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Pastor Chris
Praktizuj svoju lásku k Ježišovi!
Ak ma (naozaj) milujete, budete dodržiavať (poslúchať) moje prikázania (Ján 14:15 rozšírený angl.

preklad).
Na ničom inom viac Otcovi nezáleží, ako na tvojej láske k Ježišovi. Všetko vo vesmíre je
o Ježišovi. On je stelesnením a plnosťou zjavenia Otcovej lásky! Je korunným klenotom neba a radosťou
Otcovho srdca.
Preto musíš Ježiša milovať celým svojím srdcom a rozdúchavať žeravé uhlíky tvojej lásky
k Nemu. Nech je tvoja láska a oddanosť k Nemu zjavená v tom, ako hovoríš, v tom, ako konáš
a v spôsobe, ako spravuješ svoj život! Vášnivo Ho miluj! Miluj Ho viac ako len v tom, že o Ňom hovoríš
a spievaš. Urob Ho stredom svojho záujmu, pretože nič iné neuspokojuje ani neuspokojí.
V našom úvodnom verši Ježiš nepovedal: „Ak ma milujete, spievajte mi“ alebo „...ak ma milujete,
uctievajte ma“, ani nepovedal „...ak ma milujete, modlite sa ku mne.“ Povedal: „Ak ma milujete,
zachovávajte moje prikázania.“ Dôkazom tvojej lásky k Nemu je tvoja podriadenosť Jeho Slovu. Dôkazom
tvojej lásky k Nemu je to, že robíš to, čo ti povedal, aby si robil. Takže svoju lásku k Ježišovi prejavuješ
tým, že konáš Jeho Slovo.
Otázka je: „Poznáš Jeho Slovo?“ Mal by si poznať Jeho prikázania a dodržovať ich, a preto musíš
neustále Slovo študovať a meditovať nad ním. Kolosenským 3:16 hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo
vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte
v srdciach Bohu!“ Toto je povolanie k poznaniu; k poznaniu Jeho Slova. Hozeáš 6:3 (angl. preklad) hovorí:
„Potom budeme poznať ak budeme nasledovať poznanie Pána...“
Preto musí byť tvojím životným štýlom pravé, vrelé spoločenstvo s Ním. Cez toto spoločenstvo
bude Duch Svätý zaplavovať tvoje srdce zjavením Ježiša – Živého Slova – aby si mohol poznať
a zachovávať Jeho Slovo a tak dokazovať svoju lásku k Nemu.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za dar Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý namiesto mňa zomrel. Je osobou
mojej najhlbšej náklonnosti. Je centrom môjho života na veky; radosťou môjho srdca, mojou plnosťou a pokojom
a mojím večným potešením! Dnes svedčím, že Ježiš je Pánom môjho života a Jeho Slovo má vládu v mojom živote
a to je na Jeho slávu! Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 12:2; Filipským 2:13; 2.Korintským 5:14-15
1-ročný plán: 1.Ján 2:15-3:10; Ezechiel 13-15
2-ročný plán: Ján 16:23-33; 2.Kronická 3-4
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Pastor Chris
Stále 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).
V Pánovi je oveľa viac; tak veľa toho, čo sa dá poznať a stať, a preto by si mal vždy byť horlivý,
vášnivý a zapálený pre Pána; aby si Ho viac poznal a bol všetkým tým, čo pre teba naplánoval. Nikdy
nemôžeš spoznať všetko o Ňom naraz. Tak prečo zastať, keď existuje ešte oveľa viac toho, čo sa dá
naučiť, poznať a oveľa viac toho, čím môžeš byť? Jeho sláva neustále narastá! Preto buď nadšený pre to,
aby si videl svoj život neustále narastať.
Túž po tom, aby si Ho mal viac, aby si mal viac Jeho slávy a nech v tvojom živote narastá Jeho
múdrosť! Pokračuj stále v štúdiu Jeho Slova a v meditovaní nad ním a nielenže Ho budeš viac poznať, ale
rovnako bude v tvojom živote narastať Jeho sláva. Anjeli nepretržite zažívajú zázrak Jeho neustále
narastajúcej slávy. Keď v nebi pozorujú Božiu slávu, tak uctievajú Boha a sláva sa nepretržite mení. Vždy,
keď sa sklonia v uctievaní a potom zdvihnú svoje hlavy, vidia niečo úplne nové, a tak neustále pokračujú
v uctievaní. Najúžasnejšie na tom je to, že ich to nikdy neomrzí, pretože počas toho, ako uctievajú, aj oni
rastú v sláve.
Nik nemôže hľadieť na Božiu slávu bez toho, aby ho to neovplyvnilo; Jeho sláva ťa premieňa.
Pripomeň si skúsenosť Petra, Jakuba a Jána na hore premenenia (Matúš 17:1-3). Keď videli, ako sa Ježiš
v ich prítomnosti premenil, Peter povedal: „...Pane, je dobré byť tu...“ (Matúš 17:4). V tej chvíli úplne
zabudli na celý svet a túžili zostať v Božej sláve.
Ježiš sa v 17. kapitole Jána modlil za svojich učeníkov a vtedy veľa hovoril o sláve. Prečo? Lebo
Kráľovstvo je zamerané na slávu, je celé slávne. A takýto je aj život, ktorý nám Boh daroval, nesieme Jeho
slávu! Chce, aby sme si boli vedomí toho, že sme odrazom, odbleskom Jeho slávy! Nech je požehnaný
Boh!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za slávu, ktorú si vložil do Tvojho Slova. Keď hľadím na tú slávu v Slove,
tak som premieňaný zo slávy do slávy. Môj život ide len vpred a nahor, je to život neustále rastúcej slávy. Vo
svojom duchu nesiem Tvoju slávu a s týmto vedomím vládnem a panujem, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:18; Ján 17:22-23; 2.Kronická 5:13-14
1-ročný plán: 1.Ján 3:11-24; Ezechiel 16
2-ročný plán: Ján 17:1-10; 2.Kronická 5-6
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Pastor Chris
V spojení s Otcom!
Boh je duch a tí, čo Ho uctievajú, musia Ho uctievať v duchu a v pravde (Ján 4:24).
Boh je duch, a preto Ho môžeme uctievať a mať s Ním vzťah len zvnútra nášho ducha a cez

nášho ducha. To znamená, že nie každá živá bytosť Ho môže uctievať. Zvieratá nemajú ducha, a preto
Ho nemôžu uctievať v duchu, to môžu robiť len ľudia. Niekto môže nesúhlasiť s touto vetou a povedať:
„Veď je napísané v Písme, že všetko, čo má dych, nech chváli Pána“ (Žalm 150:6). Je to tak, ale je rozdiel
medzi chválou a uctievaním. Chvála nevyžaduje uvedomovanie si, ale uctievanie áno.
Keď chváliš, tak oslavuješ Jeho majestát. Môžeš vtedy ďakovať a velebiť. Avšak uctievanie je
omnoho viac, než oslava, vyvyšovanie; je to spoločenstvo, je to vzťah. Je to spoločné stolovanie –
špeciálny vzťah medzi „požehnávateľom“ a tým, ktorý prijíma požehnanie, medzi väčším a menším. Ten
väčší prijíma u seba toho menšieho. Toto je možné len u ľudí.
To je dôvod, prečo nám nie je dovolené uctievať anjelov. Hoci sú veľkí a mocní, Boh nás
v Kristovi Ježišovi pozdvihol na úroveň svojho Syna, ktorý je väčší, než sú anjeli. Sme jedno s Kristom,
ktorý je väčší, než sú anjeli, a preto sme vyššie postavení, než anjeli.
Aký je On (Ježiš), takí sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Sme s Ním spoludedičmi: „Duch svedčí
spolu s naším duchom, že sme deťmi Božími, a ak sme deťmi, tak sme aj dedičmi; dedičmi Božími a spoludedičmi
s Kristom...“ (Rimanom 8:16-17 angl. preklad). Toto nás nerobí rovnocennými s Ním, ale opisuje to našu
neoddeliteľnú jednotu s Ním: „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden duch“ (1.Korintským 6:17). On je
hlavou a my sme Jeho telom (Kolosenským 1:18). Sme v spojení s Otcom. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné privilégium, že som bol povolaný do spoločenstva s Tebou. Môj život je
prejavom Tvojej múdrosti, moci a slávy. Žijem na vyvýšených miestach, pretože som bol privedený do jednoty
s Kristom a som s Ním usadený v oblastiach slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:6-7; 1.Korintským 1:9; 1.Ján 1:3
1-ročný plán: 1.Ján 4; Ezechiel 17-19
2-ročný plán: Ján 17:11-21; 2.Kronická 7-8
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Pastor Chris
Viac než len náboženstvo
Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie

(Ján 3:3).
Každý, kto nie je znovuzrodený, je duchovne mŕtvy. Znamená to, že je odcudzený Božiemu
životu (Efezským 2:12); je oddelený od vedomia, slávy a svetla Všemohúceho Boha. Toto je horšie, než
fyzická smrť.
V záhrade Eden Adam zhrešil proti Bohu. Odvtedy temnota prišla do tohto sveta a človek je
odcudzený a odrezaný od Božieho svetla. Od tej doby ľudia túžia po spoločenstve s Bohom a hľadajú
rozličné spôsoby, ako to uskutočniť. Toto platí pre všetky svetové náboženstvá. Náboženstvo je ľudským
spôsobom, ako sa skontaktovať s Bohom a komunikovať s Ním. Žiaľ, ľudia nenašli Boha v náboženstve
a ani Ho nemôžu nájsť.
Avšak Boh vo svojom milosrdenstve poslal na svet Ježiša, aby zmieril ľudí s Bohom, aby nám dal
poznať, kto On vlastne je, aký je a čo chce. Ježiš Kristus je zjavením Otcovej vôle, je zhmotnením Otcovej
lásky, vyjadrením Božej osobnosti a odbleskom Jeho slávy.
Ježiš prišiel na tento svet s novou terminológiou, keď povedal, že sa musíš „narodiť znova“. Tam
to všetko začína. Každý, kto chce vojsť do Božieho svetla, mať Jeho život a prirodzenosť a stať sa jedno
s Ním, musí byť znovuzrodený. Byť znovuzrodený znamená prijať Krista do svojho srdca, znamená to
prijať večný život do svojho ducha. Večný život je samotná Božia prirodzenosť. Je odlišný od ľudského
života, s ktorým si sa narodil; je to neporušiteľný a nezničiteľný život samotného Boha. To je to, čo nás
robí účastníkmi Božieho života!
Keď si znovuzrodený, tvoj duch ožije voči Bohu a Božie kráľovstvo sa ti stane reálnym. Byť
znovuzrodený znamená, že si oddelený pre život slávy, triumfu, úspechu, prosperity a požehnanej istoty.
Princípy tohto sveta už viac neovládajú tvoj život; bol si oddelený od vlády temnoty a prenesený do
slávnej slobody synov Božích. Toto je oveľa viac ako len náboženstvo. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si prejavil svoju večnú lásku voči ľudstvu tým, že si poslal Ježiša
Krista. Ďakujem Ti za vzácne spasenie, ktoré v Ňom mám. Som novým stvorením v Kristovi Ježišovi a som
narodený s Božou prirodzenosťou v mojom duchu. V Kristovi Ježišovi žijem vyšší, nadprirodzený život, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 3:5-7; 1.Peter 1:23
1-ročný plán: 1.Ján 5; Ezechiel 20-21
2-ročný plán: Ján 17:22-26; 2.Kronická 9-10
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Pastor Chris
On hovorí „jazykom Ducha“!
Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde (Ján 4:24).
Boh jedná s tvojím duchom a nie s tvojou mysľou alebo fyzickým telom. Keď k tebe hovorí, tak

