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Pastor Chris
Ten, ktorý posilňuje, je v tebe
Preto mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista;

lebo práve keď som slabý, som mocný (1.Korintským 12:10).
Ty ako Božie dieťa nikdy nebudeš bez sily, pretože ten, ktorý posilňuje - Duch Svätý - je v tebe.
Slúži ti tak, že ťa posilňuje. Posilňuje ťa tak, že zatiaľ čo On robí svoje vlastné kroky, aby zabezpečil to,
aby všetko správne pracovalo pre teba, tak aj ty tiež aktívne spolupracuješ v tom procese, pretože On
pôsobí cez teba.
Ak máš vo svojom živote Ducha Svätého, tak slabosť už viac neprichádza do úvahy. Pavol
povedal v našom úvodnom verši: „...keď som slabý, som mocný.“ Inými slovami keď bol bitý a bičovaný,
zmietaný vonkajšími silami, stal sa dokonca ešte silnejším mocou Ducha Svätého; bol posilnený mocou
zvnútra. Niet divu, že Biblia prehlasuje, že máme tento poklad v hlinených nádobách (2.Korintským 4:7).
Už si sa niekedy cítil tak slabý a bez sily, že sa zdalo, že všetko je čierne? Niektorí ľudia niekedy
omdlejú, pretože majú vysoký krvný tlak. Odrazu stratia vedomie! Iní majú démonické skúsenosti, ktoré
spôsobia, že niekedy stratia vedomie. Posledné, čo si pamätajú, je to, že ich oči sa zavreli a nevedia
povedať, čo bolo potom.
Pochop toto: takéto veci by sa ti nemali stávať; a ak sa ti stávali, môžeš ich zastaviť tým, že
použiješ moc Ducha Svätého. V Lukášovi 22:43 čítame o anjelovi z neba, ktorý posilňoval Ježiša. Duch
Svätý robí dnes toto isté pre nás. On ťa posilňuje. Čítajme modlitbu apoštola Pavla v liste Efezským 3:16:
„...aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocou zosilnieť na vnútornom človeku...“ Duch ťa
posilňuje mocou na vnútornom človeku. Rozpoznaj Ho a využívaj Jeho moc zvnútra. Buď si toho
vedomý a kráčaj v Jeho schopnosti, ktorá je v tvojom duchu.
Vyznanie
Boh je mojím útočiskom a mojou silou! Je vždy mojou pomocou v probléme, pretože On sa mi stal spasením.
Robí moje nohy podobné nohám jeleňa, pretože moje srdce Mu dôveruje. Dáva silu unavenému a rozmnožuje silu
slabému. Preto som silný v Pánovi a v moci Jeho sily. Sláva Jeho menu naveky!
Rozšírené štúdium: Efezským 3:14-16; Efezským 6:10; Kolosenským 1:9-11
1-ročný plán: Marek 9:14-32; 4.Mojžišova 7-8
2-ročný plán:

Skutky 23:1-10; Žalm 50-51
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Pastor Chris
Úplná odovzdanosť evanjeliu
Ale mne život nestojí za reč, len nech [s radosťou] dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša:

svedčiť o evanjeliu milosti Božej (Skutky 20:24).
Raz Pavol plánoval, že pôjde slúžiť do Jeruzalema, ale niektorí ľudia sa ho snažili zastaviť.
Predvídali mnoho problémov pre Pavla a báli sa, že môže byť zabitý, ak sa vyberie na cestu. Pripomínali
Pavlovi, že je v Jeruzaleme mnoho tých, ktorí ho nenávidia a chcú ho zabiť. Čítaj znova úvodný verš
kvôli jeho inšpirujúcej odpovedi. Aká úžasná mentalita!
