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Pastor Chris
Soľ Zeme... a svetlo sveta!
Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju

ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté (Matúš 5:13-14).
V úvodnom verši Pán Ježiš zvýraznil dve z našich úžasných vlastností, ktoré máme ako nové
stvorenia v Kristovi Ježišovi: sme soľou Zeme a svetlom sveta. To ti umožňuje spoznať tvoju dôležitosť
vo svete; si zvláštny, špeciálny.
Okrem iného využitia sa soľ používa ako konzervant a dochucovadlo. Chráni potravu pred
rozkladom a dáva jej chuť. Takže ako „soľ Zeme“ ti Boh dôveruje, že budeš ochraňovať a prinášať chuť
svetu okolo teba. Toto môžeš dosiahnuť tým, že budeš prejavovať Božiu lásku a zdieľať Božie Slovo cez
Ducha Svätého s tými, s ktorými prichádzaš do kontaktu, či už je to tvoja rodina, susedia, kolegovia
v práci a pod.
Tvoja prítomnosť v tvojej rodine je na ochranu a spasenie každého člena tejto rodiny! Tvoja
prítomnosť v určitom mieste, kde bývaš, kam chodíš do školy alebo zamestnania, je na spásu a ochranu
ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. Toto je tvoja Bohom daná zodpovednosť.
Okrem toho druhá časť nášho úvodného Písma hovorí: „Vy ste svetlo sveta...“ Čo je svetlo? Svetlo
je to, čo zjavuje, odhaľuje; ukazuje cestu. Svetlo dáva smerovanie. To, že si svetlom sveta, znamená, že by
si mal dávať nasmerovanie a vedenie ľuďom okolo seba. Si mestom postaveným na vrchu, ktoré nemôže
byť skryté. Osvecuj svet okolo seba. Ži tak, aby si napĺňal svoje povolanie. Biblia hovorí: „Povstaň a zaskvej
sa (svieť) , pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou“ (Izaiáš 60:1).
Vôbec nezáleží na tom, v ktorom meste, mestečku, dedine alebo krajine sa nachádzaš; si svetlom!
Žiar tak, aby ľudia videli tvoje dobré skutky a oslavovali tvojho Otca, ktorý je v nebesiach. Neochvejne
pokračuj v modlitbe a získavaní duší, lebo čas je krátky. Neustále mar a paralyzuj skutky nepriateľa tým,
že budeš kázať evanjelium a prejavovať Božiu lásku ľuďom okolo seba, ale aj ďalej.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za výnimočné vlastnosti, ktoré si do mňa vložil. Ako soľ Zeme chránim životy
ľudí prostredníctvom modlitby a služby Slova a ako svetlo sveta im ukazujem cestu tým, že som i príkladom. Všade
kam prídem, ukazujem svetlo slávneho evanjelia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 60:2-3; Skutky 26:16-17
1-ročný plán: Matúš 22:15-46; 2.Mojžišova 22-23
2-ročný plán: Skutky 14:8-18; Jób 34-35
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Pastor Chris
Vždy ver pravde
Posväcuj ich cez pravdu: tvoje slovo je pravda... (Ján 17:17 angl. preklad).
Jeden z najľahších spôsobov, ako sa kresťan môže podriadiť démonickým vplyvom, je to, keď

verí a koná na základe lží. Napríklad ste prijali Ducha Svätého tým, že ste prijali pravdu Kristovho
evanjelia. Prijali ste Krista, keď ste uverili Božiemu Slovu; On nevstúpil do vášho srdca tým, že ste niečo
zjedli alebo prehltli, stalo sa to cez slová. Uverili ste slovám evanjelia, prijali ste ich a potom Kristus začal
prebývať vo vašom srdci.
Podobne aj démoni môžu začať prebývať v ľuďoch, keď tí uveria lžiam a prijmú ich. Keď satan
oklame ľudí lžami, tak cez tieto lži vstúpi do života tých ľudí a začne ich ovplyvňovať. To je dôvod,
prečo keď nejaký človek uverí lži, tak sa začne správať abnormálne, či už je to doma, v cirkvi, medzi
priateľmi alebo v práci. Všetko to závisí na lži, ktorú prijal a na tom špecifickom duchu, ktorý prináša tú
lož. Keď sa ten duch udomácni v takom človeku, privedie dnu ďalších démonov a život takého človeka
sa stále viac a viac zhoršuje.
Najhoršie na tom je to, že ten podvedený človek, keď je aj konfrontovaný s pravdou, ktorú mu
niekto povie, tak jej stále neverí a ani ju neprijíma. Toto poukazuje na to, že je to démonické. Iní sa divia,
prečo sa tak divne správa, a prečo sa stal takým čudným, nenormálnym. Je to preto, lebo zlý duch
prevzal kontrolu na jeho mysľou.
Ale keď sa učíš Slovo a žiješ podľa neho, tak si schopný pevne stáť proti satanským vplyvom
a manipuláciám. Si schopný posudzovať všetko cez pravdu Božieho Slova. Neprijímaj lži, ver vždy len
pravde. Ako môžeš rozpoznať pravdu?
Pravda požehnáva a pozdvihuje. Pravda ťa napĺňa láskou a pôsobí, že rastieš, správaš sa
a hovoríš tak, ako to robí Boh! Pravda ťa povyšuje a povyšuje aj tých, ktorí sú okolo teba; neprináša
zmätky a nenesie v sebe nijakú nenávisť ani horkosť. Pravda je svetlo. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova môjmu duchu, ktoré som dnes prijal. Som požehnaný,
pozdvihnutý a povýšený Tvojím Slovom, ktoré je pravdou, ktorou žijem dnes a navždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 8:31-32; Ján 8:44-46
1-ročný plán: Matúš 23; 2.Mojžišova 24-25
2-ročný plán: Skutky 14:19-28; Jób 36-37
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Pastor Chris
Váž si svojich vodcov
Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú

vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! (1.Tesalonickým 5:12-13).
Ak si nikdy nebol vodcom alebo nebol vo vedúcej pozícii, tak asi nikdy naplno nepochopíš
špecifické ťažkosti vodcovstva. Ak túžiš po tom, aby si sa dostal do vedenia alebo zostal na čele, tak sa
musíš učiť rozmýšľať z pozície vodcu. Ťažkosti vodcovstva sú pre vodcov veľmi špecifické. A až kým sa
nestaneš jedným z nich, tak nikdy nebudeš vedieť, aké vlastne sú.
Ťažkosti a zodpovednosti vodcovstva sú enormné! To je dôvod, prečo sa modlíme za vodcov. Či
už sú to vodcovia v tvojej krajine, zamestnaní alebo v Božom dome, modli sa za nich. Čím viac sa za nich
modlíš, tým viac budeš tolerantnejší voči ich práci, budeš ju viac chápať a oceňovať. Potom Boh uzná za
vhodné, aby ťa uviedol do rovnakej vodcovskej pozície, pretože sa učíš pochopiť ju.
Sú ľudia, ktorí sú veľmi rýchli v kritizovaní vodcov. Nebuď takýto. Nemysli si vždy, že tvoji
vodcovia robia nesprávne kroky len preto, že s nimi nie si spokojný. Ak chceš byť vodcom, tak nikdy
nebuď nahnevaný na vodcov. Nebuď človekom, ktorý neustále všetko kritizuje „spoza bučka“, pretože
takíto ľudia nikdy neprinášajú nič zmysluplné pre spoločnosť.
Čo sa týka tvojich vodcov, rob to, čo hovorí Boh – modli sa za nich a po druhé, vysoko si ich váž
a ceň za ich prácu.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti dnes za služobníkov evanjelia po celom svete, ktorí sú na čele Tvojho
evanjelizačného diela; prosím Ťa, aby boli posilnení na ich duchu zázraky konajúcou mocou a aby boli vedení Tvojou
múdrosťou tak, aby cez ich prácu a vodcovstvo bolo tvoje Kráľovstvo upevnené po celom svete. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 13:1; 1.Timoteovi 5:17; Filipským 2:29
1-ročný plán: Matúš 24:1-35; 2.Mojžišova 26-27
2-ročný plán: Skutky 15:1-11; Jób 38-39
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Pastor Chris
Potrebuje tvoje povolenie
Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským (Žalm 115:16).
Niektorí ľudia sa čudujú, prečo sa potrebujeme modliť, aby Boh zasiahol v určitých

záležitostiach. „Či Boh nemôže spasiť každého človeka vo svete, keďže chce, aby boli všetci spasení?
Prečo sa musíme modliť, aby urobil to, po čom túži? Či nevidí bolesť a utrpenie, cez ktoré ľudia
prechádzajú?“, takto sa zmätení pýtajú. Títo ľudia však nechápu to, že Boh potrebuje naše povolenie,
súhlas. Áno, On to naozaj potrebuje.
Funguje to takto. Boh dal prvému Adamovi Zem do prenájmu a dal mu autoritu nad touto
Zemou, ale Zem vždy patrila Bohu. Biblia hovorí, že Zem je Pánova a aj všetko, čo ju napĺňa (Žalm 24:1).
Avšak Boh ju dal na zodpovednosť Adamovi. A dovtedy, pokým tento prenájom trvá, Boh nemá žiadne
„právo“ zasahovať na Zemi. Ak si preštuduješ 3.kapitolu 1.knihy Mojžišovej, tak zistíš, ako satan prišiel
na scénu a ako od Adama získal kontrolu nad Zemou.
Adam dobrovoľne zapredal jeho právomoc nad Zemou satanovi tým, že spáchal zradu voči
Bohu. A tak satanova autorita nad Zemou nie je anjelskou, ale ľudskou autoritou, ktorú získal od Adama.
Takže je to Adamova autorita, ktorou satan pôsobí a následkom toho Boh nemôže zasahovať.
Ukážme si to na príklade: ak by ste niekomu prenajali pôdu, ktorú vlastníte, dajme tomu na sto
rokov, tak počas tohto obdobia je ten pozemok pod jeho autoritou a vy si na ňu nemôžete klásť
požiadavky, aj keď tá pôda je vaša. Môžete mať požiadavky len vtedy, keď dohodnutá lehota vyprší,
v našom prípade po sto rokoch. Takže aj keď Boh poslal druhého Adama – Ježiša Krista, aby porazil
satana a ustanovil duchovné kráľovstvo, tak prenájom sveta ľuďom je stále v platnosti.
To je dôvod, prečo sa modlíme a jednáme vierou, aby sme si privlastnili požehnania, ktoré nám
Boh už daroval. Boh nemôže jednoducho prísť a vložiť ich do tvojich rúk. Potrebuje tvoje povolenie, tvoje
pozvanie, aby zasiahol v tvoj prospech, pretože toto je svet človeka. Preto vždy, keď sa modlíš, cháp to,
aké dôležité to je, pretože tým umožňuješ, aby Boh „legálne“ zasiahol určitým spôsobom, ktorým by
nemohol zasiahnuť, ak by si sa nemodlil.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za privilégium modlitby, ktoré mi dáva príležitosť k tomu, aby som vypôsoboval
zmeny v oblasti Ducha. Úplne na Tebe závisím, dôverujúc v Tvoju moc a zázračnú intervenciu a priazeň
v záležitostiach môjho života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 107:6; 2.Kronická 14:11-12
1-ročný plán: Matúš 24:36-51; 2.Mojžišova 28
2-ročný plán: Skutky 15:12-21; Jób 40-41
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Pastor Chris
Váž si úspech iných
...vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, znášajte sa vospolok v láske (Efezským 4:2).
Skutočne prosperujúci a úspešní ľudia sú zvyčajne veľmi pokorní; dosť pokorní na to, aby verili,