hovorí k tvojmu duchu. Tvoja myseľ možno skúša zbytočne mudrovať nad Jeho Slovom, ale tvoj duch
vie presne, kedy Boh hovorí a čo hovorí, pretože tvoj duch pozná Boha. On je to miesto, kde sa nachádza
Božie svetlo: „Duch človeka je sviecou Pánovou, ktorá preskúmava všetky kúsky tvojho vnútra (doslovne
brucha)“ (Príslovie 20:27 angl. preklad).
Keď niekedy hovoríme o tom, že Boh nám niečo povedal, tak sú ľudia, ktorí sa tomu veľmi
čudujú a hovoria: „Skutočne ti Boh niečo povedal? Akým jazykom hovoril?“ Nechápu skutočnosť, že
človek je duchom a Boh je tiež duchom. Boh hovorí „jazykom Ducha“; je to priama komunikácia z ducha
do ducha. Tvoj duch rozumie, keď Boh hovorí. Jeho jazykom nie je angličtina, francúzština, ani nijaký iný
pozemský jazyk a bez ohľadu na to, akou rečou hovoríš, rozumieš Mu, keď k tebe hovorí.
Uvedom si, že jazyk nie je nič iné, ako kódovaný zvuk. Napríklad keď ti poviem slovo „tata“, tak
pre teba to možno nedáva žiadny zmysel. Ak sa však dvaja alebo viacerí ľudia dohodnú, že toto slovo má
význam „príď“, tak potom keď to slovo počujú, tak naň odpovedajúco reagujú. Boh je Najvyšší
Komunikátor a pomocou jazyka ducha môže hovoriť ku komukoľvek alebo k čomukoľvek. Biblia hovorí:
„...určuje počet hviezd a všetkým dáva meno“ (Žalm 147:4). Keď nabudúce uvidíš padajúci meteor, tak si
spomeň, že Boh ho nazýva podľa mena a ten mu rozumie.
Ak si ešte nikdy nepočul Boha, tak to môže byť spôsobené tým, že si nepočúval zo svojho srdca
alebo si nevenoval pozornosť Jeho Slovu. Neustále sa trénuj v tom, aby si rozoznával Jeho hlas cez
štúdium Jeho Slova. Boh a Jeho Slovo sú jedno a to isté a On k tebe hovorí vždy v súlade so svojím
Slovom. Čím viac študuješ Božie Slovo, tým viac spoznávaš Jeho hlas a si schopný reagovať na Neho,
keď k tebe hovorí.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za schopnosť počuť a rozoznávať Tvoj hlas. Chodím v duchu a nie v tele. Preto je
môj duch neustále trénovaný Tvojím Slovom na to, aby počúval a rozlišoval Tvoj hlas počas toho, ako ma vedieš po
cestách neustáleho víťazstva. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 50:1; Žalm 62:11
1-ročný plán: 2.Ján; Ezechiel 22-23
2-ročný plán: Ján 18:1-9; 2.Kronická 11-12
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Pastor Chris
Prejavovanie Kristovho života v tebe
My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje [brata], zostáva v smrti

(1.Ján 3:14).
Prvým prejavom večného života v tebe je Božia láska. Keď si znovuzrodený, tak v tvojom duchu
sa prebudí Otcova láska. Existujú ľudia, ktorí nás kresťanov nenávidia, ale nie preto, že by sme urobili
niečo zlé, ale jednoducho kvôli Ježišovi. Takí ľudia nie sú znovuzrodení, neprešli zo smrti do života. Keď
si znovuzrodený, nemôžeš nikoho nenávidieť, pretože v tvojom srdci je láska. Tá je ovocím tvojho
obnoveného ľudského ducha. Z tohto dôvodu Biblia hovorí: „...láska Božia je vyliata v našich srdciach cez
Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Rimanom 5:5).
Vieme, že sme prešli zo smrti do života. Vieme to nie preto, že môžeme robiť zázraky alebo
môžeme prorokovať alebo hovoriť v jazykoch, ale preto, že milujeme bratov! Ako kresťan musíš urobiť
nekompromisné rozhodnutie, že budeš vždy kráčať v láske. Rozhodni sa, že nikde na svete nebude nikdy
taký človek, ktorému budeš závidieť, ktorého nebudeš mať rád, alebo na ktorého budeš zahorknutý.
Nezáleží na tom, aké množstvo nenávisti a nepriateľstva pociťuješ od ľudí okolo teba, ako kresťan máš
povinnosť milovať a nie nenávidieť.
Všimni si Pána Ježiša, ako po tom, čo Ho pribili na kríž a preklínali Ho, vzhliadol do neba
a povedal: „Otče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia“ (Lukáš 23:34). Toto je láska! V jednom okamihu ich
mohol všetkých zničiť, ale Jeho láska prehliadla ich nevedomosť a odpustila ich zlé skutky.
Láska, ktorú máš voči ostatným veriacim, je svedectvom v tvojom duchu; je to vnútorné
svedectvo o tom, že si prešiel zo smrti do života. 1.Ján 4:17 hovorí: „V tom sa stala naša láska dokonalou...“
To znamená, že Božia láska v tvojom srdci sa potrebuje rozvíjať až do dokonalosti; musíš rásť v svojej
láske. Pokračuj v zdokonaľovaní svojej lásky. Keď budeš toto praktizovať, tak láska dosiahne dokonalosť.
Vyznanie
Som plný lásky! Božia prirodzenosť lásky v mojom duchu spôsobuje, že vyžarujem a prejavujem lásku voči
každému človeku, ktorého stretnem. Urobil som rozhodnutie, že budem milovať každého, koho stretnem, budem
všetkých zahŕňať milosťou a vľúdnosťou a budem o nich vždy hovoriť a veriť len to najlepšie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:18; Lukáš 23:33-34
1-ročný plán: 3.Ján; Ezechiel 24-26
2-ročný plán: Ján 18:10-18; 2.Kronická 13-14
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Pastor Chris
Rozvíjaj svoju duchovnú prirodzenosť
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).
Ako kresťan musíš vedome robiť jednu veľmi dôležitú vec, a to je rozvíjanie tvojej duchovnej
prirodzenosti a byť si viac vedomý Boha v každodennom živote. Sú kresťania, ktorí takéto vedomie
nemajú, dokonca aj keď sú znovuzrodení. Nerozvinuli svojho ducha, nedospeli v svojom každodennom
kresťanstve. Keď rozvinieš svojho ducha, nebudeš sa nikdy ničoho báť, budeš vždy víťaz. Nezáleží na
tom, čo sa deje s tebou alebo okolo teba; ty budeš vždy navrchu.
Pozoroval si niekedy vtákov a to, ako vedia lietať? Niektoré dokážu lietať len do určitej výšky.
Kačica dokáže lietať vyššie a dlhšie, než sliepka, ale vrabec lieta lepšie. A ten, nech už akokoľvek úžasne
lieta, nikdy nebude lietať tak vysoko, ako lieta orol a ani sa tak dlho nedokáže vznášať. Podobne je to aj
s lietadlami. Niektoré dokážu vystúpiť do výšky 10 000 metrov, ale sú také, ktoré dokážu lietať aj o dosť
vyššie.
Rovnaké je to aj v duchovnej oblasti. Niektorí kresťania „lietajú“ veľmi vysoko. Niektorí túžia
lietať vysoko, ale nemôžu, pretože nerozvinuli svoj duchovný život na takú úroveň, takže keď prídu
životné údery, tak ich to premôže a sú tým vystrašení. Ale človek, ktorý rozvinul svojho ducha, sa vznáša
ako orol; má „rýchlosť“ a „vztlak“ na to, aby sa dostal nad tieto turbulencie. Nezáleží na tom, aká je tvoja
súčasná situácia; ak si rozvíjal svojho ducha, tak sa vždy dostaneš nad tieto turbulencie. Ako rozvíjať
svojho ducha?
Boh nám hovorí v Jozuovi 1:8, aby sme meditovali nad Jeho Slovom. Toto je tajomstvom
trénovania a rozvíjania tvojho ducha pre úspech. Takýmto spôsobom programuješ svojho ducha pre
triumfálny život neustále narastajúcej slávy. Praktizuj meditáciu nad Božím Slovom. Keď študuješ Slovo,
tak ho nečítaj tak, ako čítaš noviny. Uchop ho do svojho srdca a uč sa dávať Slovu prvé miesto vo svojom
živote.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za slávny život, ktorý som prijal v Kristovi Ježišovi. Neustále udržiavam svoj
pohľad na Tvojom Slove a kráčam s vedomím môjho Božského pôvodu a dedičstva! Ďakujem Ti za to, že spôsobuješ,
aby som vždy a všade víťazil, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Timotoevi 4:15; Izaiáš 40:30-31
1-ročný plán: Júda; Ezechiel 27-28
2-ročný plán: Ján 18:19-27; 2.Kronická 15-16
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Pastor Chris
Slovo zaručuje tvoj úspech
Nech sa táto kniha Zákona nevzdiali od tvojich úst, ale budeš nad ňou meditovať vo dne aj v noci, aby si