Toto nám ukazuje na jeho nezištnú oddanosť evanjeliu. Jeho oddanosť bola tak horlivá, že nijaká
hrozba ho nemohla odradiť. Nečudo, že v 1.Korintským 15:31 povedal: „...denne zomieram.“ Visel nad ním
rozsudok smrti, ale on nerozmýšľal nad svojou osobnou bezpečnosťou, ale nad úlohou, ktorá pred ním
stála – rozširovanie evanjelia. Neskôr v 2.Korintským 12:10 povedal ďalšie hlboké vyhlásenie: „...Preto
mám zaľúbenie v slabostiach, pohaneniach, súženiach, prenasledovaniach, v úzkostiach pre Krista...“
Je tvoja oddanosť evanjeliu takého druhu, že sa rýchlo rozplynie pri protivenstvách, skúškach
a prenasledovaní? Môžeš vskutku vyhlásiť, že miluješ Ježiša viac než svoj život? Si ochotný zomrieť pre
svoju vieru v Ježiša Krista? Zjavenie 2:10 hovorí: „Neboj sa toho, čo máš trpieť! Ajhľa, diabol hodlá niektorých z
vás vrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní, a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec
života!“ Všimni si, že sa tam nepíše: „...lebo ja ťa zachránim od smrti...“ Nie! Namiesto toho hovorí: „...buď
verný až do smrti.“
Boh chce, aby sme mali takýto druh mentality. Nechce, aby sme sa báli alebo boli vystrašení.
Rimanom 8:35-37 hovorí: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad,
nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na
zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás zamiloval.“ A tak nech je tvoja
odovzdanosť evanjeliu obetavá, nesebecká a úplná, tak ako to bolo u Pavla.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že vo mne roznecuješ intenzívnu vášeň a bezvýhradnú odovzdanosť
evanjeliu. Som rozhodnutý, a to viac ako hocikedy predtým, zasahovať evanjeliom tých, ktorí ho ešte nepočuli!
Ďakujem Ti za vedenie Ducha Svätého, aby som vyhlasoval Tvoju múdrosť a ovplyvňoval mnohých spravodlivosťou
a požehnaním evanjelia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; 1.Timoteovi 11-12
1-ročný plán: Marek 9:33-50; 4.Mojžišova 9-10
2-ročný plán: Skutky 23:11-21; Žalm 52-54
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Pastor Chris
Nepohŕdaj proroctvom
A tak, bratia moji, snažte sa prorokovať, a jazykmi hovoriť nezabraňujte! (1.Korintským 14:39).
Apoštol Peter v Skutkoch 2:17 citoval proroka Joela: „V posledné dni - hovorí Boh - vylejem zo svojho

Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať...“ Toto sa naplnilo v deň Letníc, keď
zostúpil Duch Svätý. V Skutkoch 1:8 Ježiš povedal, že dostanete moc Ducha Svätého, keď na vás zostúpi
Duch Svätý. Jeden zo spôsobov, ako uviesť túto moc do činnosti, je použitie daru proroctva.
Dar proroctva je dverami do nadprirodzena. Je to spôsob, ako priniesť nadprirodzenú Božiu moc
do tvojho života, financií, práce alebo spoločenstva, ak si služobníkom evanjelia. Preto sa musíš naučiť
prorokovať! Ak hovoríš v iných jazykoch dosť dlho, príde na teba pomazanie; Božie Slovo bude v tebe
„bublať“. A keď toto pomazanie príde na teba so Slovom, ktoré vo vnútri teba vrie, tak ho vypusti;
uvoľni ho. Toto je proroctvo.
Prorokovať znamená hovoriť slová, ktoré majú božskú silu; slová, ktoré majú život; tak
nepohŕdaj proroctvom. Proroctvo je ako maják. Prostredníctvom proroctva ľudia vedeli o tom, že príde
Ježiš. Bolo tak veľa proroctiev o tom, že Spasiteľ – Mesiáš – príde. Jediný dôkaz, ktorý mal Boh pre ľudí
pre to, aby poznali a povedali: „Toto je Mesiáš“, bolo Jeho Slovo povedané prorokmi o Kristovi –
Mesiášovi.
Proroctvo je dôležité. Existujú proroctvá ohľadom tvojho života? Pavol povedal Timoteovi: „Toto
ti prikazujem, syn môj Timoteos, na základe predošlých proroctiev o tebe, aby si podľa nich bojoval výborný boj“
(1.Timoteovi 1:18). Vezmi tieto proroctvá a začni bojovať. Vezmi každé slovo proroctva týkajúce sa tvojho
života vážne. Napíš si ich, aby si ich nezabudol a naplánuj svoj smer tvorivou mocou Božieho Slova
v tvojich ústach.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za dar proroctva. Moje srdce a moje ústa sú aj teraz naplnené slovami moci, aby
spôsobovali zmeny v mojom živote a okolo mňa. Prehlasujem, že môj život je na Tvoju slávu; v mojej budúcnosti ma
čaká úspech, postup a prosperita, ktoré sú založené na evanjeliu Ježiša Krista! Prebývam navždy v pokoji, božskom
zdraví a v Tvojej milosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 2:17-18; 1.Korintským 14:3-4
1-ročný plán: Marek 10:1-31; 4.Mojžišova 11-13
2-ročný plán: Skutky 23:22-35; Žalm 55
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Pastor Chris
Skutočný kresťanský život
Toto však tiež vedz Timoteus, že v posledných dňoch bude veľmi ťažké byť kresťanom (2.Timoteovi 3:1

angl. preklad).
