoré je v rozpore s tým, čo o tebe hovorí Božie Slovo. Možno
ti tvoji rodičia dali meno na základe ťažkých skúseností, ktorými prešli v živote, ale ty s tým môžeš niečo
urobiť. Nezáleží na tom, či je to tvoje krstné meno alebo priezvisko; ak je v nesúlade so Slovom, zmeň ho!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova, ktoré mi dáva svetlo v tom, kým som v Kristovi.
Som v centre Tvojej vôle, kde všetky veci pôsobia v môj prospech. Ježišovo meno je menované nado mnou a ja kráčam
v dedičstve, ktoré mám v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 17:15-16
1-ročný plán: 2.Peter 1; Ezechiel 3-4
2-ročný plán: Ján 15:11-19; 1.Kronická 27
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Pastor Chris
Kultúra Slova!
...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena

(1.Peter 1:23).
Predstav si niekoho, kto je Japonec alebo Kórejec – v tele. Preto hovorím v tele, pretože vo vnútri
v ľudskom tele neexistuje nik taký, ako „Kórejec, Japonec“! Avšak vďaka tomu, ako a v akej kultúre bol
vychovaný, tak jeho správanie je ovplyvnené kultúrou Japonska alebo Kórei, a preto netrvá dlho, aby ste
zistili, že ten človek pochádza z niektorej z týchto krajín.
Boh od nás očakáva, že budeme tak namočení do Slova, tak ním presiaknutí, že nás budú poznať
viac podľa našej nebeskej kultúry, než podľa našej pozemskej prirodzenosti alebo kultúry. To sa stane len
tak, keď budeme správne duchovne vychovávaní cez Slovo. Keď prijímaš Slovo a dostane sa do teba, keď
ho necháš vojsť do tvojho podvedomia, tak podľa neho budeš aj prirodzene zmýšľať a konať.
Slovo Božie nám bolo dané, aby nám dalo určitú „kultúru“; iný spôsob robenia vecí, pretože svet
nám už dal svoju „kultúru“, či už sme ju prijali vedome alebo nevedome. Z tohto dôvodu, keď si už
znovuzrodený, musíš nepretržite obnovovať svoju myseľ cez Slovo.
Keď počúvaš Slovo, tak ti prináša vieru si kultivovaný pre život Kráľovstva. Keď sa učíš Božie
Slovo, hľadíš cez Slovo a rozumieš Slovu, tak budeš chodiť v „kultúre“ Slova. To ti napokon vytvorí nový
životný štýl a spôsobí to, že budeš pôsobiť z úplne inej oblasti – z oblasti slávy.
Modlitba
Som narodený z Božieho Slova a to ma robí v tomto živote viac než víťazom. Som Slovom kultivovaný tak,
aby som výnimočne myslel a produkoval výnimočné výsledky a vždy prejavoval Božiu spravodlivosť, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:13-15; Ján 15:5
1-ročný plán: 2.Peter 2; Ezechiel 5-7
2-ročný plán: Ján 15:20-27; 1.Kronická 28
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Pastor Chris
Nedávaj satanovi žiadne miesto
Už nebudem mnoho hovoriť s vami, lebo prichádza knieža sveta. Nič vo mne nie je (síce) jeho...(Ján 14:30).
Jeden zo spôsobov, akým satan nachádza cestu do života ľudí, je cez ich myšlienky; prijímajú