mohol zachovávať a robiť všetko podľa toho, čo je v nej napísané. Lebo vtedy urobíš svoju cestu úspešnou a vtedy
budeš jednať múdro a budeš mať veľký úspech (Jozue 1:8 rozšírený angl. preklad)
Skutočný úspech je viac, než len to, keď máš veľa peňazí a množstvo majetku. Ježiš povedal, že
život človeka nezáleží na rozhojňovaní jeho majetku (Lukáš 12:15). Pravý úspech je nepretržité a neustále
rastúce prejavovanie sa Božej slávy v tvojom živote. To je dôvod, prečo kresťan môže byť tak úspešný, aj
keď je vo väzení. Pavol a Sílas boli vo väzení, ale nebola to ich porážka. Hoci boli vo väzení, aj tak boli
úspešní. Zjavovali Božiu slávu a žili víťazne.
Nezáleží na tom, v akej situácii sa práve nachádzaš; nosíš úspech vo svojom duchu. Slovo Božie
ťa prenesie zo slávy do slávy! Absolútny úspech je žitie v Slove a cez Slovo, keď dávaš Slovu prvé miesto
vo svojom živote. Ak napríklad niekto má zdravotné problémy a prvá vec, ktorá ho napadne, je toto:
„Aké lieky by som si mal zobrať?“, tak Slovo nemá prvé miesto v jeho živote. Ak má niekto problém
v práci a prvá vec, na ktorú myslí, je to, či nemá nejakého vysoko postaveného známeho, ktorý by mu
pomohol, tak tento človek nedáva Slovu prvé miesto.
Daj Slovu prvé miesto vo svojom živote. Keď čelíš problémom, choď do Slova pre vedenie, radu
a odpoveď. V prvom rade sa začni modliť. Keď sa modlíš, tak aj keď práve nevieš, aké miesto Písma
hovorí o situácii, v ktorej sa práve nachádzaš, tak Slovo Božie, ktoré je uložené v tebe, bude v tebe
roznietené. Duch Boží ti pripomenie Jeho Slovo, ktoré je v tvojom duchu. On ho v tebe roznieti. Takže
Slovo Božie je všetko, čo potrebuješ; to je zárukou tvojho neustáleho úspechu.
Vyznanie
Môj duch je budovaný a napĺňaný energiou počas toho, ako nepretržite hľadím do Božieho zrkadla a dávam
Slovu prvé miesto v mojom živote! Keď to robím, môj pokrok je zjavný pre všetkých okolo mňa! Sláva Bohu!
Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:45; 2.Timoteovi 2:15
1-ročný plán: Zjavenie 1; Ezechiel 29-30
2-ročný plán: Ján 18:28-40; 2.Kronická 17-18
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Pastor Chris
Vnútorné svedectvo
Lebo všetci tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, sú synmi Božími (Rimanom 8:14 angl. preklad).
Boh ťa vedie cez tvojho ducha a nie cez tvoju myseľ a usiluje sa ťa viesť hlavne cez vnútorné

svedectvo. Toto je najdôležitejšie vedenie Ducha Božieho v tvojom živote a je dostupné pre každého
kresťana.
Takže existuje rozdiel medzi vnútorným svedectvom a vnútorným hlasom. Už si počul, že niekto
povedal: „Niečo mi povedalo, aby som odtiaľ odišiel; a keď som odišiel, stala sa hrozná nehoda?“ Nie je
to „niečo“ čo hovorí: Je to vnútorný hlas; hlas tvojho ducha. Keď ti hovorí vnútorný hlas, je to trochu
autoritatívne. Môžeš odrazu počuť hlas zvnútra, ktorý hovorí: „Vstaň! Choď do kuchyne a zastav plyn.“
Ľudia stratili peniaze, prácu, obchodné záležitosti kvôli tomu, že nepočúvali tento hlas.
Na druhej strane vnútorné svedectvo nie je hlas, ale uvedomovanie si vedenia z tvojho ducha.
Predstav si, že zvažuješ, že niekde pôjdeš, alebo kúpiš nejakú nehnuteľnosť; alebo máš ponuku dvoch
prác v tom istom čase a nie si si istý, ktorú máš prijať. V takom čase potrebuješ rozpoznať vnútorné
svedectvo. Ako funguje vnútorné svedectvo?
Zistíš to, keď sa modlíš. V tvojom srdci povstane vedomie radosti tým smerom, kde chce Boh,
aby si išiel. Niekedy tvoja hlava alebo myseľ možno nesúhlasí, ale vnútorné svedectvo dosvedčuje, že to
je ten správny smer. Ak z nejakých dôvodov zvažuješ, že pôjdeš opačným smerom, tak zistíš, že utlmuješ
svojho ducha, ale nie svoju myseľ. Vždy, keď sa modlíš, svedectvo príde akoby s váhavosťou
a neochotou. To znamená „nie“.
Niektorí ľudia išli nasilu proti vnútornému svedectvu a minuli Boží plán. Niektorí dokonca
čakajú na viditeľné znamenia a hovoria: „Pane, ak pes zašteká o tretej hodine ráno z pravej strany môjho
domu, tak budem vedieť, že si to Ty.“ Boh nás takto nevedie.
Cez Slovo a vnútorné svedectvo nás Duch Svätý vedie zo slávy do slávy. Trénuj sa v tom, aby si
počul vnútorné svedectvo a vnútorný hlas; ochráni ťa to od zbytočných problémov v živote. Budeš mať
slávny, úspešný a víťazný život, ak sa naučíš dôverovať vnútornému svedectvu a nasledovať ho
a rovnako aj vnútornému hlasu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vedieš v mojom duchu cez vnútorné svedectvo. Neustále sa podriaďujem
Tvojmu Duchu cez Božie Slovo a modlitbu a tak trénujem svojho ducha, aby vždy vnímal signály od Teba, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 16:7; Jób 32:8
1-ročný plán: Zjavenie 2:1-17; Ezechiel 31-32
2-ročný plán: Ján 19:1-12; 2.Kronická 19-20
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Pastor Chris
Rozjímaj o sláve
Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty udržuje všetko svojím mocným slovom a posadil

sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov (Židom 1:1-3).
Ježiš Kristus je odbleskom Božej slávy a obrazom Jeho osoby. To znamená, že je žiarou Božej
slávy; vyjadrením a obrazom Otcovej slávy. 2.Korintským 3:18 hovorí: „My všetci akoby v zrkadle vidíme
(angl. uvažujeme, rozmýšľame o ) s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz
zo slávy do slávy.“ Aké dôležité je rozjímať o Božej sláve.
V preklade Biblie Kráľa Jakuba sa hovorí: „Ale my všetci, s odkrytou tvárou vidíme ako v zrkadle slávu
Pánovu a sme premieňaní ma ten istý obraz od slávy do slávy...“ Čo to znamená? Božie Slovo je Božie zrkadlo.
Čo sa deje, keď sa pozeráme na Božiu slávu v Božom zrkadle? Čo robí zrkadlo? Odráža všetko, čo je pred
ním. Ak stojíme pred zrkadlom, vidíme svoj vlastný obraz. Božie Slovo je to zrkadlo.
Preto ten odraz, tá sláva, ktorú vidíš, keď sa pozeráš do zrkadla – do Slova – je to, kým skutočne
si; si Božou slávou. Každý deň svedči, že si Božou slávou! Potvrdzuj, že každý krok, ktorý urobíš, je
krokom slávy. Ježiš povedal: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im...“ (Ján 17:22). On ťa oslávil: „A
ktorých predurčil, tých aj povolal; a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil“
(Rimanom 8:30).
Ty si plodom Kristovho utrpenia. Biblia hovorí o utrpeniach Kristových a sláve, ktorá má byť
zjavená (1.Peter 1:11). Ty si tou slávou, ktorú videl, keď trpel na kríži a pohrdol potupou (Židom 12:2).
Maj toto vedomie; viď sa v nej a viď sa ako Božia sláva! Kráčaj v nej a zjavuj všade Jeho slávu.
Vyznanie
Keď pozerám do zrkadla Božieho Slova, vidím sa, aký skutočne som – som pripojený k Božiemu životu –
vidím život a Božiu prirodzenosť v mojom duchu. Som odrazom Božej slávy, rozširovateľ Jeho milosti a som
dôkazom Jeho lásky a dobroty. On je svetlom môjho života a v Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Sláva Jeho
menu naveky!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:12-13; 2.Peter 1:2-3
1-ročný plán: Zjavenie 2:18-3:1-6; Ezechiel 33-34
2-ročný plán: Ján 19:13-22; 2.Kronická 21-22
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Pastor Chris
Ži Jeho spravodlivosť
... Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žezlo spravodlivosti je žezlom Jeho kráľovstva; miloval si

spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto pomazal Ťa, ó Bože, Tvoj Boh olejom veselia... (Židom 1:8-9).
Ako Božie dieťa musíš robiť vo svojom živote jednu vec, a to je posväcovať sa. Môžeš byť
obdarený darmi a veľkým potenciálom, ale nemôžeš využívať dary spolu so zlým správaním. A to je
jeden z dôvodov, prečo niektorí ľudia nemôžu zažívať skutočný duchovný rast.
Ak chceš pomazanie, ktoré povyšuje, pozdvihuje a neustále ťa drží na vrchole a robí ťa
nedotknuteľným, tak musíš milovať spravodlivosť a nenávidieť nespravodlivosť. Nemôžeš žiť oboje.
Musí byť súlad medzi evanjeliom, ktorému veríš a ktoré kážeš a tvojím životom kresťana. Keď sa tento
súlad preruší, tak v tom okamihu „požehnania“ zastanú. Potom zistíš, že veci v tvojom živote naozaj
nepracujú.
Dokonca aj keď sa zdá, že nejako pre teba pracujú, tak zistíš, že tvoj život nie je slávny alebo
hodný cti. Si v svojom duchu nepokojný, pretože tie záležitosti medzi tebou a Bohom nie sú v dobrom
stave. Zarmucuješ neustále Ducha Svätého svojím spôsobom života a vieš to vo svojom vnútri.
Spoločenstvo s Ním sa čoskoro stane nudou. Nedovoľ, aby sa takým stal tvoj život. Ži správne a ži pre
Neho. Nech je to príležitosť pre to, aby si veci zmenil.
Zmeň ten aspekt tvojho života, ktorý nezobrazuje charakter Krista. Niekedy toto je to jediné, čo
potrebujú ľudia, aby zažívali nebývalý rast a úspech v živote a videli, ako sa moc Ducha pohybuje slávne
v nich a cez nich.
Tí, ktorí sú najbližšie pri tebe, by ťa mali rešpektovať nie preto, že je na tvojom živote pomazanie.
Namiesto toho by ťa mali rešpektovať a ctiť si ťa kvôli čestnosti tvojho charakteru. Existuje život
spravodlivosti, ktorý je v súlade s Božou prirodzenosťou a spôsobom, ako robiť veci; a to je život, do
ktorého sme boli povolaní. Je to chodenie v spravodlivosti.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za dar spravodlivosti. Môj život je prejavovaním Tvojej spravodlivosti, pretože
som listom Kristovým, ktorý vidia a čítajú všetci ľudia! Svedčím, že môj život je na Tvoju slávu; páčim sa Ti vo
všetkom a prinášam ovocie spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:2-3; 1.Tesalonickým 5:22-23; Príslovia 11:5-6
1-ročný plán: Zjavenie 3:7-22; Ezechiel 35-36
2-ročný plán: Ján 19:23-37; 2.Kronická 23-24
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Pastor Chris
Pán je tvojím spasením!
Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?... (Žalm 27:1).
Dávid bol pozoruhodným a výnimočným Božím prorokom a napísal horeuvedený Žalm.