Apoštol Pavol v úvodnom verši varoval pred veľmi nebezpečnými časmi v posledných dňoch
a chcem, aby ste si všimli, aké slová vybral. Všimnite si, že nepovedal, že v posledných dňoch bude
nemožné byť kresťanom; nie! Ale používa slovo „ťažké“. Prečo mnohí zistia, že je ťažké byť kresťanom
v tieto posledné dni? Je to kvôli zložitým problémom, ktorým budú čeliť, ktoré by v skutočnosti nemali
byť problémom, ak by boli v spoločenstve s Duchom Svätým.
Bez Ducha Svätého neexistuje kresťanstvo. Jediný spôsob, ako žiť skutočný kresťanský život, je
cez Ducha Svätého. Bez ohľadu na to, ako krásne, pokojne alebo super môže niekto vyzerať, ak ten
človek nemá Ducha Svätého, nemôže žiť ako kresťan. Ľudská „dobrota“ alebo samospravodlivosť nie je
definíciou kresťanstva. Kresťanstvo znamená to, keď je v tebe Kristus v tebe živý a koná v tebe; Kristus
sa ubytoval v tebe, v tvojom srdci, doslova žije v tebe cez Ducha Svätého. Toto je skutočné kresťanstvo!
Ježiš je v nebi. Jediný spôsob, ako žije v tebe, je cez Ducha Svätého. Ak v tebe Duch Svätý nežije,
nezáleží na tom, aký láskavý a dobrý si; ľudia môžu hovoriť, že si úžasný; ale ty nie si kresťan. Je to Duch
Svätý, ktorý ťa privádza ku Kristovi. 1.Korintským 12:13 hovorí: „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli
pokrstení v jedno telo...“ On je ten, kto prichádza na teba a krstí alebo ponorí ťa do Krista, aby si sa stal
údom Kristovho tela prostredníctvom nového narodenia.
On ťa vovádza do Krista a robí ťa Božím chrámom, ale musíš Ho prijať, aby v tebe žil. Ak žije
v tebe a stal sa Pánom tvojho života, urobí ťa vždy víťazom! Pomôže ti, aby si žil skutočný kresťanský
život; život absolútnej nadvlády, trvalého víťazstva a neustáleho úspechu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma posilňuješ nadprirodzenou schopnosťou a vybavuješ ma všetkým
potrebným, čo potrebujem k tomu, aby som žil božský život. Cez Ducha Svätého, ktorý vo mne žije, oznamujem
úžasné skutky a zjavujem silu a dokonalosť božskosti v mojom okolí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 1:8; Lukáš 24:49
1-ročný plán: Marek 10:32-52; 4.Mojžišova 14-15
2-ročný plán: Skutky 24:1-9; Žalm 56
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Pastor Chris
Stále narastaj v Slove
Preto nechajme teraz začiatočnícke učenie o Kristovi a povznesme sa k dospelosti. Neklaďme zase znova

základy, hovoriac o pokání z mŕtvych skutkov, o viere v Boha (Židom 6:1).
Existujú tri druhy ľudí, o ktorých Biblia hovorí. Je to starý človek, nový človek a duchovný
človek. Starý človek je prirodzený človek. Nový človek je osoba, ktorá je znovuzrodená; jej duch je
obnovený. Avšak tento nový človek nie je to, čo Boh vyhľadáva. Chce, aby sa nový človek stal
duchovným človekom. Znovuzrodenie je len začiatok cesty s Pánom. Musíš rásť do dospelosti.
1.Peter 2:2 hovorí: „...ako práve narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním
rástli na spasenie.“ Toto nehovorí o raste tvojich fyzických svalov, ale o tvojom duchu. Hovorí sa tu
o duchovnom raste. Tí, ktorí sú duchovne dospelí v Kristovi, majú veľmi odlišný životný štýl od tých,
ktorí sú ešte stále v Kristovi deťmi. Oni v skutočnosti nehovoria rovnakým jazykom. Zatiaľ čo tí druhí sú
ľahko premožení okolnosťami a nepriazňami života, tí prví kráčajú v autorite a majú život pod
kontrolou.