že Pán môže použiť rovnako iných tak, ako používa ich. Je to iné, ako keď niektorí veria, že Boh môže
uskutočniť nejakú veľkú vec v ich rodine, na pracovisku, v krajine alebo v cirkvi len cez nich. Ak
čokoľvek Boh robí, alebo ide robiť a nie je to cez nich, tak to neprijímajú. To je sebectvo. Nikto nemôže
chodiť s Božím Duchom s takýmto postojom.
Ak je tvoja túžba úprimne oslavovať Pána a vidieť Jeho spravodlivosť nastolenú a vyvýšenú
v srdciach ľudí a v národoch sveta, potom nezáleží na tom, koho si použije na to, aby sa to uskutočnilo.
Najdôležitejšie je to, že cez svoju cirkev je napĺňané Jeho poverenie, zámer a túžbu pre národy a ľudí
v celom svete.
Uč sa žehnať Pánovi a chváliť Ho, keď robí niečo dobré pre niekoho alebo cez niekoho iného.
Keď je niekto iný obdivovaný alebo vážený viac ako ty, tak by ťa to nemalo zraniť; teš sa z toho, pretože
to robí Duch Svätý. On povyšuje každého z nás, požehnáva a koná v našich životoch v súlade s Jeho
túžbou a plánom pre nás. Nikdy nemaj pocit, že nikto iný si nezaslúži byť pred tebou. Biblia hovorí:
„...Nie mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností“ (Zachariáš 4:6).
To, že je niekto iný úspešný neznamená, že ty si zlyhal. Váž si úspech druhých a chváľ za nich
Pána. Keď Boh vidí pokoru v tvojom živote, pozdvihne ťa; povýši ťa. On povyšuje pokorných, ale
pyšných ponižuje. Nikdy nechce, aby si bol pyšný. Bez ohľadu na to, čo Boh robí cez teba chce, aby si bol
pokorný. My by sme mali byť pyšní na Neho a na to, kým nás urobil. Mali by sme byť pyšní na Jeho
slávu v našich životoch, ale nemali by sme sa povyšovať nad nikoho iného.
Nech sa Kristova pokora odráža v tvojom charaktere a vo všetkom, čo robíš. Buď mužom alebo
ženou, ktorá si naozaj váži a oslavuje úspech a víťazstvo iných.
Vyznanie
Cez pokoru a Pánovu bázeň prichádza bohatstvo, česť a život. Preto si svoje vnútro odievam
milosrdenstvom, vľúdnosťou, pokorou mysle, tichosťou, zhovievavosťou a vidím ľudí takým istým spôsobom, ako ich
vidí Pán; bez toho, aby som opovrhoval niekým alebo niekoho nenávidel. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Filipským 2:3; 1.Peter 5:6; 2.Kronická 12:12
1-ročný plán: Matúš 25:1-30; 2.Mojžišova 29-30
2-ročný plán: Skutky 15:22-31; Jób 42
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Pastor Chris
Ži skutočný kresťanský život
Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti,

(2.Timoteovi 3:16).
Sú veriaci, ktorých správanie a životný štýl nesvedčí o kresťanstve. Ich nevhodné správanie sa
týka aj toho, ako jednajú s inými ľuďmi. Môžu to byť tí, ktorí pracujú s nimi, alebo pre nich, dokonca to
môžu byť ľudia, ktorí sú aj od nich starší; ich charakter a správanie je také, že nie sú hodné nasledovania.
Tvoje správanie musí byť príkladné. Vo svojich jednaniach uspokoj Pána a nie seba. Ak nie sú
záležitosti tvojho života v súlade so Slovom, nemôžeš zažívať také pomazanie Božieho Ducha, aké by si
mohol mať! Tvoj život nebude oslavovať Boha! Je to akoby si „sial do tŕnia“, a to nefunguje. Tŕnie zadusí
úrodu.
Aká čistá je tvoja myseľ? Aké čisté sú tvoje myšlienky? Aké čisté sú tvoje túžby? Je dôležité, aby
si obnovoval svoju myseľ Slovom a buď si istý, že tvoje záľuby, voľby, myšlienky a túžby sú v súlade so
Slovom. Buď skutočným kresťanom v srdci a v skutku.
Božie Slovo nám bolo dané na to, aby preskúmalo naše činy, motívy, myšlienky a túžby. Písma
nám boli dané, aby nás budovali, trénovali, inštruovali a napravovali v živote spravodlivosti: „Každé
písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti.“
Nech ťa vedie Božie Slovo. Keď sa celý odovzdávaš Slovu, tak bude premieňať tvoj život
a pomôže ti formovať správny charakter a mentalitu. Zbaví ťa všetkých zlých vecí a očistí ťa od všetkej
nespravodlivosti. Ježiš povedal: „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril“ (Ján 15:3). Božie Slovo ťa
očistí a posvätí.
Už aj teraz Slovo vykonáva svoju službu v tebe, očisťuje ťa a berie ťa na vyššiu úroveň slávy.
Rozhodni sa, že budeš žiť Slovo a budeš vyjadrovať Božiu spravodlivosť. Zastav vo svojom živote
všetko, čo nie je v súlade s Božím Slovom. Ži skutočný kresťanský život.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za Tvoju večnú milosť a lásku. Povolal si ma, aby som zjavoval Tvoju
chválu a vyjadroval Tvoju spravodlivosť na zemi. Preto sa podriaďujem Tvojmu Slovu, aby som žil božský život,
ktorý si mi dal na Tvoju chválu a slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené čítanie: 1.Tesalonickým 4:7; 1.Peter 1:14-16
1-ročný plán: Matúš 25:31-46; 2.Mojžišova 31
2-ročný plán: Skutky 15:32-41; Žalm 1-2
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Pastor Chris
Nevzdávaj sa; zotrvávaj stále zameraný!
Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní! (1.Korintským 16:13).
Boh chce, aby si bol vo svojej viere pevný, pretože vo vhodnom období, to znamená v správnom

čase, zožneš úrodu, ak sa nevzdáš. Do teba ako Božieho dieťaťa Boh vložil jedinečné schopnosti. Môžeš
byť vo fáze života, keď si nebudeš istý, či by si mal pokračovať v robení vecí, ktoré ti zveril Pán, a to kvôli
problémom, prenasledovaniu, skúškam a testom. Ale poviem ti toto: udržuj si svoje zameranie.
Nevzdávaj sa.
Biblia hovorí, že ak si mdlý v deň súženia, ak sa vzdávaš kvôli problémom a výzvam, ktorým
čelíš, tak tvoja sila je malá. Ale tvoja sila nie je malá, pretože sám Pán je tvojou silou. Vzdať sa v deň
problému znamená, že dôveruješ sebe. 2.Korintským 3:5 hovorí: „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo
sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.“ Dôveruj Mu, že ťa dovedie do konca; On je
tvojou schopnosťou.
Nečudo, že sa Duch Boží modlí cez apoštola Pavla, aby si bol cez Ducha posilnený mocou
(zázraky konajúcou schopnosťou) na vnútornom človeku. Ako posilníš svojho vnútorného človeka? Je to
cez Božie Slovo a modlitbu v Duchu Svätom. Keď tráviš čas štúdiom Slova a meditovaním nad ním,
pridáš pravidelné hovorenie v jazykoch, tvoj duch je posilňovaný zázraky konajúcou schopnosťou.
A zrazu sa ti zdá celý svet malý a uvidíš, že nič pre teba nie je nemožné.
Keď si posilňovaný božskou schopnosťou na vnútornom človeku, stávaš sa tak presvedčený, že
nemôžeš byť odhovorený. Podobne ako Abrahám, ktorý nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale
bol silný vo viere dávajúc slávu Bohu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za inšpiráciu a uistenie, ktoré prichádza z Tvojho Slova. Tvoja milosť je pre mňa
dostatočná vo všetkom a som plne presvedčený, že moja dostatočnosť je z Teba. Ďakujem Ti, že si ma nasmeroval
k večnému úspechu; dnes i vždy slávne triumfujem cez Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; Židom 10:23
1-ročný plán: Matúš 26:1-30; 2.Mojžišova 32-33
2-ročný plán: Skutky 16:1-10; Žalm 3-4
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Pastor Chris
Ty si zodpovedný za svoj život
Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu.

Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo (5.Mojžišova 30:19).
Niekedy sa ľudia čudujú: „Ak Boh hovorí, že som úspešný, prečo veci nepracujú v môj
prospech?“ To, čo si neuvedomujú je to, že hoci Boh chce, aby si prosperoval, bol úspešný, výnimočný
a zdravý, musíš stáť na Jeho strane a rozhodnúť sa, že napriek všetkým prekážkam budeš tým, čím Boh
chce, aby si bol. Je to osobné rozhodnutie, ktoré musíš urobiť.
Ktokoľvek môže pre teba čokoľvek urobiť, vrátane toho, že sa bude za teba modliť, zdieľať
s tebou Slovo, ale nikto nemôže za teba robiť rozhodnutia. Ty musíš robiť svoje vlastné rozhodnutia.
Božia úloha je, aby ťa viedol cez Slovo a Duchom Svätým tak, aby si robil správne rozhodnutia. Mnoho
ľudí má vo svojich životoch problémy kvôli zlým rozhodnutiam. Tvoj život dnes je taký, aký je kvôli
rozhodnutiam, ktoré si urobil. Rovnako tvoj zajtrajšok závisí od voľby a rozhodnutí, ktoré robíš dnes.
Boh ti dal právo vybrať si život a požehnanie alebo smrť a kliatbu. On nepredurčil pre nikoho,
aby zlyhal, ale chce, aby si prosperoval a bol zdravý (3.Ján 1:2). Ustanovil pre teba dobrý život. Preto sa
rozhodni, že naplníš Jeho sen, ktorý má pre teba a budeš tým, čím chce, aby si bol. Je to tvoja
zodpovednosť; nikto to nemôže urobiť za teba. Ako žiješ svoj život, ako robíš svoje rozhodnutia, je úplne
tvoja zodpovednosť.
Môžeš si zvoliť byť úspešným! Môžeš si zvoliť, že budeš robiť v živote príkladne dobre. Je to
voľba, ktorú musíš urobiť. Možno sa opýtaš: „To je také jednoduché?“ Áno! A radím ti, aby si toto
rozhodnutie urobil dnes, ak si ho ešte neurobil. Nedovoľ, aby tvoj život určovali okolnosti. Urob
rozhodnutie, že budeš žiť slávny život, ktorý Boh pre teba naplánoval
Vyznanie
Božie Slovo je v mojom srdci a v mojich ústach, produkuje výsledky, spôsobuje v mojom živote zmenu
a obracia okolnosti v môj prospech. Môj život je na Božiu slávu a robím pokrok zo slávy do slávy, pretože vo mne žije
Kristus. Prosperujem a chodím v božskom zdraví! Víťazím Slovom a cez Slovo! Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 3.Ján 1:2; Izaiáš 30:21
1-ročný plán: Matúš 26:31-56; 2.Mojžišova 34-35
2-ročný plán: Skutky 16:11-18; Žalm 5-6
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Pastor Chris
Uveď vo svojom živote do činnosti Jeho požehnania
Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi

všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3).
Častokrát ľudia hovoria: „Čakám na Pána, aby urobil pre mňa to a to.“ A tým myslia, že
očakávajú, že On niečo „urobí“ pre nich. Ak je niečo, na čo čakáš, aby Boh pre teba urobil, tak by som ti
rád oznámil - Boh čaká na teba, aby si niečo urobil a spôsobil tú zmenu, po ktorej túžiš! Náš úvodný verš
nehovorí, že Boh nás požehná, ale hovorí, že Boh nás požehnal! Toto je úžasná skutočnosť a najkrajšie na
tom je, že nie sú k tomu pridané žiadne podmienky. Ty už si požehnaný.
Sú dve veci, ktoré treba porozumieť z tohto verša. Po prvé to, že duchovné ovláda fyzické; to
znamená, že ak ťa požehnal všetkým duchovným požehnaním, potom si požehnaný aj všetkým
pozemským požehnaním! Menšie je obsiahnuté vo väčšom. Druhá vec je, že čo sa týka Boha, tak všetko,
čo potrebuješ k tomu, aby si mal slávny a výnimočný život, ti už bolo dané.
Žiaľ mnohí si to neužívajú. Existujú nesmierne požehnania, ktoré nám patria v Kristovi Ježišovi,
ale mnoho ľudí si nie je nevedomých tejto skutočnosti. Neexistuje nič, čo by ti Boh zadržiaval! Neexistuje
nič, čo by pre teba mal urobiť, pretože už všetko urobil. Od teba sa očakáva, že budeš konať podľa Jeho
Slova a urobíš vo svojom živote reálnym to, čo pre teba už Boh urobil.
2.Kráľov 7:1 nám hovorí niečo veľmi poučné. Elizeus spolu so všetkými Izraelcami a Izraelským
kráľom čakali na Boha, že niečo urobí a zmení hospodársku situáciu Izraela. Avšak nič sa nestalo, až kým
Elizeus nepovedal Slovo: „Vtedy Elízeus povedal: Počujte slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin: Zajtra o
tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, dve sey jačmeňa za šekel.“ Keď urobil toto
prehlásenie, ekonomika národa sa zmenila v priebehu dvadsaťštyri hodí, presne tak, ako povedal!
Prevezmi svoj život prostredníctvom Božieho Slova vo svojom srdci a vo svojich ústach! Takto
aktivuješ Božie požehnania vo svojom živote.
Vyznanie
Som Abrahámovým semenom narodeným na to, aby som vo svete kraľoval a vládol! Chodím v hojnosti,
pretože všetky veci sú moje! Môj život je svedectvom o Božej milosti, sláve a veľkosti. Nielenže som požehnaný, ale
som aj rozširovateľom Božích požehnaní a Božej dobroty. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21; 2.Peter 1:3
1-ročný plán: Matúš 26:57-75; 2.Mojžišova 36-37
2-ročný plán: Skutky 16:19-28; Žalm 7-8
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Pastor Chris
Dôveruj mu ohľadom svojho života!
On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatami a pridelil im stolicu

slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme, a na ne položil svet (1.Samuelova 2:8).
Pre Božie dieťa neexistuje neprospech, nevýhoda. Ver tomu. Nezáleží na tom, ako si sa narodil,
kto sú tvoji rodičia, tvoje okolie alebo rodinné korene. Keď si sa znovuzrodil, tak tvoj život je Bohom
ustanovený tak, aby išiel v smere úspechu. Možno si sa narodil v extrémne chudobnej rodine, ale to nič
neznamená! Si Abrahámovým semenom. Preto tvoje bohatstvo nemá nič spoločné s tvojou rodinou alebo
rodokmeňom.
Neexistuje žiadny zákon alebo právo, ktorá by určovalo, že ten, kto sa narodil v paláci, sa bude
mať lepšie v živote než tí, ktorí sa narodili v opustenej osade na chudobnom vidieku. V skutočnosti čím
sú horšie okolnosti čo sa týka tvojho narodenia, tým väčšie sú možnosti tvojho svedectva! Takže nikdy
nehľadaj dôvody, prečo by si sa mal hanbiť za okolnosti tvojho narodenia, rodinného zázemia alebo toho,
kde žiješ. Radšej sa rozhodni, že budeš úspešný a budeš odpoveďou na nárek tvojej rodiny. Buď tým, kto
zmení stav tých vecí.
Ak si mladý človek, ktorý pochádza z chudobnej rodiny, nehanbi sa za svojich rodičov alebo
dom, z ktorého pochádzaš! Zostávaj tam a kráčaj svojou cestou smerom hore! Len preto, že dom tvojich
susedov je lepší než tvoj neznamená, že ak by sa ťa niekto spýtal: „Kde je tvoj dom?“, tak ukážeš na
susedov dom namiesto na dom tvojich rodičov. Teš sa z toho, odkiaľ pochádzaš. Ďakuj za to Bohu! Tam
ťa Boh umiestnil, je to časť tvojej slávy.
Zapamätaj si, že Boh je Ten, ktorý pozdvihuje chudobného z prachu a zodvihne bedára z blata,
aby ho posadil s kniežatami a aby im pridelil stolicu slávy. Dôveruj Mu, že urobí tvoj život slávnym.
Dôveruj Mu, že ťa zmocní, aby si bol tým, ktorý bude požehnávať a pozdvihovať iných. Neexistujú pre
teba žiadne obmedzenia, ak len budeš dôverovať Pánovi ohľadom svojho života.
Modlitba
Požehnaný Pane, som Ti tak vďačný za Tvoju láskavosť! Ty si postavil moje nohy na skalu a urobil moje
kroky pevnými. Skôr, než som sa narodil, tak si ma poznal a predurčil si ma pre život veľkosti. Prostredníctvom
Tvojho Slova a Tvojím Duchom robím pokrok veľkými krokmi prinášajúc ovocie spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 113:5-8; Žalm 40:2
1-ročný plán: Matúš 27:1-26; 2.Mojžišova 38-39
2-ročný plán: Skutky 16:29-40; Žalm 9-10
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Pastor Chris
Moc pracuje pre tých, ktorí veria!
Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9:23).
Božia moc je dostupná vždy na to, aby zachraňovala, požehnávala, uzdravovala a premieňala

životy; ale pracuje len pre tých, ktorí veria. Rimanom 1:16 zdôrazňuje toto: „Veď ja sa nehanbím za
evanjelium (Kristovo): lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu...“ Takže toto ozrejmuje
niektoré domnienky a chybné názory, ktoré ľudia majú. Napríklad tí, ktorí hovoria: „Každý chorý, za
ktorého sa Ježiš modlil, bol uzdravený.“ Ale Biblia to takto nehovorí.
Na niektorých miestach Biblia hovorí: „ A uzdravil mnohých“ (Marek 1:34). Na iných miestach sa
hovorí, že: „...uzdravil všetkých, ktorí boli chorí“ (Matúš 8:16). Takže keď Boh hovorí „mnohých“ a keď
hovorí „všetkých“, tak by to mal byť rozdiel. Ale napriek tomu vám chcem ukázať aspoň jedno miesto,
kde bolo ťažké pre Ježiša uzdravovať. Bolo to v Jeho rodnom meste Nazarete.
Biblia nám hovorí, že ľudia frflali kvôli Jeho chovaniu: „Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat
Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom“ (Marek 6:3).
Bol im tak známy, že Ním pohŕdali. Boli urazení, že sa správa inak. A preto Biblia hovorí: „A nemohol tam
urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich“ (Marek 6:5).
Takže ak Biblia hovorí, že Ježiš „nemohol urobiť iného divu“, znamená to, že to skúšal. Pokúšal
sa o to, ale nefungovalo to. Nemohol urobiť taký zázrak, ako uzdraviť slepého, hluchého, alebo
chromého. Nemohol vykonať takéto zázraky v Nazarete, pretože ľudia neverili. Biblia hovorí, že sa:
„...divil ich nevere.“ Ich nevera „skratovala“ Božiu moc.
Ak študuješ Jánovo evanjelium, tak niekoľkokrát keď Ježiš slúžil ľuďom, tak povedal: „...len
ver“, pretože ak neveríš, nemôžeš zažívať Božiu moc. Ak neveríš, nemôže ťa zachrániť. Moc funguje pre
tých, ktorí veria. Neexistuje pre teba nič nemožné, ak veríš: „Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je
všetko možné!“ (Marek 9:23).
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktoré vkladá do môjho ducha vieru. Moja viera je silná
a neotrasiteľná. Viem, kto som a viem, že môžem urobiť všetko, cez Krista, ktorý ma posilňuje. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:5; Marek 11:23-24
1-ročný plán: Matúš 27:27-44; 2.Mojžišova 40
2-ročný plán: Skutky 17:1-9; Žalm 11-13
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Pastor Chris
Určite cez to prejdem víťazne!
Lebo toto ľahké, momentálne súženie (táto drobná ťažkosť, cez ktorú práve prechádzame), nás stále vo viac