jeho myšlienky. Keď satan zaseje lož do ľudského srdca a ten človek tomu uverí a prijme to, tak tým
automaticky vzniká spojenie medzi ním a satanom.
Uvedom si, že nemôžeš oddeliť človeka od slov, ktoré vychádzajú z jeho úst, a úplne rovnako
nemôžeš oddeliť satana od jeho slov. Preto odmietni zhromažďovať v sebe jeho myšlienky a slová. Toto
je veľmi poučné. Dáva nám to vedieť, prečo Ježiš nemal v sebe žiadne pochybnosti ani strach; nebolo
v Ňom nič, čo súvisí s temnotou a On to aj smelo vyhlasoval.
Maj rovnakú sebaistotu. Odmietni zhromažďovať v sebe čokoľvek, čo pochádza od diabla.
Nedávaj žiadny priestor frustrácii, depresii alebo smútku. Efezským 4:27 hovorí: „Nedávajte žiadne miesto
diablovi!“ Dávaš mu miesto tým, keď dávaš miesto jeho myšlienkam a slovám. Rozmýšľaj nad tým. Ako
Ježiš objavil satana v Petrovom jednaní? Bolo to tým, že Peter hovoril myšlienky, ktoré satan zasial do
jeho srdca. Ježiš sa okamžite obrátil k Petrovi a povedal: „Choď za mňa satan...“ (Matúš 16:23).
Myslel tým Ježiš, že Peter je satan? Určite nie. Ale Peter dal miesto satanovi tým, že prijal jeho
myšlienky a prejavil ich svojimi slovami. Toto sa dodnes deje u mnohých ľudí. Satan môže k niekomu
prísť a povedať: „Či nevidíš, aký mizerný je tvoj život? Či naozaj to Slovo Božie, ktorému si veril celé tie
roky, funguje?“
Ak hocikedy započuješ takýto hlas, vzopri sa tomu, lebo to hovorí satan. Nezahrávaj sa s jeho
myšlienkami. Podobne ako Ježiš nedovoľ, aby mal niečo v tebe. Keď prichádza so svojimi negatívnymi
depresívnymi myšlienkami, ktoré sú v rozpore s Božím Slovom, vykáž ho okamžite preč Božím Slovom
v tvojich ústach a on utečie.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že pomazávaš moju myseľ, aby zmýšľala výnimočne. Som vždy inšpirovaný
Slovom, aby som premýšľal o tom, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, príjemné má dobrú povesť, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 3:1-4; Jakub 4:7
1-ročný plán: 2.Peter 3; Ezechiel 8-10
2-ročný plán: Ján 16:1-11; 1.Kronická 29
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Pastor Chris
„Schopnosť činiť divy!“
A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok; lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti,

inému slovo známosti od toho istého Ducha, inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a
tom istom Duchu, inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému
druhy jazykov a inému vykladať jazyky“ (1.Korintským 12:7-10).
„Schopnosť činiť divy“ je jeden z prejavov a darov Ducha. Keď tento dar pôsobí v tvojom živote,
tak Duch Boží spôsobí, že vykonáš zázrak, uvedie ťa do toho. V Starom Zákone nachádzame krásny
príklad takejto situácie, keď prorockí synovia prišli k Elizeovi, aby im pomohol získať požičanú sekeru,
ktorá im padla do rieky. Biblia hovorí, že Elizeus odťal kus dreva, hodil ho do vody a sekera vyplávala
navrch (2.Kráľov 6:6).
Ako vedel, čo má urobiť, aby sekera vyplávala na povrch? Bol to Duch, ktorý ho takto viedol.
Elizeus vykonal zázrak, keď ostatní nevedeli, ako túto situáciu vyriešiť. Pri inej príležitosti vdova stratila
svojho jediného syna a žiadala Elizea o pomoc. Biblia hovorí, že Elizeus „...potom znovu vstal, chodil semtam po dome, vystúpil hore a sklonil sa k nemu. Zrazu chlapec sedemkrát kýchol. Potom otvoril oči“ (2.Kráľov
4:35). A opäť – ako Elizeus vedel, čo má robiť, aby sa do dieťaťa vrátil život? Pôsobil v ňom dar konania
zázrakov!
Ak chceš napríklad pracovať s Bohom na svojom finančnom úspechu, tak najprv musíš mať
myslenie pre zázraky. Pokým v mysli vidíš len nemožnosť, tak nikdy nevypôsobíš zázrak. Musíš mať inú
mentalitu. Zázraky nie sú založené na múdrosti tohto sveta. Keď to vyzerá tak, že situácia je zdanlivo
„neriešiteľná“ a nijaký človek nedokáže vymyslieť spôsob, ako sa z nej dostať, dôveruj Duchu Svätému,
že vykoná zázrak.
Tvoje túžby by vždy mali byť synchronizované s Duchom Svätým, naplnené poznaním Jeho vôle
vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení. Takto bude tvoj život vyjadrením a prejavom
nadprirodzena.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si mi udelil Ducha múdrosti a zjavenia, aby som Ťa viac poznal a aby som
chodil podľa Tvojho Slova. Keď sa poddávam Tvojmu vedeniu, rade a výzvam, moje porozumenie je osvietené
k tomu, aby som pôsobil presne v súlade s Duchom v konaní zázrakov, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:12; Marek 9:23
1-ročný plán: 1.Ján 1-2:1-14; Ezechiel 11-12
2-ročný plán: Ján 16:12-22; 2. Kronická 1-2

November 2015 svedectvo
Som vždy Bohu vďačný za službu pastora Chrisa, ktorý mi pomohol porozumieť Božiemu Slovu v jeho
jednoduchosti a realite. Teraz viem, kto som; som víťaz v Kristovi Ježišovi! Je to už 5 rokov, čo som začal
chodiť do nemocnice pre lekársku pomoc. Teraz z Božieho Slova viem, že už viac nemusím byť chorý.
Sláva Bohu!
H. Musonda; Zambia