Biblia hovorí, že duchovné bábätká sú podrobené živlom tohto sveta (Galatským 4:3). Niet divu,
že Boh chce, aby sme rástli do dokonalosti; aby sme sa stali dospelými mužmi a ženami v Kristovi, ktorí
nie sú zmietaní sem a tam každým vetrom učenia. Chce, aby si prišiel na miesto dokonalosti, miesto
úplnosti a duchovnej dospelosti. Je to miesto moci a slávy. Je to miesto radosti, pokoja, naplnenia
a úspechu. Je to miesto, kde vládne božskosť!
Buď podriadený Slovu a dovoľ, aby vládlo v tvojom duchu, duši a tele a budeš prenesený na
vyššie úrovne slávy. Nezáleží na tom, aká slávna je tvoja prítomnosť. V Bohu existuje viac; existuje väčšia
sláva. Preto neustále narastaj v Slove a Slovom!
Modlitba
Som dôkladne vyživovaný a posilňovaný Slovom pre víťazný život, a to prostredníctvom štúdia a meditácie
nad ním. Robím pokrok cez Ducha a moje napredovanie cez Slovo je nezastaviteľné. Tak, ako rastiem v Slove a cez
Slovo, odkrývajú sa mi cez Ducha Svätého skutočnosti Kráľovstva; vo mne je zjavovaná sláva Kráľovstva, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 2:6-7; Efezským 4:11-14
1-ročný plán: Marek 11:1-26; 4.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Skutky 24:10-21; Žalm 57-58
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Pastor Chris
Buď vytrvalý v kázaní evanjelia
...zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou

a poučovaním (2.Timoteovi 4:2).
Úvodný verš pojednáva o našej vytrvalosti v kázaní evanjelia. Máme to robiť, či je to vhodné
alebo nevhodné! Máme hlásať a kázať svetu! Udržuj v sebe tento pocit naliehavosti a buď vždy
pripravený. Toto je dôležité, pretože sme vojakmi v Božej armáde, vystrojení a pripravení vždy na úlohu,
ktorá je pred nami.
Pavol nabádal Timotea, aby znášal utrpenia a konal prácu evanjelistu: „Ty však buď vo všetkom
striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.“ Niekedy prídu ťažkosti, cez ktoré
musíme prejsť; podmienky môžu byť dosť tvrdé a hrozné; môžu tam byť protivenstvá. Avšak ako dobrí
vojaci pre Krista musíme pokračovať, nesmieme sa vzdať, nesmieme ustúpiť. Musíme pokračovať
v kázaní evanjelia bez ohľadu na skúšky, zápasy a prenasledovania, ktorým čelíme.
Ján 15:18-19 hovorí: „...Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som
si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí.“ Prenasledovanie bude vždy. Vždy budú takí, ktorí budú
tebou pohŕdať kvôli tvojej láske a odovzdaniu sa Ježišovi Kristovi. Budú ťažké časy, ale uprostred toho
všetkého vždy zvíťazíš! Vždy si to pamätaj. Takže nevzdávaj sa, keď veci vyzerajú ťažké!
Keď si uvedomíš, že posolstvo spasenia, ktoré nám bolo zverené, aby sme ho kázali, je jedinou
nádejou pre spasenie človeka, tak nikdy nebudeš odradený a znepokojený svetskými vecami. Rozmýšľaj
podobne ako Pavol, ktorý povedal: „...to je moja povinnosť; beda by mi bolo, keby som nekázal evanjelium.“
Reaguj ako Ester, ktorá nehľadiac na to, čo by sa jej mohlo stať, zaujala stanovisko spravodlivosti
a prehlásila: „...Keď zahyniem, nech zahyniem“ (Ester 4:16).
Buď odvážny pre evanjelium. Existujú riziká, ktoré musíš niesť; sú veci, ktoré musíš urobiť, aby
si zabezpečil rozširovanie evanjelia po celom svete. Preto buď vytrvalý vhod aj nevhod.