a viac rozhojňujúcejšej sa miere pripravuje pre, produkuje a zachováva pre nás večnú váhu slávy (ktorá je
nezmerateľná, zďaleka presahujúc všetko, s čím by sa mohla porovnať alebo čo si vieme predstaviť; obrovská
a nadprirodzená sláva a požehnanie, ktoré nikdy neprestanú!) (2.Korintským 4:17 rozšírený angl. preklad).
V našich kresťanských životoch môžu prísť ťažké časy; krízy života môžu prísť k tebe
v skúškach, pokušeniach a prenasledovaní. Ale v takýchto chvíľach vytrvaj; nevzdávaj sa, pretože to
prišlo len preto, aby si cez to prešiel.
Pripomeňme si Ježišove vyhlásenie tým, ktorí Ho zatkli: „a keď som každý deň býval s vami v
chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy“ (Lukáš 22:53). To bolo len na chvíľu.
Keď to prešlo, tak bol zjavený oslávený Boží Syn. Halleluja! Takže možno prechádzaš cez ťažké obdobie
tmy, ale Biblia hovorí, aby si to považoval za každú radosť, keď prechádzaš cez rôzne skúšky vediac, že
skúšky tvojej viery pôsobia vytrvalosť (Jakub 1:2); dopadne to na tvoje dobré.
Možno si dával Pánovi, sial si semená a platil desiatky a odrazu si prišiel o prácu. Ak sa to deje,
nerob paniku. Nehovor: „Ó, Bože, prečo sa mi to stalo?“ Niekto ti dokonca môže povedať: „Ak si
skutočne kresťan, tak by sa ti to nemalo stať“; ale to nie je pravda. Niektoré veci sa dejú napriek tomu, že
si kresťan, ale to nemení nič na tom, kým si; si stále víťaz!
Okolnosti tvojho života nepopisujú kvalitu tvojej osobnosti a ani by ju nemali vyjadrovať. Ježiš
povedal: „Vytrvalosťou zachováte si životy“ (Lukáš 21:19). Zostávaj v presvedčení o istote Božieho Slova bez
ohľadu na to, čo sa deje tebe alebo okolo teba. Môžu ťa dať do väznice; na tom nezáleží! Môžu tebou
opovrhovať a ignorovať ťa; na tom nezáleží. V tebe žije Ten väčší a na tom záleží.
Ten problém bude trvať len chvíľu! Tá nepriaznivá situácia je len na chvíľu; to sa prihodilo, len
aby si cez to víťazne prešiel! Akékoľvek tlaky, ktorým práve teraz čelíš, sú všetky len ľahkým,
momentálnym súžením; vyprodukujú pre teba ďaleko väčšiu a večnú tiaž slávy, keď budeš zotrvávať
zameraný na Slovo.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za potešenie Tvojho Slova. Prehlasujem, že všetko spolu pôsobí vždy na moje dobré
a cez Slovo dnes víťazím, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:2; Ján 16:33; 2.Peter 1:19
1-ročný plán: Matúš 27:45-66; 3.Mojžišova 1-3
2-ročný plán: Skutky 17:10-21; Žalm 14-16
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Pastor Chris
Buď pod vplyvom Slova!
...a že od detstva poznáš sväté Písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša

(2.Timoteovi 3:15).
Deď čo deň počúvame a vidíme veci, ktoré ovplyvňujú naše životy; udalosti, ktoré sa snažia
ovplyvňovať našu radosť, šťastie a rozhodnutia. Ale Božia túžba je, aby sme študovali Slovo, meditovali
nad ním a boli sme ovplyvnení Slovom a nie okolnosťami. Božie Slovo je schopné urobiť ťa múdrym
a dať ti tvoje dedičstvo v Kristovi. Nikdy neodvracaj svoju myseľ od Božieho Slova, pretože tvoja sláva je
v Slove.
Biblia hovorí: „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). Ak stále pozeráš na Božiu slávu, ktorá je
v Jeho Slove, budeš sa premieňať a staneš sa tým, čo vidíš. Pavol povedal Timoteovi: „O toto sa staraj,
tomu ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné“ (1.Timoteovi 4:15).
Božie Slovo je album, ktorý obsahuje Boží obraz o tebe, a tak ako otáčaš strany pri štúdiu
a meditácii, vidíš svoj slávny odraz a to sa stále zlepšuje, pretože tvoj život ide zo slávy do slávy. Takže
nech ťa Slovo ovplyvňuje. Kŕm svojho ducha a myseľ Slovom. Napravuj a obnovuj svoje myslenie
Slovom.
Keď je tvoja myseľ obnovená Slovom, tak Božie myšlienky, Jeho názory a nápady budú vládnuť
v tvojej mysli. Potom budeš mať mentalitu úspechu, víťazstva, zdravia, prosperity a veľkosti. Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, som úplne podriadený Tvojmu Slovu, ktoré je schopné urobiť ma múdrym a tiež dať mi moje
dedičstvo v Kristovi. Moje srdce je vždy otvorené vplyvu neomylných princípov úspechu, víťazstva, zdravia,
prosperity a veľkosti, ktoré sú zjavené v Tvojom Slove! A tak prosperujem v živote a vždy v ňom triumfujem,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 119:10-11; Filipským 4:8; Žalm 1:1-3
1-ročný plán: Matúš 28; 3.Mojžišova 4-5
2-ročný plán: Skutky 17:22-34; Žalm 17-18
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Pastor Chris
Ovplyvňuj tvoj svet Kristovým životom
„Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia. Veď je zjavné, že ste

listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale Duchom Boha živého, nie na
kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc.“(2.Korintským 3:2-3).
Mnoho ľudí má o kresťanstve nesprávny obraz. Niektorí hovoria, že je to uctievanie Boha. Iní
povedia, že je to viera v Ježiša Krista a ďalší povedia, že to znamená chodiť do cirkvi. I keď kresťanstvo je
aj o uctievaní Boha, viere v Ježiša Krista a chodení do cirkvi, ani jedna z týchto vecí skutočne neurčuje, čo
je to kresťanstvo.
Kresťanstvo je vonkajší, viditeľný prejav Kristovho života v človeku. Je to prejavovanie Božej
spravodlivosti v človeku. Je to každodenné prejavovanie božskosti v ľuďoch. Božie denné kráčanie
v človeku; to je kresťanstvo! Kresťanstvo - to je zjavené Slovo Božie. Kresťanstvo – to je žijúce Slovo
Božie.
Tvoj život kresťana je prejavom Božieho Slova. Ty si Kristova epištola. A preto by tvoj život mal
odrážať, kým si v skutočnosti; si pravdivý svedok, žijúci dôkaz toho, že Kristus vstal z mŕtvych na slávu
Otcovu a že dnes žije. Apoštol Pavol hovorí, že sme žijúce listy.
Tvoj život by mal byť pre všetkých čitateľný; preto tvoje slová, skutky a postoje by mali prenášať
a odovzdávať Kristov život ľuďom okolo teba. Ovplyvňuj svoje okolie milosťou a slávou Božieho
kráľovstva. Zasahuj svojím kresťanským životom tých, čo sú okolo teba! To je tvoje povolanie, zmysel
tvojho života; to je tvoj život!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že ma robíš človekom, ktorý zjavuje božskosť a život Tvojho Slova. Keď
teraz žijem v tomto svete, mám vedomie toho, že môj život je prejavom Božej spravodlivosti! Aký je On, taký som ja
v tomto svete. Som v tomto svete Tvojím predlženým ramenom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírene štúdium: Kolosenským 1:26-27; Efezským 5:1-2; 1.Jánova 3:10
1-ročný plán: Marek 1:1-20; 3.Mojžišova 6-7
2-ročný plán: Skutky 18:1-11; Žalm 19-20
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Pastor Chris
Máš Jeho spravodlivosť
„Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote

tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti“ (Rímskym 5:17).
Ján 1:17 hovorí: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.“
Ježiš Kristus neprišiel so zákonom. Prišiel s milosťou a priniesol nám spravodlivosť ako dar.
Spravodlivosť je prejavovanie Otcovej vôle a prirodzenosti. On nás prehlásil spravodlivými, lebo v Ňom
sme nové stvorenie. 2.Korintským 5:17 hovorí. „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli, a hľa, nastali nové.“
Rímskym 4:25 nás učí, že Ježiš bol: „...vydaný pre naše hriechy a vzkriesený na naše ospravedlnenie.“
Preto je naším osloboditeľom. Ak si počul evanjelium, uveril si mu a vyznal si Ježiša Krista ako Pána
svojho života, stal si sa prijímateľom Jeho milosti a spravodlivosti. Nebol si pred Bohom ospravedlnený
pre tvoju vlastnú spravodlivosť. Nie! Stojíš v Kristovej spravodlivosti, a je to výsledok toho, čo urobil
Kristus.
Ježiš neprišiel len kvôli tomu, aby odhalil, ukázal a zjavil Božiu spravodlivosť (Otcovu vôľu
a prirodzenosť), ale preto, aby aj nás učinil spravodlivosťou Božou. Dal ti túto prirodzenosť, schopnosť,
autoritu a službu, aby si vykonával to, čo On začal; aby si to aj ty robil a učil. Obdaril ťa darmi
a schopnosťou odhaľovať a zjavovať vôľu, zámer a charakter Tvojho nebeského Otca. Aký úžasný život!
Nečuduj sa, že ťa nazýva spoločníkom, spolupracovníkom v rovnakom Božom druhu života:
„...obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli
porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť“ (2.Petrova 1:4). Rozmýšľaj o tejto pravde; rozmýšľaj o tom, čo to
znamená a ži podľa toho.
Modlitba
Požehnaný Pán Ježiš, ďakujem Ti, že mi odhaľuješ Božiu prirodzenosť a robíš ma vyjadrením
a manifestáciou Otcovej slávy, prirodzenosti, lásky, krásy a milosti. Tvoja vôľa a dobrota sú vyjadrené cezo mňa
dnes a naveky. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírene štúdium: 2.Korintským 13:14; 2.Korintským 8:9
1-ročný plán: Marek 1:21-45; 3.Mojžišova 8
2-ročný plán: Skutky 18:12-23; Žalm 21-22
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Pastor Chris
Vykonávateľ Jeho dobroty
„Ale vy ste vyvolenou rasou, kráľovským kňazstvom, zasväteným a vyvoleným národom, samotným