Povedal: „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?...“ (Žalm 27:1). Toto je odlišné do toho, keď
je napísané: „Pán mi dáva svetlo.“ To, čo v úvodnom verši Dávid hovorí je, že ak je Pán tvojím spasením,
tak to znamená, že si v spasení. Inými slovami nezáleží na tom, kam ideš, už si spasený (zachránený) od
každého problému.
Napríklad Biblia hovorí, že: „Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je
chránený“ (Príslovie 18:10). Takže ak si vo veži, si v bezpečí; toto predstavuje meno Pánovo. Znamená to,
že ak voláš meno Pánovo, si v tej veži; si v bezpečí, chvála Bohu! Ak je Pán tvojím spasením, nemusíš sa
ničoho báť. Znamená to, že nemusíš na Neho volať, aby Ťa zachránil od problému, pretože už to urobil.
Oj je Tvojím spasením. S týmto presvedčením išiel Dávid do vojny a zvíťazil v každom boji.
Dávid nebol nikdy porazený. Keď bol kráľom Izraela, tak jedinú bitku Izraelci prehrali vtedy,
keď sa jej nezúčastnil; on nikdy neprehral. Prečo? Dôvodom bolo jeho porozumenie Písma: „Pán je mojím
svetlom a mojím spasením; koho sa mám báť...“ (Žalm 27:1). Nech je toto tvojím presvedčením. Keď Ho
poznáš ako tvoje Spasenie, tak nebudeš mať strach, pretože si v Ňom, a preto si v bezpečí; ničoho sa
nebojíš! Odhaľ Ho ako svoje spasenie a to zmení tvoj život s Bohom!
Vyznanie
Pán je mojím svetlom a mojím spasením, koho sa bude báť? Kristus je mojou ochranou. Preto žiadny môj
krok sa nepošmykne a nijaký nástroj utvorený proti mne nebude úspešný. Ničoho a nikoho sa nebojím, pretože Pán
je mojím štítom a pancierom. Prebývam v bezpečí, lebo žijem, hýbem sa a mám svoje bytie v Kristovi.
Rozšírené štúdium: Žalm 27:1-3; Žalm 91:5-8
1-ročný plán: Zjavenie 4; Ezechiel 37-38
2-ročný plán: Ján 19:38-42; 2.Kronická 25

13

Pastor Chris
Deň, kedy vzdať vďaku!
Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu

svojho poznania (2.Korintským 2:14).
Počas odchádzajúceho roka sme v Kristovi triumfovali! Práve tak, ako nám to Pán povedal na
začiatku roka, nemuseli sme zápasiť za to, aby sme víťazili; bol to nepretržitý víťazný sprievod. On to
urobil, aby sa to tak dialo! A teraz spievame piesne víťazstva. Dávid povedal: „Chcem oslavovať Hospodina
pre Jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina Najvyššieho“ (Žalm 7:18). Naše srdcia sú naplnené
vďačnosťou Pánovi za všetky pozoruhodné úspechy, ktoré sme mali v roku 2015.
Keď hodnotíš tento rok, ak sú nejaké oblasti, kde si si želal, aby si dosiahol viac, nebuď zúfalý.
Nepremýšľaj nad zlyhaniami a sklamaniami predchádzajúcich dní, ale radšej počítaj svoje požehnania a
s radosťou chváľ Pána. Raduj sa z toho, čo pre teba urobil tento rok a oslavuj Jeho dobrotu a úžasné
skutky v tvojom živote.
Pamätaj si, že chodíš vierou a nie videním! V Marekovi 11:23 Ježiš povedal, že budeš mať to, čo
hovoríš! Preto sa raduj a teš sa! Urob to dňom vďakyvzdania. Nech je tvoju chválu a uctievanie počuť
v nebi a nech ja tam prijatá.
Pamätaj si, že keď vzdávaš Pánovi vďaku, tak zároveň získavaš Jeho pozornosť kvôli svojej viere.
Niekedy vzdávame vďaku v očakávaní. To je to, čo nám hovorí Biblia: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo
všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý
prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Filipským 4:6-7).
Keď Mu dnes ďakuješ, tak hovoríš: „Pane, moje víťazstvo v roku 2016 je zaručené; môj život ešte
bude svedectvom o Tvojej veľkosti, dobrote, milosti a sláve!“Halleluja.
Modlitba
Drahý Pane, Ty si veľký Boh; veľký Kráľ nad všetkých bohov! V Tvojej ruke sú hlbiny zeme a sila vrchov je
Tvoja! Preto som bol v Tebe v každom smere obohatený. Bol si mojou silou a mojím štítom. Moje srdce Ti dôveruje
a veľmi si mi pomohol! Pre všetko, čo si pre mňa urobil, moje srdce skáče v radosti a vzdávam Ti všetku chválu,
v mene Pána Ježiša.
Rozšírené štúdium: Žalm 95:1-3; Židom 13:15
1-ročný plán: Zjavenie 5; Ezechiel 39-40
2-ročný plán: Ján 20:1-10; 2.Kronická 26-27
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Pastor Chris
On potrebuje tvoju spoluprácu
A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu , aby bol s vami až naveky... (Ján 14:16).
Hoci nám Otec dal Ducha Svätého, aby s nami bol a žil v nás, tak On (Duch Svätý) požaduje našu

spoluprácu, aby vykonával svoju službu v našich životoch. On nerobí svoju prácu v tebe bez teba. Toto
trochu vysvetľuje, prečo môže byť Jeho prejavovanie odlišné v životoch kresťanov. V niektorých
kresťanoch sa prejavuje vo veľkej miere, zatiaľ čo u iných je Jeho práca potlačená; zriedkakedy vidíš v ich
životoch dôkaz o vnútornej prítomnosti Ducha Svätého. Tak by to nemalo byť.
Spolupracuj s Duchom Svätým; buď s Ním zosúladený. Povzbudzuj Jeho prácu v tvojom živote.
Služba Ducha Svätého sa v tvojom živote prejavuje do takej miery, ako Mu to dovolíš. Čím viac s Ním
spolupracuješ a podnecuješ Jeho prácu v tvojom živote, tým viac sa prejavuje v tebe a cez teba.
Pamätaj si, že On je tvojím pomocníkom; takže ho potrebuješ. Sme tí s určením od Pána; sme tí,
ktorých povinnosťou je ísť do celého sveta a činiť učeníkov zo všetkých ľudí. A On nám bol daný na to,
aby nám pomohol uskutočniť naše povolanie. Preto Mu dôveruj. Choď a pracuj s Ním! Buď na Ňom
závislý. Bez Neho nemôžeš robiť nič (Ján 15:5). On je tou silou, ktorú potrebuješ. Je múdrosťou, ktorú
potrebuješ.
Biblia hovorí: „...lebo nie vlastnou silou je človek mocný“ (1.Samuelova 2:9); ľudské schopnosti
a charizma nestačia. Všetko musíš robiť s pomocou a mocou Ducha Svätého. On musí posvätiť a dýchnuť
na tvoju prácu; inak nebude úspešná. Prišiel na to, aby ti pomohol naplniť Boží plán pre teba a preto sa
vždy poddaj Jeho vedeniu.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za stále pretrvajúcu prítomnosť Ducha Svätého v mojom živote.
Rozpoznávam Jeho prítomnosť vo mne a podriaďujem sa dnes Jeho vedeniu. Som posilnený a správne umiestnený
v centre Tvojej dokonalej vôle, pretože kráčam s Duchom. Jeho múdrosť ma vedie a poháňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 14:16; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Zjavenie 6; Ezechiel 41-42
2-ročný plán: Ján 20:11-18; 2.Kronická 28
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Pastor Chris
Moc evanjelia
...otvárať im oči, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie

hriechov a podiel s tými, čo sú posvätení vierou vo mňa (Skutky 26:18).
Evanjelium Ježiša Krista cez moc Ducha Svätého otvára očí ľudí, aby videli Božie svetlo. Keď
k človeku prichádza Slovo, tak prijíma víziu, videnie; niet divu, že žalmista hovorí: „Sviecou mojim nohám
je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom“ (Žalm 119:105). Prvá vec, ktorú Duch Svätý robí hriešnikovi je to,
že otvára jeho oči, pretože ak nie sú oči človeka otvorené duchovne, tak zostáva v tme.
Preto keď sa modlíš za ľudí v tvojom okolí, v tvojej rodine alebo regióne, ktorí ešte nepoznajú
Pána, prihováraj sa za nich, aby boli ich oči otvorené, aby videli! Mocou na otvorenie ich očí je evanjelium
Ježiša Krista, sprostredkované mocou Ducha Svätého.
Keď prídu ku Kristovi, On otvorí ich oči; ale to je len začiatok. Ich videnie o Kráľovstve sa
zväčšuje nepretržite prostredníctvom Slova. Keď študujú Slovo, počúvajú a učia sa viac o Ňom, On ďalej
osvecuje oči ich porozumenia, aby poznali a kráčali vo svojom zdedenom práve a dedičstve v Kristovi.
Pokračuj v kázaní evanjelia; neexistuje nijaké iné spasenie bez evanjelia; moc spasenia je
v evanjeliu a to pôsobí len pre toho, kto verí. A tam prichádzaš ty. Biblia hovorí: „...ako uveria v Toho,
o ktorom nepočuli? A ako budú počuť bez kazateľa? Vidíš, prečo by si mal mať horiace srdce pre to, aby si
rozširoval evanjelium? Si Božím agentom spasenia, ustanoveným na to, aby si obracal hriešnikov
z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu. Chvála Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moc Kristovho evanjelia, ktorý mi poskytuje vhľad do reality Kráľovstva.
Kráčam po predurčených cestách, vedomý si svojho povolania ako služobníka zmierenia. Dnes sa modlím, aby boli
oči mnohých, ktorí sú v temnosti, po celom svete otvorené pre evanjelium a aby sa obrátili z temnoty do svetla
a slávnej slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 1:16; Skutky 20:32
1-ročný plán: Zjavenie 7; Ezechiel 43-44
2-ročný plán: Ján 20:19-31; 2.Kronická 29
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Pastor Chris
Aké silné sú tvoje túžby?
... keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa Mu rúcha. Lebo si povedala: Ak sa Mu čo aj len