Modlitba
Drahý Otec, žijem život, ktorý má zmysel a som oddaný tomu, aby som ovplyvňoval iných mocou Tvojej
spravodlivosti cez evanjelium Tvojej milosti. Bez ohľadu na zastrašujúce výzvy, prenasledovanie, útrapy a ťažkosti
zostávam pevný, smelý a odhodlaný v mojej oddanosti evanjeliu a jeho rozširovaniu po celom svete, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 28:19-20; 1.Ján 3:8
1-ročný plán: Marek 11:27-12.17; 4.Mojžišova 18-19
2-ročný plán: Skutky 24:22-27; Žalm 59-60
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Pastor Chris
Buď milosrdný
Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto

zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie (2.Peter 3:9).
Pán je milostivý, milosrdný a láskavý. Jeho milosť je nová každé ráno a trvá naveky. Biblia nám
hovorí o tom, ako Boh poslal Jonáša do Ninive, aby varoval ľudí, aby sa odvrátili od svojich hriechov, ale
Jonáš odmietol, pretože si myslel, že Boh je príliš milosrdný, odpustí im a zmení svoju myseľ ohľadom
ich zničenia. A tak namiesto toho, aby išiel a kázal im, rozhodol sa, že utečie do Taršíša (Jonáš 1:3).
Problémy nasledovali, keď Jonáš cestoval na lodi s inými námorníkmi. Strhla sa veľká búrka.
Keď si spolucestujúci uvedomili, že ich problémy sú spôsobené Jonášovou neposlušnosťou Bohu,
vyhodili Jonáša z lode do mora. Biblia hovorí, že Boh nastrojil veľkú rybu, aby pohltila Jonáša v mori
a bol v jej vnútri tri dni a tri noci (Jonáš 1:17).
Napokon sa Jonáš modlil k Bohu zvnútra ryby a ryba ho vyvrátila na suchú zem (Jonáš 2:10). Po
vyslobodení z vnútra ryby nasledoval Božie inštrukcie a išiel kázať do Ninive. Keď to urobil, ľudia sa
obrátili, ale Jonáš bol urazený. „I modlil sa k Hospodinovi a povedal: Ó, Pane, či som nehovoril práve o tomto,
keď som bol ešte vo svojej krajine? Preto som chcel skôr ujsť do Taršíša, lebo som vedel, že Ty si Boh milostivý a
ľútostivý, zhovievavý a bohatý v dobrote a (keď sa hriešnici obrátia k tebe a splnia tvoje podmienky) ty potom zrušíš
tvoj rozsudok proti nim“ (Jonáš 4:2 rozšírený angl. preklad).
Avšak Boh Jonáša pokarhal: „...a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako
stodvadsaťtisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo naľavo...“ (Jonáš 4:11). Vedel, že boli
nevedomí a preto musí byť k nim milosrdný. Toto je rovnaký scenár aj dnes. Je veľa nevedomých ľudí po
celom svete a Pán od nás očakáva, že ich zasiahneme s evanjeliom. Zabudni na skutočnosť, že môžu byť
zlí; Boh ich miluje a chce im prejaviť milosť.
Mnohí sú v údolí rozhodnutia, míňajú správnu cestu, kráčajú v tme, nepoznajú pravdu. Ale my
sme správcovia pravdy. Preto musíme pokračovať v modlitbách a zápasoch za nich, aby prišli
k poznaniu pravdy, prostredníctvom toho, ako prehlasujeme pravdu.
Modlitba
Moja vášeň za stratené duše je poháňaná obnovenou oddanosťou a prehlasujem, že svetlo slávneho evanjelia
Krista dnes planie v srdciach nevedomých a neobrátených po celom svete, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:18; 2.Korintským 3:6
1-ročný plán: Marek 12:18-44; 4.Mojžišova 20-21
2-ročný plán: Skutky 25:1-12; Žalm 61-64
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Pastor Chris
Využívaj pomazanie
... veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás...“ (1.Ján 2:27).
Keďže si znovuzrodený, tak je v tvojom živote pomazanie Ducha Svätého. Toto pomazanie robí

tvoj život nadprirodzeným! Si odlišný od zvyšku sveta. Tvoje slová majú moc, pretože si spojený s Božím
druhom života.
Keď Mojžiš stál pred Červeným morom a Boh mu povedal: „Mojžiš, vystri svoju ruku nad vodu
a rozdeľ ju,“ tak poslúchol Boha a vystrel svoju ruku nad more. V tej chvíli prestal byť Mojžišom človekom; bol spojený s božskosťou. Prečo? Pretože keď natiahol svoju ruku, tak ruka Božia bola
natiahnutá tiež. Keď hovoril slová, neboli to slová Mojžišove, ale slová Božie, pretože jeho slová boli
pomazané Duchom Svätým.