Bohom kúpený zvláštny ľud, aby ste zvestovali úžasné skutky a prejavovali cnosti a dokonalosť Toho, ktorý vás
povolal z tmy do Jeho predivného svetla “ (1.Petrova 2:9 rozšírený angl. preklad).
Naše dnešné slovo nám hovorí, že On nás povolal z tmy do svojho predivného svetla. To
znamená, že si bol povolaný a poslaný Bohom, aby si zjavoval a uplatňoval Božiu vôľu, zámer
a charakter v tvojom okolí; stal si sa vykonávateľom Jeho dobroty.
Smutné je, že niektorí si myslia, že boli povolaní z tmy a teraz „sú na ceste“ do Jeho predivného
svetla. Nie! Ty si bol prenesený z tmy a bol si preložený, prenesený do Božieho nádherného svetla.
Nesnažíš sa tam dostať, už si tam teraz!
Nielenže si prijímateľom Jeho požehnaní alebo Jeho spravodlivosti, ale stal si sa tiež vyslancom,
rozširovateľom Jeho dobroty. To je tvoja práca, služba a život. Je to to, čo robil Ježiš. Prišiel odhaliť,
demonštrovať a manifestovať Otcovu vôľu a prirodzenosť. A teraz je tebe daná Jeho prirodzenosť,
autorita a služba, aby si to, čo On začal, aj ty robil a učil. Obdaril ťa darom, schopnosťou, aby si zjavoval
a manifestoval vôľu, zámer a charakter tvojho nebeského Otca.
Teraz, keď si znovu narodený, stal si sa kanálom na to, aby sa cez teba prejavoval. Si vyjadrením
Jeho slávy, lásky a milosti. Nečuduj sa, že hovorí o tebe, že máš Jeho druh života a že máš účasť na
božskej prirodzenosti (2.Petrova 1:4). Buď si vedomý tejto pravdy a nikdy neži v zmätku či zúfalstve.
Nech je tvoj život nekonečným prúdom zázrakov tým, že žiješ Boží zámer pre teba a rozširuješ Božiu
dobrotu do sveta okolo teba.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju spravodlivosť, ktorá je vo mne zjavená a za Tvoju slávu, ktorá je
v mojom duchu! Rozširujem Tvoju lásku, dobrotu a milosť! Ďakujem Ti, že som sa stal plným, kompletným
vyjadrením Tvojho charakteru, vôle a zámeru v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen
Rozšírene štúdium: Kolosenským 1:27-28; Rímskym 5:5
1-ročný plán: Marek 2:1-22; 3.Mojžišova 9-10
2-ročný plán: Skutky 18:24-19:7; Žalm 23-24
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Pastor Chris
Autorita odpúšťať hriechy
„Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im“ (Ján 20:23).
V 2. kapitole Markovho evanjelia nám Biblia hovorí o tom, ako sa okolo Ježišovho domu

zhromaždil zástup tak, že zatarasil vchod a nikto nemohol ísť ani dnu ani von. Štyria muži, ktorí sa
nemohli dostať pre ten zástup dnu, rozobrali časť strechy a spustili svojho priateľa, ktorý bol ochrnutý,
až dnu k Ježišovi a očakávali uzdravujúci dotyk od Pána.
Ježiš sa ho ani nedotkol a ani nepovedal nič o mužovej chorobe alebo o jeho fyzickom stave.
Avšak najskôr sa zaoberal duchovným stavom toho muža, lebo jeho fyzický stav bol určený jeho
duchovným stavom. V 5. verši povedal Ježiš tomu ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!“
Niektorí náboženskí učenci boli pobúrení a reptali: „Prečo sa tento človek rúha, kto môže odpúšťať
hriech ak nie len Boh?“(Marek 2:7). Vedeli, že Ježiš má moc uzdravovať, ale nevedeli, že má moc odpúšťať
hriechy. Vysvetlil im, že On ako Syn človeka má moc aj odpúšťať hriechy. Sláva Bohu! A vieš čo? Dal tú
istú autoritu aj nám, aby mohol konať dobré veci. V Jánovi 20:23 hovorí: „Ktorýmkoľvek odpustíte hriechy,
odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im.“
Preto môžeme vyhlasovať uzdravenie ako aj ďalšie požehnania iným a pre iných v mene Ježiš
a rovnakým spôsobom môžeme vyhlasovať odpustenie. On nás poslal niesť Jeho evanjelium, odhaľovať
Otcovo srdce lásky a zľutovania k národom sveta. Aké požehnanie!
Modlitba
Ďakujem Ti Otec, že mi dávaš autoritu uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych, odpúšťať hriešnikom
a obracať ľudské srdcia k spravodlivosti. Pôsobím cez Ježišovu autoritu, pretože tak ako je On žiarou Tvojej slávy,
rozširovateľom Tvojej milosti, dobroty a milosti, tak som aj ja v tomto svete! Amen.
Rozšírene štúdium: 1.Jánova 4:17; Lukáš 9:1; Lukáš10:19
1-ročný plán: Marek 2:23-3:12; 3.Mojžišova 11-12
2-ročný plán: Skutky 19:8-20; Žalm 25-26

18

Pastor Chris
Manifestácia Božej vôle a prirodzenosti
„a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy“ (Efezským 4:24).
Náš úvodný verš je nádherne vykreslený v rozšírenom anglickom preklade Biblie. Hovorí: „a

oblečte si novú prirodzenosť (obnovené ja), stvorenú na Boží obraz, [podobnú Bohu] v pravej spravodlivosti
a svätosti.“ Fráza: „podľa Boha...“ znamená: „na Božiu podobu“. Bol si stvorený, aby si bol podobný Bohu
v spravodlivosti a pravej svätosti. A čo je to spravodlivosť? Je to prejavovanie Otcovej vôle
a prirodzenosti.
Takže keď Biblia hovorí o oblečení si novej prirodzenosti, ktorá je stvorená v spravodlivosti, tak
to znamená, že môžeš chodiť vo svetle toho, kto si: si prejavom Otcovej vôle a Jeho prirodzenosti! Moc na
to, aby si Ho potešoval a uspokojoval vždy, všade a vo všetkom – prinášajúc svedectvo o Jeho charaktere
a prirodzenosti svojím životom, skutkami a slovami – je v tvojom duchu. Bol si povolaný manifestovať
a vykonávať vôľu, zámer a charakter Boha. Toto je pravá spravodlivosť.
Ježiš bol zjavením Otcovej vôle a prirodzenosti; to znamená vyjadrením Božej spravodlivosti.
Takisto naša spravodlivosť je vyjadrením vôle a prirodzenosti nebeského Otca! Židom 1:3 nám hovorí, že
Ježiš bol „vyjadrením, prejavením“ obrazu Otca. Slovo „vyjadriť“ znamená ukázať, dať najavo,
manifestovať, vysloviť a demonštrovať. Bol dokonalým predstaviteľom a stelesnením Otca. A Biblia
hovorí, že aký je On, takí sme my v tomto svete (1. Jánov 4:17). Táto spravodlivosť v nás produkuje
správne postavenie pred Otcom bez strachu, menejcennosti alebo odsúdenia.
Boli sme obdarení schopnosťou a mocou kdekoľvek zjavovať a prejavovať Otcovu vôľu
a prirodzenosť; v každej situácii. Toto je naše povolanie; toto je to, čo nás poslal robiť! Toto je naše
dedičstvo. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že ma všade robíš žiarou Tvojej slávy a prejavom a vyjadrením Tvojej vôle
a prirodzenosti. Chodím v realite života spravodlivosti, ktorý mám v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 1:3, 1. Jánov 4:17
1-ročný plán: Marek 3:13-35; 3.Mojžišova 13-14
2-ročný plán: Skutky 19:21-29; Žalm 27-28
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Pastor Chris
Naše vyznania nám vládnu
„Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v

srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.“ (Marek 11:23).
Príslovie 6:2 hovorí: „...zaplietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst.“ Tento verš
podčiarkuje ťažkú situáciu mnohých, ktorí sa v nej dnes ocitli. Ocitli sa v zajatí skrze ich negatívne
vyznania; sú zviazaní svojimi slovami. Avšak ak si bol vyučovaný správne, budeš správne rozmýšľať
a výsledkom toho je, že budeš správne hovoriť. Navyše, keď správne rozprávaš, budeš správne aj konať.
Keď správne rozprávaš a správne konáš, tvoj život dopadne dobre.
Naše vyznania nás ovládajú. Pokiaľ ide o slová, tam nie je žiadna taká vec ako: „Nemyslel som
úplne vážne to, čo som povedal.“ Ježiš povedal, že budeš mať to, čo hovoríš; takže nehovor to, ak si to tak
nemyslel.
Vždy vedome rozprávaj v zhode so Slovom – o svojom živote, financiách, podnikaní, zdraví, atď.
Príslovia 18:20 hovoria: „Ovocím svojich úst sa nasýti vnútro človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta.“
Písmo tu nehovorí o veľkosti tvojich pier, ale o slovách múdrosti vylievajúcich sa z tvojich úst.
Príslovie 18:21 nám hovorí: „Smrť a život sú v moci jazyka: a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.“
To znamená, že môžeš hovoriť život a žať úrodu dobrých vecí. Čomukoľvek veríš a vyjadríš to svojimi
ústami, je to, čo sa bude diať v tvojom živote. Toto je zákon ducha a on funguje, či tomu veríš alebo nie.
Modlitba
Skrze Slovo víťazím dnes, vždy a naveky. Nikdy nebudem zbavený odvahy ani nebudem podliehať
ochromujúcim princípom tohto sveta, pretože žijem v Slove a cez Slovo. Víťazne vládnem nad okolnosťami cez moje
vierou naplnené vyznania, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:9-10, Marek 11:22-23
1-ročný plán: Marek 4:1-20; 3.Mojžišova 15
2-ročný plán: Skutky 19:30-41; Žalm 29-30
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Pastor Chris
Oddaný šíreniu evanjelium
„Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby

som nezvestoval. Lebo ak to robím ochotne, mám odplatu, ak neochotne, úrad mi je zverený“ (1.Korintským 9:1617).
Máme božské poverenie zobrať evanjelium do všetkých končín zeme. Ježiš povedal: „Choďte po
celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Marek 16:15). Takže si musíme uvedomiť, že evanjelium
je absolútne hodné akéhokoľvek prenasledovania, ktoré znášame.
2. Timoteovi 3:12 hovorí: „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.“
Musíš zostať neochvejný a stabilný, nehľadiac na prenasledovanie, ktoré môže nastať, keď budeš šíriť
evanjelium nášho Pána Ježiša. Rozhodni sa, že nebudeš osobou, ktorou bude Boh obmedzený; nech
neexistuje nijaká hranica, za ktorú nie si ochotný ísť a konať kvôli šíreniu evanjelia.
Podobne ako Jeremiáš bez ohľadu a nezávisle na okolnostiach, prenasledovaniach, skúškach
a trápeniach prehlasuj Božie Slovo, pretože Jeho Slovo je ako oheň, uzavretý v tvojich kostiach (Jeremiáš
20:9).
Dnes je evanjelium Ježiša Krista jedinou nádejou pre svet. Obsahuje Božiu odpoveď na všetky
ťažkosti ľudstva. Preto odovzdaj svoj čas a zdroje na to, aby zaistili, že evanjelium dôjde ku každému
národu na svete. Nech je to tvojou povinnosťou a snom. Doplň to, čo ostatní nie sú schopní urobiť.
Apoštol Pavol toto pochopil a zhodnotil, že žiadna obeť nie je pre evanjelium dostatočne veľká. Povedal:
„...beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium“ (1. Korintským 9:16). Takto by si mal rozmýšľať o evanjeliu;
zaslúži si tvoju absolútnu odovzdanosť.
Vyznanie
Viac ako inokedy som odhodlaný ku svetovej evanjelizácii, pretože som presvedčený, že evanjelium je mocou
Božou na spasenie každého, kto verí. Zaujímam svoju pozíciu v službe evanjelia, plne odhodlaný ho šíriť po celom
svete, aby som napĺňal Boží plán privádzať mnohých ku spravodlivosti, v mene Pána Ježiša. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 9:16-18, Rímskym 1:14-16
1-ročný plán: Marek 4:21-41; 3.Mojžišova 16-18
2-ročný plán: Skutky 20:1-12; Žalm 31-33
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Pastor Chris
Nechaj Ho pozdvihnúť tvoju predstavivosť
„...bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojím

prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu“ (Židom 11:5).
Chodenie s Duchom Svätým je tajomstvom k životu absolútneho a neobmedzeného úspechu.
Keď chodíš s Ním, On pozdvihne tvoju predstavivosť, víziu a umožní ti vidieť ako Boh. Uvidíš to, čo On
vidí a iní ľudia nevidia. Zistíš, že žiješ v oblasti, o ktorej si svet myslí, že je nereálna; oblasť zázrakov
a nadprirodzena.
Biblia nám ukazuje niečo pozoruhodné, čo sa deje, keď chodíš s Duchom: si prenesený! Tvoje
videnie je pozdvihnuté. Biblia hovorí: „...bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho
preniesol Boh...“ (Židom 11:5). Rovnako ako Enoch môžeš chodiť s Duchom Božím a zažiť Jeho
„prenášajúcu“ moc, aby si „neuvidel“ smrť, ktorá nie len ukončenie biologického života, ale tiež aj
choroba, porážka, deštrukcia, zlyhanie, stagnácia a úpadok sú formami smrti. Budeš vidieť a zažívať iba
život, pokoj, prosperitu, dobrotu, milosť, víťazstvo a úspech.
Odovzdaj sa Duchu Svätému; nechaj Ho pozdvihnúť tvoje videnie. Nechaj Ho, nech ťa prenesie
nad rámec tejto pozemskej reality, do reality Božieho Ducha. Tam sú tvoje oči otvorené vidieť realitu
Božieho kráľovstva, kde je hocičo a všetko možné. Si zvýhodnený, ak sa pozeráš očami Ducha na veci,
ktoré ostaní nevidia. Musíš vyhľadávať realitu, skutočnosť. To je dôvod, prečo by si vo svojom chodení
s Duchom Svätým mal hovoriť v jazykoch vášnivo a tiež neustále. To bude pripravovať tvojho ducha na
počutie Boha a videnie na Jeho úrovni; to katapultuje tvoj život do vyšších oblastí Jeho slávy.
Vyznanie
Chodím spolu s Duchom Božím a som skrze Neho neustále prenášaný do slávnych a vyšších oblastí života,
ďaleko vzdialený od smrti, porážky, deštrukcie, choroby, chudoby a zlyhania. Oči môjho vnútra sú osvietené; vidím
neviditeľné a som splnomocnený robiť nemožné. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 2. Korintským 13:13, 1. Korintským 14:4
1-ročný plán: Marek 5:1-20; 3.Mojžišova 19-20
2-ročný plán: Skutky 20:13-24; Žalm 33-34
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Pastor Chris
Poznanie Jeho vôle
Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním

Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti (Kolosenským 1:9).
Slovo „poznanie“ je preložené z gréckeho slova „epignosis“ a znamená to špeciálny druh
poznania. V skutočnosti to znamená presné, správne a absolútne poznanie, ktoré môže prísť len cez
zjavenie; je to druh poznania, ktoré prichádza od Božieho Ducha.
Málo ľudí má poznanie Božej vôle pre svoje životy. Málo z nich pôsobí s múdrosťou
a duchovným porozumením. Dúfajú, že pôsobia v Božej vôli; dúfajú, že veci sa obrátia na dobré, ale
túžba Ducha je, aby si bol naplnený poznaním Božej vôle vo všetkej múdrosti a duchovnom porozumení.
Toto spôsobí, že budeš vynikať a budeš pre ľudí okolo seba zvláštny, pretože nebudeš rozmýšľať alebo
zvažovať veci tak, ako prirodzený človek.
Premýšľaj o Ježišovi; priviedli k Nemu človeka, ktorý sa narodil hluchý a nemý. Keď ho Ježiš
uvidel, nereagoval tak, ako reagovali iní na základe ich obmedzeného pozemského porozumenia.
Nepovedal: „Viete, on sa takto narodil; nikto nemôže pre neho nič urobiť.“ Nie! Mal iné porozumenie.
Mal duchovný vhľad. Vedel, čo viedlo k problému a vedel, ako to vyriešiť.
Biblia hovorí: „...On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol
jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Effatha! to jest: Otvor sa! I otvorili sa mu uši, jazyk
sa mu hneď rozviazal a hovoril správne“ (Marek 7:33-35). Toto sa nedalo objaviť v nemocnici, v laboratóriu
alebo prostredníctvom vedy. Takto sa prejavuje duchovné poznanie. Ježiš vedel, že život, ľudský život, je
duchovný.
Toto očakáva Boh od nás. Tvoje myšlienkové vzory, vnímanie všetkého a každej situácie by mali
byť z Božej perspektívy a interpretácie. Mali by byť z hľadiska Božieho pohľadu a nie ľudského. Boh
chce, aby si mal duchovný vhľad a vedel, čo vždy robiť, aby si poznal Jeho vôľu a vždy podľa nej
pôsobil. Toto sa deje cez meditáciu nad Slovom a cez spoločenstvo s Duchom Svätým.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, keď meditujem dnes nad Tvojím Slovom, tak oči môjho porozumenia sú osvietené, aby
som poznal Tvoju vôľu a zámery a podľa toho aj kráčal. Milosť a pokoj sa dnes pre mňa znásobujú cez poznanie
Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1:17; 2.Korintským 3:18; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Marek 5:21-43; 3.Mojžišova 22-23
2-ročný plán: Skutky 20:25-38; Žalm 35-36
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Pastor Chris
Používaj Božie zrkadlo
Lebo ak je niekto poslucháčom slova, a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju

prirodzenú tvár; videl sa totiž, ale odišiel a ihneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a
vytrval nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní (Jakub 1:2325).
Izraelci v Starom zákone boli povolaní k tomu, aby zákon poslúchali. Ako kresťania sme
povolaní, aby sme činili Slovo a nielen ho poslúchali. Máme Slovo praktizovať, vykonávať. Nazýva sa to
„princíp zrkadla“. Božie Slovo je zrkadlo a každý, kto počúva Slovo a nečiní (všimni si, že sa tam
nehovorí „neposlúcha“), je ako človek, ktorý sa vidí v zrkadle a keď sa obráti, tak zabudne, kto je. To
znamená, že ten, kto činí Slovo, je ten, kto sa pozerá na seba v zrkadle a pamätá si svoju identitu.
Božie Slovo hovorí, že „si spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi“. Preto by tvoja reakcia mala
byť: „Áno, to som ja! Som spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi.“ Toto ti ukazuje Božie zrkadlo, že si.
Keď sa otočíš od zrkadla, drž si ten obraz o sebe, ktorý si videl vo svojej mysli a stále hovor to, čo hovorí
Slovo. Nevyhnutným výsledkom je, že budeš žiť ako spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi.
Tento istý princíp použi pre svoje zdravie; lekár možno pozrel na tvoje telo a videl výrastok; dal
ti diagnózu, že je to rakovina. Zasvietil zlým svetlom. Vidí zlý odraz, pretože používa zlé zrkadlo. Božie
Slovo je Božie zrkadlo a to je to pravé svetlo. Zjavuje pravdu, kým skutočne si, čo máš a čo všetko môžeš
robiť v Kristovi.
Preto odmietni používať zlé svetlo, aby si posudzoval svoje telo alebo situáciu. Používaj Slovo –
Božie zrkadlo. Toto zrkadlo ukazuje, že si dokonalý v Kristovi a že si Božou slávou. Zrkadlo ukazuje, že
môžeš robiť všetko cez Krista a žiadna zbraň utvorená proti tebe nebude úspešná. Zrkadlo ukazuje, že si
večne víťazom a nemôžeš byť znevýhodnený.
Skúmaj svoj život a svoju situáciu len Božím Slovom; prijímaj len obraz a odraz, ktorý o tebe
ukazuje Božie zrkadlo.
Modlitba
Drahý Otec, žijem v pravde a pravdou Tvojho Slova, preto som nastavený na večnú cestu slávy, úspechu,
víťazstva a prosperity. Tvoje Slovo produkuje vo mne ovocie toho, o čom hovorí a spôsobuje, že okolnosti môjho
života sa zrovnávajú podľa Tvojej vôle, zámeru a určenia pre mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 12:2; Jakub 1:25; Židom 4:12
1-ročný plán: Marek 6:1-29; 3.Mojžišova 24
2-ročný plán: Skutky 21:1-9; Žalm 37
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Pastor Chris
Plodný a rastúci v poznaní Boha!
...aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v