rúcha dotknem, ozdraviem! (Marek 5:25-28).
Biblia nám hovorí o žene s krvotokom, ktorá trpela dlhých dvanásť rokov a rozhodla sa získať
zázrak. Hnaná svojou túžbou sa tlačila cez obrovský dav ľudí, aby sa dostala k Ježišovi; neuposlúchla
príkaz, ktorý jej zakazoval, aby sa fyzicky dotkla iných ľudí.
Podľa židovských zvykov bola žena s krvotokom považovaná za nečistú, preto riskovala, že
bude ukameňovaná na smrť, ak sa zistí, že išla medzi ľudí a tobôž sa ich ešte dotkla. Jej túžba po
vyslobodení, po uzdravení ju tlačila vzdorovať prekážkam (Marek 5:24-29).
Rovnako až dovtedy, kým Anna zúfalo zatúžila po dieťati a nerozhodla sa pre zázrak, sa nič
nestalo. Mnoho rokov zostávala v rovnakom stave, až pokiaľ sa nerozhodla, že musí mať zázrak. Išla do
domu Pánovho, padla na kolená pre Bohom a modlila sa, až kým nezvíťazila. Mnohí si myslia, že sa
Anna jednoducho modlila k Bohu, ale ona urobila viac. V skutočnosti podala Bohu žiadosť a dávala Mu
vážne dôvody na to, prečo by mala mať dieťa. A jej modlitba bola zodpovedaná (čítaj 1.Samuelova 1:1720).
Aká silná je tvoja túžba zmeniť svoju finančnú situáciu? Aká silná je tvoja túžba zmeniť tvoj
zdravotný stav? Ako presvedčivá je tvoja túžba pohnúť sa na vyššiu úroveň? Možno si pastorom alebo
vedúcim cirkvi; aká silná je tvoja túžba mať duchovné deti?
Vždy chceme vidieť rast; každý z nás chce neustále rásť a robiť pokrok, ale duchovný rast
v akejkoľvek oblasti vyžaduje veľmi jednoduché a základné princípy, ktoré nie sú nedosiahnuteľné.
Jedným z nich je silná túžba; silná neúprosná túžba. Nech je tvoja túžba dosť silná na to, aby ťa prinútila
k akcii.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za uistenie Tvojho Slova, že túžby môjho srdca nebudú zastavené. Moje srdce túži
po Tebe a po tom, aby som naplnil svoje povolanie a cieľ pre môj život. Ako túži jeleň po vodných bystrinách, tak
túži moje srdce po Tebe. Cezo mňa prichádzajú ľudia okolo mňa do kontaktu s posolstvom spasenia, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Jeremiáš 20:9; Rimanom 10:13-15; 1.Korintským 4:15
1-ročný plán: Zjavenie 8; Ezechiel 45-46
2-ročný plán: Ján 21:1-12; 2.Kronická 30
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Pastor Chris
Priprav sa na Jeho skorý návrat!
„lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo

umreli v Kristovi, potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v
ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom“ (1.Tesalonickým 4:16-17).
Ježiš zomrel za hriechy celého sveta; nezomrel zbytočne, ani nezomrel kvôli náboženstvu. Po
svojej smrti vystúpil do neba. Ale pred tým, ako vystúpil, tak sľúbil, že príde ešte raz. Pripravuj svoj život
na skorý príchod Pána Ježiša. Príde pre cirkev bez poškvrny, bez vrások alebo akejkoľvek vady; cirkev,
ktorá je svätá a nepoškvrnená, cirkev, ktorá žije vo viere, chodí vo viere, kráča v Božom Slove a zjavuje
realitu Kráľovstva.
Preto kážeme a musíme pokračovať v kázaní evanjelia so všetkou horlivosťou. Biblia hovorí, že
kvôli jednej duši je radosť v celom nebi (Lukáš 15:7). Tak nebuď pasívny alebo spokojný, čo sa týka
evanjelia. Pre to žijeme; na to je určený tvoj život! Boh nás tu nechal, aby sme získavali duše pre Krista.
Rozhodni sa, že budeš tým, na čo ťa Boh ustanovil a naplníš Jeho sen. Neži zbytočne; neži pre seba. Ži
pre Neho. Stoj pevne v Ňom, pretože ťa urobil v tomto živote víťazom.
Buď ostražitý a aktívny, pretože Ježiš Kristus ti dal moc nad každým démonom. Dal ti moc nad
strachom; neboj sa ničoho. A keď On príde znova, mali by sme Mu priniesť naše snopy so sebou; budeme
Mu predkladať všetko, čo sme pre Neho získali a On nám povie: „Dobre si to urobil dobrý a verný
služobník; vstúp do radosti tvojho Pána.“
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za slávne evanjelium Tvojho Kráľovstva, ktoré si mi zveril. So všetkou
naliehavosťou a horlivosťou kážem toto evanjelium spravodlivosti, vytrhujúc mnohých zo skazy a večného
zatratenia do Tvojho slávneho Kráľovstva a slobody synov Božích, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 42:1; Skutky 4:12; 1.Tesalonickým 4:16-17
1-ročný plán: Zjavenie 9; Ezechiel 47-48
2-ročný plán: Ján 21:13-25; 2.Kronická 31
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Pastor Chris
Tvoje nasadenie pre evanjelium nie je zbytočné!
A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo

pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života (Matúš 19:29).
Na živote tých, ktorí sú vášnivo zapálení pre evanjelium, je niečo zvláštne; ich životy sú plné
slávy. Keď horíš pre Pána, tak sa satan pokúša uvrhnúť na teba hrôzu zo všetkých strán, ale ty vždy
zostávaš neporaziteľný, pretože sám Pána je tvojou ochranou a štítom.
Rozmýšľaj nad tým, čo povedal Pavlovi: „I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a
nemlč, pretože ja som s tebou, a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil; mám zaiste mnoho ľudu v tomto meste
(Skutky 18:9-10). Povedal mu: „Mám mnoho ľudí, ktorých musíš ty zasiahnuť, takže ťa potrebujem
a kvôli tomu ti nik neublíži.“ Pán je oddaný tým, ktorí sú oddaní Jeho najdôležitejšiemu „zamestnaniu“ –
získavaniu duší! On sám sa stáva tvojou ochranou a zaisťuje, že tvoje potreby sú naplnené, keď si vydaný
evanjeliu.
Evanjelium je u Boha prioritou číslo jedna. Je pre Neho tak dôležité, že poslal svojho Syna, aby
zomrel za svet. Nič vo svete nie je hodné toho, aby si pre to žil úplne naplno s totálnou odovzdanosťou,
okrem evanjelia Ježiša Krista. V okamihu, keď si sa do toho zapojil a stal si sa oporou evanjelia, tak si sa
doslova stal Božím veliteľským stanovišťom, Jeho operačným centrom, čo sa prejaví anjelskými
aktivitami a prejavmi! Anjelom je prikázané, aby zaistili, že všetko, čo potrebuješ, ti je dostupné, keď si
horlivý získavač duší.
Peter raz rozmýšľal nad tým, čo on a ostatní apoštoli obetovali a čoho sa vzdali, aby nasledovali
Pána, a tak povedal Pánovi: „Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda
budeme mať za to? (Matúš 19:27). Podobne ako Peter existujú ľudia, ktorí niekedy rozmýšľajú nad tým, čo
budú mať zo všetkého toho, čo obetovali pre to, aby zabezpečili šírenie evanjelia do všetkých končín
sveta. Prečítaj si Pánovu odpoveď Petrovi: „A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca
alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného
života.“
Tvoja námaha vyplývajúca z lásky k Pánovi nie je nikdy márna. Preto stoj pevne a buď zapálený
pre evanjelium, lebo ono je mocou Božou na spasenie.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za príležitosť a požehnanie toho, že som získavač duší. Beriem vážne obracanie
mnohých ľudí ku spravodlivosti, je to moje povolanie, je to môj život a dennodenne naplňujem tento sen, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; Galatským 6:9
1-ročný plán: Zjavenie 10; Daniel 1-2
2-ročný plán: Skutky 1:11; 2.Kronická 32
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Pastor Chris
Nebeský hlas
Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu

posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o Jeho zákone rozjíma dňom a nocou (Žalm 1:1-2).
Mnoho ľudí sa ti možno pokúša radiť a hovoriť ti o určitých životných záležitostiach, ale musíš
byť opatrný a musíš to dostatočne rozlišovať, aby si odmietol a neprijal každý bezbožný hlas a radu.
Poslúchaj len hlas Ducha, ten nebeský hlas!
To je ten hlas, ktorý počul Mojžiš. To je ten hlas, ktorý počul Abrahám, keď mu Boh povedal:
„...Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem“ (1.Mojžišova
12:1). Keď ho Boh o to žiadal, Abrahám vôbec nevedel, kam pôjde. Biblia hovorí: „Očakával totiž mesto,
majúce pevné základy, ktorého Tvorcom a Staviteľom je Boh“ (Židom 11:10). Bez otázok poslúchol nebeský
hlas.
Keďže sme kresťania, tak nie sme z tohto sveta. Pochádzame z neba, a preto musíme podľa toho
aj žiť. Existujú požehnania pre ľudí, ktorí odmietajú radu bezbožných. Ale žiaľ mnohí ľudia toto
nechápu. Nečudo, že potom nechodia v Božích požehnaniach. Nezáleží na tom, že sú nábožní, nezáleží
na tom, že už dlhý čas chodia do cirkvi. Nekráčajú v Otcovej dokonalej vôli, pretože nasledujú ľudské
rady; rady založené na prirodzených zmysloch, ktoré vedú k neúspechu.
Keď žiješ Božím Slovom a podľa Božej rady, tak tvoj život je iný! Si v bezpečí, v pokoji
a prosperite. Pôjdeš z úspechu do úspechu. Budeš ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý vždy
prináša ovocie a všetko, čo robíš, prosperuje.
Nech je Boží hlas (cez Jeho Slovo) najvyšším rozhodcom pre všetko, čo robíš. Študuj Slovo
a praktizuj ho. Mnohokrát rada, ktorú dostaneš zo Slova, môže byť odlišná od ľudskej prirodzenej
múdrosti a porozumenia, ale je to preto, lebo Božie bláznovstvo je múdrejšie, než ľudia (1.Korintským
1:15). A čo viac, Jeho Slovo nikdy nezlyháva.
Modlitba
Pane, Tvoje Slovo je mojou stravou, výživou a potešením. V Tvojom Slove som našiel život! Keď nad
Tvojím Slovom meditujem vo dne i v noci, môj pokrok je zjavný a šíri sa vôkol. Ďakujem Ti dnes za premenu
a narastajúcu slávu v mojom živote, čo je umožnené mocou a vplyvom Tvojho Slova vo mne, v mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Príslovia 3:1-2; Židom 4:12
1-ročný plán: Zjavenie 11; Daniel 3-4
2-ročný plán: Skutky 1:12-26; 2.Kronická 33
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Pastor Chris
Hovor Božím jazykom!
„A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti

darované od Boha, čo aj hovoríme, no, nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha...“ (1.
Korintským 2:12-13).
Časťou služby Ducha Svätého v našich životoch je to, aby nám pomáhal zistiť, čo nám Boh
zadarmo daroval a učí nás podľa toho hovoriť. Duch Svätý nás učí hovoriť duchovne; učí nás Božej
múdrosti. Napríklad je to skrze Ducha Svätého, že vieme, že nám Boh dal Jeho slávu. On nám otvára
Slovo, takže môžeme vedieť, rozumieť a hovoriť v súlade so Slovom. Takže keď prehlasuješ: „Som
zjavením Božej slávy,“ hovoríš múdrosť Božiu; hovoríš Božím jazykom.
Božia múdrosť je Božie Slovo. Toto je dôvod, prečo svetskí ľudia a tí, ktorí sú duchovne
nevyučení, nám nerozumejú, keď rozprávame. 1. Korintským 2:6-7 hovorí: „A múdrosť hovoríme medzi
dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta ani kniežat tohto sveta, ktoré hynú; ale hovoríme múdrosť Božiu
v tajomstve...“ Nikdy nenájdeš Božiu múdrosť vo fyzickom laboratóriu alebo historickej knižnici; je to iba
Duch Svätý, ktorý to učí. On nás učí Božiemu jazyku. Učí nás, ako komunikovať so správnym zvukovým
kódom.
Nezáleží na tom, akým problémom čelíš; hovor múdrosť Božiu; hovor Božím jazykom. Doktori
možno povedali, že choroba je nevyliečiteľná; ale neprestajne vyhlasuj: „Mám v sebe Boží život, takže
moje zdravie je dokonalé. Odmietam byť chorý!“, neustále hovor život a uzdravenie; toto je Božia
múdrosť.
Keď hovoríš: „Odmietam byť chorý“, tak toto je Boží jazyk; netvrdíš tým, že nikdy neochorieš,
ale svedčíš, že Duch Toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva v tebe a výsledkom toho je, že máš
obživenú celú svoju bytosť! Halleluja!
Modlitba
Ďakujem Ti Pane za vnútornú prítomnosť Ducha Svätého v mojom živote, ktorý ma vyučuje Slovu
a odhaľuje mi realitu Kráľovstva. Vždy hovorím Božiu múdrosť a prehlasujem dokonalosť v mojom zdraví, práci,
financiách a rodine. Som uvádzaný do novšej a väčšej úrovne slávy, víťazstva a úspechu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 2:6-7, Kolosenským 4:6
1-ročný plán: Zjavenie 12; Daniel 5-6
2-ročný plán: Skutky 2:1-13; 2.Kronická 34
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Pastor Chris
Život z tvojho ducha
„Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude

žiť“ (Rímskym 1:17).
Keď Biblia hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery, hovorí o žití z tvojho ducha. Viera je reakcia
ľudského ducha na Slovo Božie. Žiť vierou znamená žiť z tvojho ducha v reakcii na Boha. To znamená žiť
na Božom Slove a Božím Slovom. Matúš 4:4 hovorí: „...Je napísané: Človek nebude žiť na samom chlebe, ale
každým slovom, ktoré vychádza skrze ústa Božie.“
Ak chceš mať úspešný kresťanský život, musíš rozvíjať svoje duchovné zmysly. Nepodriaďuj
samého seba životu podľa tela a zmyslov. Ak si sa narodil znova, si novým stvorením; si muž alebo žena
ducha. Si iný. Boh ti dal nové túžby, nové a vznešené sny Jeho duchovného kráľovstva. Povedal: „A dám
vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra a odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce
z mäsa“ (Ezechiel 36:26). Toto sa stalo realitou pre toho, kto sa narodil znova; tvoj duch bol obnovený.
Takže svetlo a život Boží sú v tvojom duchu; môžeš žiť pohodlne z vnútra von! Keď sa udejú
určité veci tebe alebo okolo teba, tak nereaguj, ako by si bol obeťou. Prevezmi iniciatívu zvnútra; buď
v pokoji a buď radostný aj tvárou tvár nepokojom, pretože vieš, že všetky veci boli naprogramované tak,
aby pôsobili pre tvoje dobro (Rímskym 8:28).
Nepozeraj sa na veci zvonka. Si duchovná bytosť. Tvoja spása je z Ducha; Kráľovstvo, do ktorého
patríš, je z Ducha. Boh je Otcom duchov. Takže ži z tvojho ducha.
Vyznanie
Chodím vierou a nie zmyslovým vnímaním! Žijem z môjho ducha. Podriaďujem si okolnosti môjho života.
Žijem na základe Božích princípov, jednám s mysľou Kristovou a môj pohľad na život je základe Slova, ktoré mi
dáva múdrosť a mentalitu spravodlivého. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Galatským 5:16, 2. Korintským 4:17-18
1-ročný plán: Zjavenie 13:1-10; Daniel 7-8
2-ročný plán: Skutky 2:14-24; 2.Kronická 35
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Pastor Chris
Ospravedlnený cez Jeho zmŕtvychvstanie
„A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ (Rímskym 5:1).
Keď Biblia hovorí: „A tak ospravedlnení z viery...“, hovorí o tom byť vyhlásený spravodlivým

vierou! Boli sme oslobodení od viny! Niektorí ľudia si myslia, že sme boli ospravedlnení, pretože Ježiš
zobral na seba trest. Ale to by znamenalo, že obvinenie zostalo. My sme neboli ospravedlnení, pretože On
zobral naše hriechy. Boli sme zbavení viny, pretože všetky obvinenia proti nám zlyhali, lebo sme nové
stvorenie.
Všimni si niečo neobyčajného: Biblia hovorí: „Ale Boh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju
lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi“ (Efezským 2:4-6). Keď Ježiš zomrel,
my sme zomreli s Ním. Keď bol pochovaný, boli sme pochovaní s Ním. Keď ho Boh vzkriesil z mŕtvych,
boli sme vzkriesení spolu s Ním! V Božej mysli, v mysli spravodlivosti, keď bol Ježiš Kristus vzkriesený
z mŕtvych, my sme boli vzkriesení z mŕtvych spolu s Ním.
Boli sme v Ňom, v Jeho smrti, pochovaní a vzkriesení! Takže, keď vstal, my sme vstali! A potom
Rímskym 4:23-25 hovorí: „ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša,
nášho Pána, z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.“ Neboli sme
ospravedlnení skrze Jeho smrť; boli sme ospravedlnení skrze Jeho zmŕtvychvstanie! A toto je veľmi
dôležité.
To znamená, že nové stvorenie nemá žiadnu minulosť; nie je v ňom žiadny hriech. Jeho
vzkriesenie ťa ospravedlnilo. Nie si človek, ktorý zhrešil. To je starý človek. Človek, ktorý hrešil, je mŕtvy;
zomrel v Kristovi a nebol vzkriesený! A nové TY sa narodilo vo vzkriesení: „Pohrobení sme teda s ním skrze
krst v smrť, aby sme, ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života“ (Rímskym
6:4). Sláva Bohu!
Modlitba
Ďakujem Ti Pane za ospravedlnenie, ktoré som prijal skrze vzkriesenie Ježiša Krista zo smrti. Ako Kristus
vstal z mŕtvych, ja som ožil s Ním; preto chodím v tejto novote života! Dnes kraľujem a vládnem v živote ako kráľ,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 6:4-5; 1. Korintským 6:11
1-ročný plán: Zjavenie 13:11-14:20; Daniel 9-10
2-ročný plán: Skutky 2:25-36; 2.Kronická 36
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Pastor Chris
Môžeš Ho počuť každý deň
„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti“

(2. Timoteovi 3:16)
Mnoho ľudí má problémy v svojom živote, pretože nepočúvajú Ducha Svätého; ignorujú Jeho
rady. Robia dôležité rozhodnutia bez akéhokoľvek poradenia sa s Duchom. Niektorí sú v močiari; ale ak
by len boli poddaní Duchu, všetky utrpenia v ich životoch by boli preč. Boh sa zaujíma o teba, aby si bol
úspešný v každej oblasti tvojho života. On sa stará o najmenšie podrobnosti tvojho života. Je preto
dôležité, aby si hľadal Jeho rady vo všetkom.
Najkrajšie na tom je, že môžeš počuť Jeho hlas každý deň. On chce k tebe hovoriť vždy,
a v skutočnosti ti aj hovorí, dokonca viac, ako ty chceš počuť Jeho hlas. Problém je, že mnohí ignorujú
Jeho hlas a niektorí dokonca ani nevedia, keď hovorí.
Teraz porozumej tomuto: počúvanie Ducha Svätého nutne neznamená, že budeš mať špecifické
slovo od Neho každý deň; kompletné Slovo ti je už dané. On ti už dal úplne posolstvo v Biblii. Toto je náš
návod pre život. Preto aby si počul Jeho hlas každý deň, musíš študovať Bibliu a ako to robíš, stáva sa ti
viac a viac známym Jeho hlas, stále viac sa s Ním zoznamuješ. Pamätaj, že On je autorom Svätého Písma.
Tajomstvo úspechu v živote je počúvanie Božieho hlasu a konanie podľa Jeho pokynov. Musíš sa
naučiť reagovať na Neho správnym spôsobom a tiež okamžite. Pán Ježiš v Jánovi 10:27 povedal: „Moje
ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.“ A teraz sleduj, čo sa stane tým, ktorí počúvajú Jeho
hlas: „Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky.“ (Ján 10:28).
Pán ochraňuje tých, ktorí Ho počúvajú; tých, ktorí prijímajú Jeho pokyny a podľa toho konajú.
Venu pozornosť Slovu v tvojom živote. Neignoruj Jeho pokyny, pretože sú tvojím životom. (Príslovia
4:13).
Modlitba
Drahý Pane, Tvoje Slovo je sviecou mojím nohám a svetlom môjmu chodníku. Keď dnes študujem Tvoje
Slovo, Tvoja dokonalá vôľa je odhaľovaná môjmu duchu; prichádza ku mne múdrosť a poháňa ma konať podľa toho.
Moje uši sú pomazané k tomu, aby Ťa počuli a moja myseľ je pomazaná porozumieť tajomstvám Kráľovstva,
v Ježišovom Mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Jób 33:14, Rímskym 8:6-8
1-ročný plán: Zjavenie 15; Daniel 11-12
2-ročný plán: Skutky 2:37-47; Ezdráš 1
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Pastor Chris
Teš sa zo života, ktorý priniesol!
Zlodej prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a ničil; ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti

(Ján 10:10).
Možno budeš počas Vianoc počuť, ako niektorí ľudia hovoria: „Ak je niekedy čas na
napodobovanie Krista, tak sú to Vianoce.“ Toto je nepochopenie toho, čo Kristus, Vianoce alebo
kresťanstvo predstavujú. Hoci v kresťanstve existuje napodobovanie Krista, samotné kresťanstvo nie je
napodobňovaním Krista. Nemôžeš napodobniť Krista dovtedy, kým nemáš v sebe Kristov život.
Kresťanstvo je Boží život v ľudskej osobe, čo je umožnené cez Krista. Toto je zázrak a o tomto sú Vianoce.
On nám priniesol iný druh života.
Existujú preklady, ktoré presnejšie približujú náš úvodný verš: „Ja som prišiel, aby mali život, a aby
ho mali v plnosti.“ Kvôli tomuto prišiel! Prišiel, aby nám pomohol žiť dobrý život, ktorý Boh predurčil
a pripravil ho pre nás, aby sme ho žili (Efezským 2:10). Povolal ťa do života výnimočnosti, prosperity,
trvalého víťazstva a spravodlivosti! Toto je dôvod, prečo želáme ľuďom šťastné Vianoce.
Keď prajeme iným šťastné Vianoce, tak to nie je len o tom, ako sa cítia, alebo ako by sa mali cítiť
počas tých dní; je to o kráse a sláve, ktorú Kristus priniesol do ich životov. On urobil tvoj život slávnym.
Urobil ťa navždy šampiónom. Keď oslavuješ toto obdobie, nech sa v tebe naplno prejavia Božie pravdy.
Buď smelý ohľadom Božieho Slova, maj odvahu veriť Slovu a vyhlasuj: „Som navždy úspešný.
Prosperujem vo všetkom. Svet je môj. Vládnem a panujem nad okolnosťami.“
Kristus prišiel, už sa narodil. Už pre teba zomrel a aj bol vzkriesený. Už vystúpil do neba! Teraz
ty môžeš žiť nadprirodzený život, ktorý nám priniesol. Teraz máš ten život: „Kto má Syna, má život...“
(1.J8n 5:12). Toto nie je zasľúbenie pre niekoho, kto je znovuzrodený. Ak máš Syna, už máš tento Boží
život! Toto je to, čo pre nás znamenajú Vianoce.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za život, ktorý si mi dal v Ježišovi Kristovi! Ďakujem Ti, že v Kristovi žijem,
hýbem sa a mám svoju existenciu! On je mojím životom a mojím všetkým! Vyhlasujem, že Jeho sláva, milosť
a spravodlivosť sa neustále prejavujú vo mne a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 17:3; Rimanom 6:23
1-ročný plán: Zjavenie 16; Haggeus
2-ročný plán: Skutky 3:1-11; Ezdráš 2
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Pastor Chris
Oslava Jeho života v nás
Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste veril

v meno Syna Božieho (1.Ján 5:13 angl. preklad).
Dnes si mnohí ľudia po celom svete pripomínajú Ježišovo narodenie. Počas toho, ako robíme
vianočnú výzdobu, dávame a dostávame dary, stretávame sa s rodinou alebo inými ľuďmi, oslavujeme
a sme nadšení, tak je dôležité nestratiť zo zreteľa samotný dôvod toho, prečo prišiel Kristus! Vianoce sú
o tom, kto je Ježiš a čo prišiel urobiť. Neprišiel založiť náboženstvo. Neprišiel len pre to, aby nám ukázal,
ako robiť dobré veci, alebo ako žiť dobrý život; je to omnoho viac, než len toto!
V Jánovi 10:10 povedal: „Zlodej prichádza len na to, aby kradol, zabíjal a ničil; ja som prišiel, aby mali
život a aby ho mali v hojnosti.“ Ježiš prišiel s určitým zámerom, a tým zámerom bolo to, aby nám dal život –
Boží druh života. Urobil toto prehlásenie, pretože sme nemali ten druh života, ktorý Boh chcel, aby sme
mali. Grécke slovo preložené ako „život“ je „Zoe“; je to Boží život, samotný život a základ božstva. Je to
pravý, nezničiteľný, nezhynuteľný a neporušiteľný život samotného Boha. Je to nadprirodzený život!
Boh stvoril ľudské bytosti, ale chcel, aby sme mali Jeho druh života. Jeho plánom (podľa Písma)
bolo to, aby Ježiš bol tým, ktorý nám dá tento život a aby sme ho prijali cez vieru, pretože Boh je Bohom
viery. Židom 11:6 nám hovorí: „Ale bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu...“ Takže keď oslavujeme Vianoce,
tak oslavujeme život Boha a Jeho prirodzenosť, ktoré sme prijali cez vieru. Oslavujeme Jeho slávu, ktorá
je teraz zjavená v našich životoch! Oslavujeme triumfálny život, ktorý nám urobilo dostupným Ježišovo
narodenie, Jeho zástupná smrť, pochovanie a slávne vzkriesenie. Nech je požehnané navždy Jeho meno!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma priviedol do jednoty a živého spojenia s Tebou cez Ježiša Krista,
ktorý ma urobil účastníkom božskej prirodzenosti a distribútorom božského života. Boží život vo mne ma robí
nezničiteľným, nezhynuteľným, neporušiteľným a nedobytným; robí ma viac než človekom. Preto žijem víťazne
dnes a vždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:11-12; Kolosenský 1:27
1-ročný plán: Zjavenie 17; Zachariáš 1-3
2-ročný plán: Skutky 3:12-26; Ezdráš 3-4

26

Pastor Chris
Nesprávajte sa ako obyčajní ľudia
...lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky

(angl. preklad: ...a nesprávate sa ako obyčajní ľudia)? (1.Korintským 3:3).
Keď si sa znovuzrodil, prestal si byť obyčajným človekom. Navonok to môže vyzerať tak, že sa
nič nezmenilo, ale v tvojom duchu sa udiala premena. Bolo to skutočné narodenie znova: „Preto ak je
niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré veci sa pominuli a hľa všetky nastali nové.“ (2.Korintským 5:17).
Teraz, keď si znovuzrodený, tak Boh od teba očakáva, že budeš Slovom nepretržite obnovovať
svoju myseľ a myslieť, správať sa a žiť na vyššej úrovni. Nechce, aby si zmýšľal alebo žil tak, ako to robí
zvyšok sveta. Rimanom 12:2 hovorí: „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovením svojej
mysle...“ Cez meditáciu nad Slovom si rozvíjaš výnimočnú mentalitu. Budeš mať potom pochopenie vecí
z pohľadu Kráľovstva; budeš vidieť Kristovými očami a žiť na vyšších úrovniach.
Uskutočni tieto kroky a ži na vyššej úrovni, pretože v Kristovi existuje vyššia úroveň života.
Nezmýšľaj ako obyčajní ľudia a ani sa tak nesprávaj. Staň sa dospelým! Bábätká v Kristovi zmýšľajú,
hovoria a správajú sa ako obyčajní ľudia, pretože nevedia, kým sú. Takíto kresťania zvyčajne hovoria:
„Nechápem, čo sa deje v mojom živote. Každým dňom je to horšie a horšie.“ Môžeš vidieť, že hovoria to,
čo cítia. Možno sú kresťanmi už celé roky, ale stále sú nevyučení v slove spravodlivosti. Sú ovládaní
svojimi zmyslami.
Avšak duchovne dospelý kresťan rozpráva inak. Hovorí Slovo a nie svoje pocity. Jeho myšlienky,
slová a skutky sú motivované Slovom. Jeho pohľad na všetko v živote je z pozície Slova. Možno nemá
v peňaženke alebo na bankovom účte žiadne peniaze, ale aj tak vyhlasuje: „Pripadla mi výmera na
utešených miestach! Som Abrahámovo semeno, a preto mi patrí svet!“
Vyhlasuj vždy len to, čo hovorí o tebe Boh. Keď hovoríš a žiješ takýmto spôsobom, budeš čudom
pre svet, pretože hovoríš a pôsobíš v Božej múdrosti. Halleluja!
Vyznanie
Moja myseľ je obnovená Slovom! Som to, čo Boh hovorí, že som! Som ako strom zasadený pri vodných
tokoch, ktorý v každom období prináša ovocie! Som viac než víťaz, pretože Ten väčší žije vo mne! Môj život je
svedectvom Božej dobroty a milosti! Sláva Jeho menu navždy!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:4-7
1-ročný plán: Zjavenie 18; Zachariáš 4-6
2-ročný plán: Skutky 4:1-12; Ezdráš 5
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Pastor Chris
Uvaľ na Neho svoje diela
Uvaľ na Hospodina svoje diela a tvoje úmysly sa zdaria (Príslovia 16:3).
Mnohokrát si ľudia vytýčia nejaké ciele alebo urobia rozličné rozhodnutia vo svojich životoch, či

už ohľadom svojich financií, rodiny, zamestnania alebo podnikania, ale nech už je akokoľvek dôležité
vytýčiť si ciele, nerob to na základe pocitov. Vytýč si ciele cez Ducha. Tu mnohí robia chybu.
V takýchto prípadoch je najdôležitejšou vecou modlitba a pôst. Postenie sa znamená, že sa
oddelíš od všetkého iného, najmä od jedla, a tráviš čas v spoločenstve s Pánom, rozprávaš sa s Ním
a modlíš sa v Duchu ohľadom tvojich cieľov a túžob. Ak by si napríklad pracoval na určitom projekte
a potrebuješ zistiť, aký máš podniknúť nasledujúci krok, modli sa v Duchu. Duch Svätý ti zjaví myseľ
Božiu a budeš presne vedieť, aký krok máš urobiť.
Vždy odovzdávaj svoje zámery a ciele Pánovi v modlitbe. Niekedy tam môžu byť obmedzenia;
ten projekt alebo cieľ môže byť taký, že dokonca ani nevieš, ako sa za to modliť. Dôveruj Duchu
Svätému, On ti pomôže modliť sa správne. Rimanom 8:26 hovorí: „A tak aj Duch prichádza na pomoc našej
slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním
nevysloviteľným.“ Výraz „Duch prichádza na pomoc našej slabosti“ sa dá lepšie preložiť takto: „Duch nás nesie
v našich slabostiach!“
Nikdy nerob v svojom živote veľké rozhodnutia bez toho, aby si to robil bez pomoci Ducha.
Ochráni ťa od množstva problémov a nasmeruje ťa na cestu neustáleho víťazstva. Keď sa pripravuješ na
nový rok, uvaľ svoje ciele a plány na Pána a On upevní tvoju cestu. Aké sú tvoje ciele? Aké vízie máš?
Uvaľ ich na Neho a dôveruj Mu, že ťa bude viesť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za nasmerovanie a vedenie od Tvojho Ducha pre nasledujúci rok! Zverujem do
Tvojich schopných rúk všetky moje túžby a želania ohľadom mojej rodiny, financií, práce, podnikania a služby,
keďže viem, že dokážeš robiť omnoho viac, než ja dokážem pýtať, myslieť alebo predstaviť si, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 37:5; 2.Kronická 27:6; 2.Timoteovi 1:12
1-ročný plán: Zjavenie 19:1-10; Zachariáš 7-8
2-ročný plán: Skutky 4:13-22; Ezdráš 6