Pomazanie Ducha Svätého je pre teba a v tebe, ak si znovuzrodený: „...veď pomazanie, ktoré ste
prijali od Neho, zostáva vo vás...“ Ak si prijal Ducha Svätého, toto pomazanie Božieho Ducha bude na
všetkom, čo robíš. Toto znamená, že si požehnaný; pomazanie je vložené do všetkého, čoho sa dotkneš.
Toto pomazanie ťa vedie a sprevádza. Toto pomazanie ťa robí úspešným bez ohľadu na to, čo sa deje vo
svete.
Ekonomika tohto sveta smeruje k úpadku, pretože je vedená, organizovaná v systéme padlého
človeka. Takže keď počuješ o ekonomickom úpadku, neboj sa. Pomazanie ťa oddeľuje. Stúpaj vyššie tým,
že budeš aplikovať duchovné princípy cez moc Ducha Svätého.
Nikdy nestrácaj vedomie o pomazaní v tvojom živote. Preto ho používaj pre svoje zdravie,
vzdelanie, prácu, financie a pre každú oblasť svojho života. Nehovorím o nejakej nádobe s olejom alebo
kúsku látky od kazateľa. Hovorím o skutočnej osobe Ducha Svätého a tvojom uvedomovaní si Jeho
vnútornej zotrvávajúcej prítomnosti!
Vyznanie
Mám pomazanie od Toho Svätého! Toto pomazanie pracuje v mojom tele, financiách a vo všetkom, čo sa ma
týka. Oddeľuje ma pre veľkosť a spôsobuje, že sa rozširujem a robím pokrok na každú stranu, na slávu Otcovu. Keď
sú ľudia ponížení, ja som povýšený, pretože vo mne pôsobí moc Ducha Svätého! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 10:27; Lukáš 4:18
1-ročný plán: Marek 13; 4.Mojžišova 22-23
2-ročný plán: Skutky 25:13-27; Žalm 65-66
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Pastor Chris
Nech ťa nič nezastaví
A teraz, hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva, len čo mi Duch Svätý

osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. Ale nič z toho mnou nepohne... (Skutky 20:22-24
angl. preklad).
Keď príde k tomu, aby sme kázali evanjelium, tam to musíme robiť smelo a nebojácne. Pavol si
bol vedomý prostredníctvom svedectva Ducha, že ho môžu zavrieť do väzenia a bude mať v Jeruzaleme
problémy, ale napriek tomu nebol zastrašený. Povedal: „Nič z toho so mnou nepohne.“ Bol smelý
a odvážny pre evanjelium.
Odmietni sa báť. Nikdy sa nedostaň do takého stavu, kde budeš zastrašený alebo premožený
tlakom a ťažkosťami života tak, že to ovplyvní tvoje odovzdanie sa evanjeliu. Nikdy neoslabni ani sa
nevzdávaj, keď čelíš ťažkostiam. Buď silný. Smelo káž evanjelium.
Ak si napríklad vedúci v cirkvi a z nejakého dôvodu ti povedali, že tvoje cirkevné stretnutia sa
nemôžu uskutočniť alebo nemôžeš použiť nejaké priestory, tak to je boj viery. Necúvni zbabelo a nezbaľ
to kvôli ľudskej hrozbe! Nekonaj tak, ako keby si bol bezmocný. Nie sme ochromení. Modli sa a nechaj sa
viesť Božou múdrosťou.
Keď sa schvália nezmyselné zákony, aby potlačili šírenie evanjelia v tvojom meste, choď na
kolená a horlivo sa modli v jazykoch; prehlasuj, že mesto je ovládané svetlom evanjelia a ovplyvňované
silou spravodlivosti. Keď sa modlíš, vyhlasuj slová viery, až pokiaľ nie si pohnutý k prorokovaniu
k mestu a nad mestom. Pamätaj si, že sme nezastaviteľní. Takže nech ťa nič neodstraší.
Vyznanie
Odmietam sa báť, pretože Boh mi nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Vo mne
je Boží život, preto som víťaz v Kristovi Ježišovi! Ten, ktorý je vo mne, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete!