poznaní Boha (Kolosenským 1:10).
Božia vôľa je, aby si bol plodný v každom dobrom skutku, zatiaľ čo súčasne rastieš v poznaní
Boha. Pre niektorých kresťanov je to však tak, že čím viac robia pokrok vo svojej práci, podnikaní alebo
kariére, tým menej času venujú duchovným veciam. Ich poznanie Boha začína upadať, pretože sú zrazu
príliš zaneprázdnení na to, aby išli do cirkvi alebo študovali Božie Slovo. Toto by nikdy nemal byť tvoj
príbeh.
Náš úvodný verš hovorí: ...aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom
dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha (Kolosenským 1:10). Boh chce, aby si bol plodný vo svojej práci, vo
svojom vzdelaní a v každom dobrom skutku. Nebuď medzi tými, ktorí chodia do cirkvi len vtedy, keď
majú problémy a v momente, keď prijmú zázrak alebo veci sa zmenia, tak zabudnú na Toho, kto to
urobil.
Tvoje odovzdanie sa Bohu, Jeho Slovu a cirkvi musí byť na prvom mieste a musí byť absolútne.
Menšie je obsiahnuté vo väčšom; keď sa odovzdáš Pánovi a Jeho Slovu a zoberieš vážne chodenie do
cirkvi a všetky ostatné duchovné aktivity, tak určite budeš plodný a produktívny aj v iných oblastiach
tvojho života. 3.Ján 1:2 hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva
tvoja duša.“
Prosperovať znamená byť plodný a produktívny. Tu hovorí o oboch veciach; o tvojom
prirodzenom a duchovnom zdraví. Keď prosperuješ vo svojich financiách, v zdraví, vo vzťahoch,
v rodine atď., tak Boh tiež chce, aby si prosperoval v poznaní Boha. Chce, aby tvoje poznanie o Ňom
narastalo. Takto sa Jeho milosť a pokoj rozhojňuje v tvojom živote: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi
vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána!“ (1.Peter 1:2).
Neustále narastaj v poznaní Boha cez meditáciu nad Jeho Slovom. Výsledkom je, že budeš ako
strom zasadený pri riekach, ktorý vždy kvitne a prosperuje vo všetkom, čo robí (Žalm 1:3). Aký úžasný
život!
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo je potravou pre môjho ducha a tým vo všetkom a vždy prosperujem a nesiem
ovocie spravodlivosti. Som ako strom zasadený pri riekach, ktorý vždy kvitne a robím pokrok veľkými krokmi,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; Filipským 1:6; Židom 13:20-21
1-ročný plán: Marek 6:30-56; 3.Mojžišova 25
2-ročný plán: Skutky 21:10-17; Žalm 38-39
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Pastor Chris
Posilňovaný Božou mocou!
...aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v

poznaní Boha, všemožne posilňovaní mocou Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti (Kolosenským 1:1011).
V úvodnom verši vidíme ďalšiu túžbu a vôľu Božieho Ducha, keď sa modlí cez apoštola Pavla za
svojich svätých. Chce, aby sme boli posilňovaní všetkou mocou na základe Jeho slávnej moci ku všetkej
vytrvalosti a trpezlivosti. Čo to znamená?
Slovo „moc“ použité na tomto mieste je grécke slovo „dunamis“ a znamená to zázraky konajúcu
schopnosť; schopnosť, aby sa diali nadprirodzené veci. Vzťahuje sa na schopnosť robiť nemožné; na
nadprirodzenú schopnosť. Boh chce, aby sme jednali v tejto moci a s touto mocou; to je Jeho vôľa pre
teba. S touto mocou môžeš zmeniť čokoľvek. Môžeš napraviť čokoľvek, pretože Jeho moc pôsobí v tebe.
Táto „moc“, ktorou si posilňovaný a obživovaný pre nadprirodzený život nie je založená na ľudskej
schopnosti, ale na schopnostiach samotného Boha.
Niet divu, že hovorí: „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale
naša schopnosť je z Boha“ (2.Korintským 3:5). On je tvojou schopnosťou; On je tvojou silou! Preto nezáleží
na tom, čo sa deje; nezáleží na tom, čo sa deje okolo teba, si tak posilňovaný Bohom, tak povzbudzovaný
zázraky konajúcou schopnosťou, že nie si znepokojený. Nie si rozrušený. Ó, aký slávny a triumfálny
život máme v Kristovi! Je to život bez nemožností alebo obmedzení!
Nezáleží na problémoch, búrkach alebo ťažkostiach, ktoré prídu proti tebe; nebudeš sa trápiť ani
nebudeš ustarostený, keď si posilňovaný zázraky konajúcou schopnosťou. Nebudeš rozrušený z diabla
alebo z toho, čo môže urobiť, pretože na ňom nezáleží. Budeš vždy v pokoji a budeš radostný, bez
ohľadu na okolnosti a nezávisle od nich. Halleluja.
Modlitba
Vzácny Otec, ďakujem Ti za moc Tvojho Ducha, ktorá vo mne pôsobí. Som posilňovaný zázraky konajúcou
schopnosťou v mojom duchu cez Ducha Svätého, ktorý žije vo mne. Som posilňovaný pre väčšie skutky
a ustanovený pre nadprirodzený život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 3:14-16; Izaiáš 28:16; Filipským 4:13
1-ročný plán: Marek 7:1-23; 3.Mojžišova 26-27
2-ročný plán: Skutky 21:18-26; Žalm 40-41
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Pastor Chris
Uschopnil (oprávnil) nás
...a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás schopnými učinil, aby ste boli účastníkmi dedičstva svätých

vo svetle (Kolosenským 1:12 angl. preklad).
Náš úvodný verš nám dáva vedieť, že Boh nás uschopnil, oprávnil, aby sme boli účastníkmi na
dedičstve svätých v Kráľovstve svetla. Svojimi vlastnými schopnosťami by si sa nemohol uschopniť a ani
tvoji rodičia by to nemohli urobiť; ani na základe tvojej národnosti by si sa nemohol na to kvalifikovať, a
to ani slovami ani skutkami. On ťa uschopnil, oprávnil v Kristovi Ježišovi; On do teba vložil božskú
prirodzenosť. Uschopnil a oprávnil ťa, aby si bol dedičom Božím a spoludedičom Kristovým.
To znamená, že by si nemal mať mentalitu chudoby, nemal by si mať nijaké vedomie nejakej
núdze alebo nedostatku, pretože tvoj Otec vlastní všetko. Ukážme si to na tomto príklade. Malé deti,
ktoré vedia, že ich rodičia majú všetko a dajú im všetko, o čo požiadajú, veľmi zriedkavo pýtajú niečo od
iných detí. Nezvyknú túžiť po niečom, čo patrí iným deťom, ani im to nebudú brať, pretože vedia, že od
svojich rodičov dostanú hocičo, o čo požiadajú. Ak niekto bude bažiť po hračkách iných detí a bude ich
chcieť vziať, tak to bude pravdepodobne dieťa, ktorému jeho rodič nikdy nič nedá.
Patríš Tomu, ktorý všetko stvoril a všetko vlastní a On ťa urobil dedičom všetkého. Biblia hovorí:
„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre
život a zbožnosť (2.Peter 1:3). Efezským 1:11 nás oboznamuje s tým, že v Kristovi: „...sme sa stali dedičmi,
predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle.“ Toto nie sú zasľúbenia,
ale súčasná realita. Preto oslavuj svoje dedičstvo v Kristovi.
Svoje dedičstvo oslavuješ tak, že dávaš vďaku Bohu za všetko, čo pre teba urobil cez Krista Ježiša.
Oslavuj svoje spasenie, božské zdravie, prosperitu, pokoj a spravodlivosť; Oslavuj Božie požehnania
v svojom živote. Neurobil si nič, aby si si zaslúžil Jeho požehnania, On ťa uschopnil, aby si ich mal.
Efezským 2:9 hovorí: „...nie zo skutkov, aby sa nijaký človek nechválil.“
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za to, že si ma uschopnil a oprávnil k tomu, aby som bol účastníkom
dedičstva svätých v Kráľovstve svetla. Nemám nijaké vedomie nedostatku, pretože si mi dal všetko, čo je potrebné
pre život a zbožnosť. Vierou čerpám z prameňov spasenia, mám vo všetkom dostatok všetkého a hojniem v každom
dobrom skutku, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:15-17; 2.Peter 1:3-4
1-ročný plán: Marek 7:24-8:13; 4.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Skutky 21:27-39; Žalm 42-43
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Pastor Chris
Buduj svojho ducha hovorením v jazykoch
„Kto jazykom hovorí, seba buduje (vzdeláva angl.)...“ (1.Korintským 14).
Na to, aby si zažíval značný duchovný rast, musíš často hovoriť v jazykoch. Modlenie sa