28

Pastor Chris
Pozdvihni svoju duchovnú anténu
Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Saula pre prácu, do ktorej

som ich povolal (Skutky 13:2).
O pár dní bude rok 2016. Je pre nás dôležité, aby sme sa pripravili a boli Duchom správne
umiestnení pre slávu a víťazstvá, ktoré pre nás naplánoval v budúcom roku. Jeden zo spôsobov, ako to
robiť, je pôst a modlitba; trávením času modlitbou v duchu, študovaním Slova a meditovaním nad ním
a venovaním pozornosti víziám, podnetom, urgenciám, nápadom a myšlienkam od Božieho Ducha.
Pán má pre nás v nasledujúcom roku pripravené niečo zvláštne. Jeho želaním a túžbou je to, aby
ti pomohol naviesť smer tvojho života pre slávu a triumf. Avšak tvoj duch musí byť správne
nasmerovaný, tvoje duchovné antény musia byť vztýčené a naladené na to, aby prijali božské slová
požehnania, inštrukcií, nasmerovania a rád od Pána. Jeho Slovo v tvojom srdci – to, ktoré budeš niesť so
sebou nasledujúci rok – ti dá všetky výhody, ktoré potrebuješ pre úspech a výnimočnosť počas
prichádzajúceho roka.
Najdôležitejším aspektom pôstu nie je to, že sa zdržiavaš jedla, ale to, že odvraciaš svoju
pozornosť od jedla k Bohu. Takže minimalizuj nepotrebné aktivity alebo to, čo ťa ruší, keď sa postíš.
Nemal by si zabúdať, že sa postíš; toto vedomie ti pomáha umlčať bedákanie tela a zachovávať
zameranie na Ducha. Pomáha ti zdvihnúť tvoju duchovnú anténu, takže dokážeš počúvať Pána.
Pamätaj, že sa nemodlíme a nepostíme preto, lebo chceme zmeniť Boha, ale preto, že chceme byť
uvedení do väčších úrovní Jeho slávy a pôsobení Jeho Ducha v našich životoch. Preto keď si vyhradíš čas
na pôst a modlitbu, maj pred sebou jasný cieľ a očakávania. Toto ti pomôže viesť tvoje modlitby, čas
štúdia a meditácie.
Je mnoho ľudí, ktorí sa veľa postia bez modlitby. Nemalo by to byť tak; musíš tam zahrnúť
primeraný a pravidelný čas na modlitbu, štúdium a meditáciu nad Božím Slovom. Nielenže to zdvihne
tvoju duchovnú anténu, ale budeš o krok vpred pred situáciami, významne si zlepšíš svoj život a budeš
správne umiestnený pre slávny a triumfálny rok 2016.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžitok modlitby a pôstu, keď sa odovzdávam týmto duchovným aktivitám, ako
nás k tomu inštruuje Tvoj Duch, moja duchovná vnímavosť sa zvyšuje, som lepšie naladený k prijímaniu božských
signálov, inštrukcií, rád a nápadov pre to, aby som bol slávne navigovaný cez celý prichádzajúci rok, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 14:23; Ján 10:27; Izaiáš 30:21
1-ročný plán: Zjavenie 19:11-21; Zachariáš 9-11
2-ročný plán: Skutky 4:23-37; Ezdráš 7
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Pastor Chris
Umiestni samého seba pre viac
Lebo tento druh nevychádza inak, len modlitbou a pôstom (Matúš 17:21).
Ako sme sa naučili v predchádzajúcom štúdiu, pôst nám pomáha naladiť nášho ducha na Boha.

Neprinúti Boha, aby nás počúval, ale prinúti nás, aby sme počúvali Jeho.
Možno sa pýtaš: „Ako mi pomáha pôst v modlitbách?“ Ježiš v Matúšovi 26:41 povedal: „Bdejte a
modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový (ochotný), ale telo slabé.“ Pôst je duchovným
cvičením; je to zapieranie seba samého, keď podriaďuješ svoje telo, svoje chúťky tomu, aby si načúval
hlasu Božieho Ducha, ktorý je v tebe. Pôst posilňuje tvoje odhodlanie a predsavzatie a pomáha tvojmu
zameraniu, pretože modlitba je druhom komunikácie, kde ty hovoríš k Pánovi a súčasne Mu načúvaš.
Boh túži po tom, aby sa rozprával s tebou osobne a aby si Mu jasne rozumel. Avšak ty Ho
nedokážeš počuť, keď tvoj duch je zahalený inými vecami. Toto je dôvod pôstu. Ako vchádzame do
nového roku, tak je mnoho vecí, o ktorých ti Boh chce niečo povedať. Je to čas na nasmerovanie seba
samého na väčšie prejavy Ducha Svätého v tvojom živote. Buď nadšený z každej príležitosti, ktorú máš
pre modlitbu a pôst, pretože to je príležitosť, aby si bol nasmerovaný pre viac.
Modlitba
Tí, ktorí očakávajú na Pána, tí obnovujú svoju silu, budú sa vznášať na krídlach ako orly, budú bežať
a neustanú, budú kráčať a nebudú umdlievať. Preto keď Ti Pane slúžim počas prípravy na nadchádzajúci rok, tak
zažívam nadprirodzené uvoľnenie a vplyv Ducha v mojom živote a vo všetkom, čo v tomto roku budem robiť. Som
vedený, inštruovaný a nasmerovaný na ďalšiu úroveň slávy, ktorú si pre mňa naplánoval, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Joel 1:14; Ezdráš 8:23; Skutky 13:2
1-ročný plán: Zjavenie 20; Zachariáš 12-14
2-ročný plán: Skutky 5:1-11; Ezdráš 8
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Pastor Chris
Dávaj svoje prosby (žiadosti) s ďakovaním!
O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakovaním predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých

svojich modlitbách a prosbách (Filipským 4:6).
Sú chvíle, kedy sa ľudia modlia a neustále o niečo prosia, napríklad ohľadom ich zamestnania,
financií, zdravia alebo ohľadom niečoho, čo ich veľmi trápi. A pritom sa zdá, že tie veci sa nijako
nemenia. Jeden z dôvodov, prečo je to tak, môže byť to, že nepredkladajú svoje prosby a žiadosti s
„ďakovaním“.
Starostlivo si znova prečítaj náš úvodný verš: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakovaním
predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ Všimni si, že nepovedal: „O nič
nebuďte ustarostení, ale vo všetkom predkladajte Bohu svoje žiadosti len vo svojich modlitbách a prosbách...“
Miesto toho tu hovorí: „...cez modlitbu a prosbu s ďakovaním...!“ (angl. preklad).
To znamená, že tvoje modlitby a prosby majú byť s ďakovaním. Keď takýmto spôsobom
predkladáš svoje prosby, tak potom príde Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé chápanie: „A pokoj Boží, ktorý
prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (Filipským 4:7). To je
pozoruhodné! Tento druh pokoja, ktorý udivuje ľudí, bude chrániť tvoje srdce a myseľ, keď predkladáš
svoje prosby a žiadosti Pánovi „s ďakovaním“. Ľudia okolo teba nebudú chápať, ako môžeš byť tak
pokojný a nad vecou aj napriek všetkým protivenstvám, prekážkam a nepriazni osudu, ktoré sa ti
postavia do cesty.
Máš nejaké špeciálne prosby pre rok 2016? Predlož svoje prosby a žiadosti Pánovi s ďakovaním.
Nežobri ani nebedákaj. Pýtaj si, prijmi to a buď plný radosti. Nech je požehnaný Boh!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti dnes za zjavenie Tvojho Slova a za to, že ma privádzaš do života pokoja
a neobmedzenej prosperity v Kristovi Ježišovi. Bez ohľadu na nepriaznivé okolnosti vyhlasujem, že Tvoj pokoj, ktorý
prevyšuje každé porozumenie, napĺňa moje srdce a srdcia mojich blízkych a úžasne prosperujeme vo všetkom, čo
robíme, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 16:33; Ján 14:27; 2.Samuelova 22:50
1-ročný plán: Zjavenie 21; Malachiáš 1-2
2-ročný plán: Skutky 5:12-23; Ezdráš 9-10
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Pastor Chris
Chváľ Ho... bez ohľadu na to, čo sa deje!
Preto Ťa budem oslavovať medzi národmi a ospevovať Tvoje meno (spievať chvály Tvojmu menu angl.),

Hospodine (Žalm 18:50).
Je dôležité, aby sme vždy ďakovali Pánovi za všetky úžasné veci, ktoré zažívame, ale aj za to, čo
nepovažujeme za príliš príjemné. Niektorí ľudia sú radostní a vďační Pánovi len vtedy, keď sa zdá, že
všetko v ich živote funguje v poriadku, ale frflú, keď prídu ťažkosti. Takto by to nemalo byť. Bez ohľadu
na situáciu a nezávisle na okamžitých okolnostiach by si vždy mal dávať vďaku Otcovi. Bez ohľadu na
všetko Ho uctievaj a oslavuj! Poviem ti jeden príbeh.
Pred pár rokmi sa jeden muž, ktorý pracoval pre vládu, modlil a očakával, že bude v zamestnaní
povýšený. Avšak potom v jeho práci prišiel jeden problém – a on bol obvinený z určitých vecí, ktoré
v skutočnosti neurobil. Tak sa modlil, aby ho Pán obránil. Avšak toto sa nestalo, bol vyhlásený za
vinného a kvôli tomu bol degradovaný. Všetko sa pre neho zhoršilo. V tomto stave však neustále
navštevoval kresťanské stretnutia, slúžil Pánovi a uctieval Ho a dôveroval Mu, že sa ho zastane.
Onedlho nato nastala zmena vlády a všetci jeho nadriadení boli prepustení z práce, avšak jeho sa
to netýkalo! A keďže on bol najdlhšie slúžiaci zo všetkých ľudí, ktorí v tom zamestnaní zostali, tak sa stal
novým šéfom. Ak by bol predtým povýšený tak, ako to očakával, tak by bol medzi všetkými vedúcimi,
ktorí boli vyhodení novou vládou.
Niekedy vôbec nechápeme, čo Pán robí „za scénou“ pre nás. Preto Biblia hovorí: „Vo všetkom
ďakujte, lebo to je vôľa Božia v Kristovi Ježišovi ohľadom nás“ (1.Tesalonickým 5:18). „Vo všetkom“ znamená
„v každej situácii“. Ďakuj Mu bez ohľadu na to, čo sa deje. Keď sa spätne dívaš na rok 2015, buď
radostný a nadšený vo svojom duchu, vďačný Pánovi za víťazstvá a slávy, ktoré očakávaš
v nasledujúcom roku.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že si urobil rok 2015 pre mňa slávnym rokom

. Naplnil si moje

srdce chválou, uctievaním a ďakovaním. Keď Ti dnes spievam zo srdca piesne uctievania, chvály a ďakovania, tak sú
to pre Teba voňavé obete, ktoré Ti prinášajú potešenie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 96:8; Žalm 18:46-49
1-ročný plán: Zjavenie 22; Malachiáš 3-4
2-ročný plán: Skutky 5:24-32; Nehemiáš 1-2