Rozšírené štúdium: Lukáš 12:32; Izaiáš 41:13-14
1-ročný plán: Marek 14:1-26; 4.Mojžišova 24-26
2-ročný plán: Skutky 26:1-11; Žalm 67-68
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Pastor Chris
Dokáž sa vo svojej službe
Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu (dokáž sa

vo svojej službe – angl.). (2.Timoteovi 4:5).
Všimol si si, že apoštol Pavol nepovedal, že Boh bude dokazovať tvoju službu? Tak isto
nepovedal, že by si sa mal modliť za to, aby Pán dokazoval tvoju službu; nie! Ty si ten, ktorý sa musí
dokázať vo svojej službe. Všimni si znova záverečnú časť úvodného verša: „...plň povolanie evenjelistu,
...(dokáž sa vo svojej službe - angl.) Toto ukazuje, že je to tvojou zodpovednosťou.
Mnohí ľudia žijú svoj život a nikdy ani nezačali robiť to, k čomu boli Bohom vybratí, tobôž aby to
dokončili. Žijú a zomierajú bez toho, aby vstúpili do toho, čo Boh pre nich v živote určil. Kolosenským
4:17 hovorí: „A povedzte Archipovi: Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi.“ Rozmýšľaj nad týmto!
Pavol píše Kološanom a hovorí im, aby povedali istému bratovi v cirkvi, aby venoval pozornosť službe,
ktorú mu Boh zveril a aby ju naplnil.
Ak by bolo Božou zodpovednosťou naplniť službu toho človeka, tak by Pavol povedal asi toto:
„Povedz Archipusovi, aby sa netrápil, Boh zabezpečí, aby naplnil svoju službu.“ Avšak on toto
nepovedal, ale jasne tu dal najavo, že to bola Archipasova zodpovednosť, aby sa nielen staral o službu,
ktorú prijal od Pána, ale aby ju aj naplnil.
Keby si mnohí ľudia uvedomili, akú veľkú zodpovednosť majú ako jednotlivci pre svoj život
a ako na tom záleží, tak by zmýšľali úplne inak. Je tvojou zodpovednosťou naplniť tvoje povolanie. Je
tvojou zodpovednosťou uviesť do činnosti to, čo máš. Nebuď vo svojej evanjelizačnej práci zastrašený
okolnosťami. Odmietni sa báť, pretože na to, aby si sa plne dokázal vo svojej službe, musíš vedieť znášať
súženia. Preto buď vždy smelý a odvážny: „Lebo Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravej
mysle“ (2.Timoteovi 1:7).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti dnes za Tvoje Slovo, ktoré mi pomáha objavovať Tvoj zámer pre ľudský život. Som
postavený na správnej ceste, aby som vyplnil moje božské určenie v Kristovi! Kráčam po predurčených chodníkoch,
pretože Ty si naplánoval sled udalostí v mojom živote a ja idem vpred, aby som to vyplnil, na chválu a slávu Tvojho
mena. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; 2.Timoteovi 2:4-5
1-ročný plán: Marek 14:27-52; 4.Mojžišova 27-28
2-ročný plán: Skutky 26:12-23; Žalm 69-70
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Pastor Chris
Všetko pre evanjelium
Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru

zachoval (2.Timoteovi 4:6-7).
Náš úvodný verš je tak závažný a dojemný. Apoštol Pavol písal z väzenia, očakávajúc svoju smrť.
Vedel, že jeho život bude čoskoro ukončený; bol pripravený ísť a byť s Pánom, ale nebolo to bez uistenia
sa, že: „...Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.“ Pavlove presvedčenie o evanjeliu bolo
absolútne a to bolo jasne viditeľné z jeho života a zo spôsobu, akým ho prežil. Bol vydaný evanjeliu.
Tvojou najväčšou vášňou by malo byť rozširovanie evanjelia po celom svete. Ježiš povedal
v Matúšovi 24:14: „Toto evanjelium o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým národom,
a potom príde koniec.“ Tieto závažné slová zachytávajú naliehavosť a potrebu kázať evanjelium každému
mužovi a každej žene, chlapcovi a dievčaťu a pokračovať v tom až dovtedy, pokiaľ poznanie Božieho
Slova a Jeho spravodlivosti nepokryje zem ako vody, ktoré napĺňajú moria.