v jazykoch je efektívny prostriedok duchovnej komunikácie s Pánom; presahuje prirodzenú myseľ alebo
intelekt (1.Korintským 14:14). Keď hovoríš v jazykoch, si povzbudzovaný a pomazanie vyviera z tvojho
ducha ako prúdy.
Keď hovoríš v jazykoch, tak podľa nášho úvodného verša buduješ, vzdelávaš sám seba. Slovo
„vzdelávať“ pochádza z gréckeho slova „oikodomeo“, čo znamená konštruovať alebo budovať v zmysle
budovania alebo konštruovania budovy. Myšlienka, ktorú nám dáva Duch Svätý cez apoštola Pavla
v 1.Korintským 14:4 je, že keď hovoríme v jazykoch, budujeme seba podobne ako budovu; tehlu ku tehle,
ako keby si budoval fyzickú stavba.
V Skutkoch 20:32 Pavol povedal bratom v Efeze: „A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu Jeho milosti,
ktoré má moc vybudovať vás...“ V spojení s týmto naším textom nám to hovorí, že hovorenie v jazykoch
pracuje v spojení so Slovom, aby budovalo tvojho ducha. Ak chceš duchovne narásť a byť silnejší, tak
nielenže by si mal študovať a počúvať Božie Slovo, ale mal by si aj často hovoriť v jazykoch.
„Ale vy, milovaní, vzdelávajte (budujte) sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom“
(Júda 1:20). Hovorenie v iných jazykoch je preto nevyhnutnou požiadavkou pre tvoj duchovný rast
a pozdvihnutie. Ak si znovuzrodený a prijal si Ducha Svätého, môžeš a mal by si často hovoriť
v jazykoch. Nemusíš čakať na nejakú špeciálnu chvíľu; kdekoľvek si, hovor v jazykoch. To pripraví
a naprogramuje tvojho ducha pre život úspechu a autority.
Modlitba
Drahý Otec, keď hovorím v iných jazykoch, tak môj život je premenený a môj duch je pripravený pre
úspech, autoritu a víťazstvo. Som prenesený na vyššie úrovne slávy a posilnený v mojom duchu Tvojou zázraky
konajúcou schopnosťou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:2; 1.Korintským 14:4
1-ročný plán: Marek 8:14-26; 4.Mojžišova 3-4
2-ročný plán: Skutky 21:40-22:10; Žalm 44-45
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Pastor Chris
Preniesol nás k sebe!
...a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých v svetle, vytrhol nás z

moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna (Kolosenským 1:12-13).
Slovo „vytrhol“ je grécke slovo „rhuomai“, čo znamená vytrhnúť a priniesť pre seba. Vieš, že
môžeš niečo odtrhnúť a nechať to padnúť, alebo to niekam umiestniť. Avšak je to iné, ako keď to
odtrhneš a zoberieš si to. To znamená to náhlivo, prudko niečo vziať odtiaľ, kde to je a pritiahnuť si to k
sebe. Toto urobil Boh s nami. On nás nielen vytrhol z moci temnosti, ale preniesol nás k sebe! Prudko ťa
vytrhol z moci, nadvlády, spod kontroly, právomoci, autority temnoty a pritiahol ťa k sebe; do
absolútneho bezpečia.
Bol si oslobodený spod nadvlády temnoty. Temnota reprezentuje zlo, zlé mocnosti a všetky ich
skutky. Reprezentuje všetko, čo je deštruktívne, všetko, čo súvisí s lžou a podvodom, čo pracuje proti
Božím zámerom, čo je voči tebe negatívne, a to vrátane satanovej nadvlády. Bol si vytrhnutý z každého
takéhoto vplyvu a prenesený k Bohu.
Nie si pod satanovou právomocou; nemá nad tebou žiadnu autoritu, nemôže rozhodovať, čo sa ti
stane. Nie si pod jeho mocou, pretože si bol vytrhnutý z jeho autority. Je to choroba, ktorá útočí na tvoje
telo? Je to strach, ktorý sa ťa snaží zadržiavať? Je to strach zo zlyhania, strach z temnoty, strach
z budúcnosti, alebo nejaký iný druh strachu? Toto všetko patrí do oblasti temnoty a ty si bol z toho
všetkého vytrhnutý! Neboj sa finančného neúspechu; strachu nie je povolený prístup do Kráľovstva
Krista, kde patríš; to je nezákonné.
Nezáleží na tom, cez čo prechádzaš, v Božej mysli si z toho vytrhnutý. On to už urobil.
Nepotrebuješ vyslobodenie od diabla. Nie! Všimni si slovesný čas; hovorí sa tu: „...vytrhol nás z moci tmy
a preniesol nás...“ Slovo „preniesol“ znamená „premiestnil“; nie sme v procese, nie sme na ceste, aby sme
sa dostali na územie slávy. Nie, my sme sa tam narodili. Halleluja!
Vyznanie
Nie som pod satanovou právomocou; nemá nado mnou autoritu, nemôže rozhodovať o tom, čo sa mi stane,
nie som pod jeho mocou. Bol som odtiaľ vytrhnutý, nepatrím tam. Prebývam v Božom Kráľovstve „milovaného
Syna“, v oblasti zdravia, bohatstva, prosperity a večného života, vznášajúc sa na krídlach Ducha, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdiom: Izaiáš 33:24; Židom 12:22-24
1-ročný plán: Marek 8:27-38; 4.Mojžišova 5
2-ročný plán: Skutky 22:11-21; Žalm 46-47
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Pastor Chris
On ťa neusvedčuje z hriechu
Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení; tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme

neboli odsúdení so svetom (1.Korintským 11:31-32).
Službou Ducha Svätého nie je to, aby usvedčoval Boží ľud z hriechu. Biblia hovorí, že Duch Svätý
bude usvedčovať o hriechu svet a nie cirkev. Ohľadom cirkvi Biblia hovorí: „Keby sme sa totiž sami súdili,
neboli by sme súdení“ (1.Korintským 11:31). To znamená, že náš vlastný duch nám hovorí, keď sme urobili
niečo zlé a náš vlastný duch nás bude súdiť. Dovoľme nášmu duchu, aby nás súdil, aby sme nemuseli
byť súdení Pánom. Tvoj duch má Božiu prirodzenosť.
Keď robíš zle, tak to, čo potrebuješ, je konať podľa Božieho Slova: prijať odpustenie. Nežiadaš
o odpustenie. A v tomto sa mnohí mýlia. Biblia nehovorí, aby si žiadal o odpustenie. V liste Židom 4:16 sa
hovorí: „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali (dostali) milosrdenstvo a našli milosť na
pomoc v pravý čas.“ Všimol si si, že sa tam nehovorí: „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti
a prosme o milosť?“ Namiesto toho sa tu hovorí, aby si ju dostal, to znamená zobral.
Možno si urobil niečo zlé a modlil si sa k Bohu, aby ti odpustil a vo svojom srdci si vedel, že ti
odpustil. O niekoľko dní neskôr ťa zaťaží vina toho, čo si urobil a zdá sa, ako keby ti neodpustil, takže
znova prosíš o odpustenie. Pravda je, že On nie je zodpovedný za obvinenie, ktoré cítiš vo svojej mysli,
pretože to nie je Jeho služba, aby ťa usvedčoval z hriechu.
Ježiš je tvojím obhajcom u Otca. Takže keď hovoríš: „Otec, prijímam odpustenie za to, čo som
urobil“, tak okamžite ti je odpustené. Biblia hovorí, že On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil
a očistil nás od každej neprávosti (1.Ján 1:9). Nehovorí, že je rýchly odsúdiť nás a usvedčiť nás. To robí
tvoj duch, ale Boh je väčší ako tvoj duch (čítaj 1.Ján 3:20-21).
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za dar spravodlivosti, ktorý si mi daroval v Kristovi Ježišovi. Pôsobím
v spravodlivosti, pretože mám prirodzenosť Kristovu. Moje srdca a svedomie je očistené v Kristovi. Kráčam v realite
nového života spravodlivosti, ktorý mám v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:21; 1.Ján 1:7-10; Židom 4:15-16
1-ročný plán: Marek 9:1-13; 4.Mojžišova 6
2-ročný plán: Skutky 22:22-30; Žalm 48-49
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Pastor Chris
Zameraj svoju pozornosť na večnosť
Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí (1.Korintským

15:19).
Boh vždy spája všetko s večnosťou, pretože On premýšľa z hľadiska večnosti. On je večný Boh
a vždy sa zaoberá vecami, ktoré trvajú na veky. V Kazateľovi 3:11 Biblia hovorí: „Všetko krásne učinil vo
svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc...“ Priniesol človeku večnosť, aby mohol vidieť poza tento fyzický
svet.
Žiaľ niektorí kresťania si to neuvedomujú, a preto ich podnikanie, rodinné plány, záujmy
a vzťahy nie sú spojené s večnosťou. Všetko, o čo sa Boh zaujíma a všetko, čo robí, je spojené s večnosťou.
Zameraj svoju pozornosť na večnosť. Zameraj svoju myseľ na Boží zámer pre tvoj života. Na tom záleží!
Musí sa to stať zjavením, ktoré prijímaš, súhlasíš s ním a vsakuješ do svojho ducha; poznaním, ktoré je
riadiacim princípom v tvojom živote. To znamená, že všade, kam pôjdeš a všetko, čo robíš, je inšpirované
len Božím večným zámerom a dokonalou vôľou pre tvoj život.
Pán ťa dnes vyučuje, inšpiruje a posilňuje cez svoje Slovo, pretože On pozerá poza súčasnosť;
ďalej za tento mesiac alebo rok, v ktorom sa teraz nachádzaš. On sa díva ďalej ako všetky roky, ktoré
budeš žiť na tejto zemi. Pozerá sa na to, čo budeš robiť so svojím životom v tomto svete, lebo to bude
rozhodovať o tom, aká bude tvoja večnosť. Preto sa dívaj poza tento viditeľný svet.
Vyznanie
Pán ma vyučuje, aby som hľadel ďalej ako len na súčasnú chvíľu a spájal všetko, čo robím na zemi,
s večnosťou. Moje voľby a rozhodnutia ohľadom mojej rodiny, práce a ostatného všetkého ohľadom môjho života sú
založené na Slove; som vždy vedený Duchom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:1-2; Ján 3:16