Som si istý, že si sa musel čudovať oddanosti tých, ktorí vykonávajú teroristické skutky
v rozličných častiach sveta. Veria v zlú vec a sú ochotní pre to zomrieť. Takže ak takíto ľudia môžu byť
ochotní zomrieť (a aj zomrú) pre niečo, čo je tak zlé a škodlivé pre spoločnosť, ako si ty pripravený niesť
pravdivé posolstvo – evanjelium, ktoré je jedinou nádejou a mocou na spasenie človeka? Ako ďaleko si
ochotný zájsť kvôli evanjeliu?
Pavol povedal: „Som pripravený, aby som bol obetovaný;“ inými slovami: „Som pripravený
zomrieť za evanjelium.“ Toto bola jeho mentalita. V liste Rimanom 1:16 povedal: „Veď ja sa nehanbím za
evanjelium (Kristovo): lebo ono je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi.“ Ako
často sa prihováraš a zápasíš za stratené duše so slzami a intenzívnym zanietením? Keď hovoríš, môžu
druhí cítiť tú horlivosť a súcit, ktorý máš za spasenie stratených duší? Koľko času, úsilia, energie
a prostriedkov dávaš pre rozširovanie evanjelia?
Buď vždy oduševnený pre to, aby si získaval duše a horlivo sa modli za stratené duše. Na ničom
inom by ti nemalo záležať viac, než vidieť tých, za ktorých zomrel Ježiš, ako žijú pre Neho.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že roznecuješ vo mne zanietenie, plnú oddanosť a neoblomné odovzdanie sa pre
evanjelium, ktoré je jedinou zachraňujúcou mocou pre stratených. Nasledujem Tvoje sny, Tvoje plány a zámery pre
môj život bez toho, aby som sa nechal od toho niečím odviesť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 14:26-27,33; Lukáš 12:31-34
1-ročný plán: Marek 14:53-72; 4.Mojžišova 29-31
2-ročný plán: Skutky 26:24-32; Žalm 71-72
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Pastor Chris
Viac než len náboženské klišé
„...ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy“ (Kolosenským 1:27).
Sú takí ľudia, ktorí hovoria o nás kresťanoch „pekné“ veci; hovoria nám, že kresťanstvo je
najlepšie náboženstvo na svete. Je to milé od nich, že hovoria o kresťanstve také pekné veci, ale
kresťanstvo nie je náboženstvo. A dovtedy, pokým budú mnohí pokladať kresťanstvo za náboženstvo,
tak nebudú mať žiaden úžitok z požehnania a nadprirodzeného života v Kristovi, do ktorého boli
povolaní.
Biblia nikdy nepredstavuje kresťanstvo ako náboženstvo. Dôvodom toho, že mnohí prirovnávajú
kresťanstvo k náboženstvu, sú činnosti v kresťanstve, ktoré sú zhodné s náboženstvom. V kresťanstve
môže byť náboženstvo. Jakub 1:27 nám objasňuje: „Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto:
navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.“
Toto ale nerobí kresťanstvo náboženstvom. Napríklad to, že máš vo svojom dome kuchyňu,
nerobí celý tvoj dom kuchyňou. V náboženstve hľadá človek nejakého „Boha“; chce slúžiť a mať vzťah
s týmto „Bohom“, pretože verí, že Boh existuje. Takže chce sa modliť k tomuto „Bohu“ a uctievať tohto
„Boha“. Preto k tomu, aby dosiahol svoj sen, aby slúžil tomuto „Bohu“, nech už je tým „Bohom“ hocikto,
vykonáva tak veľa rôznych aktivít; a to je náboženstvo.
Rozdiel, ktorý odlišuje kresťanstvo, je v osobe Ježiša; je to o Jeho živote, ktorý vylial, takže človek
namiesto toho, aby Boha hľadal, môže byť spojený s Božím druhom života. Toto je kresťanstvo. Je to
život Krista v človeku.
Takže keď hovoríme, že: „Kresťanstvo je Kristov život v človeku,“ nie je to bezvýznamné
náboženské klišé, ani to nie je obyčajná pobožnosť v našich životoch. Hovoríme o skutočnom nahradení
ľudského života nadprirodzeným životom Krista; je to infúzia Krista do človeka; vonkajší prejav
božskosti v ľudskej nádobe; je to odhalenie Kristovho života vo veriacom. Keď máš takéto jasné
porozumenie o kresťanstve, to ťa nasmeruje k tomu, aby si žil každý deň víťazne, pretože si prišiel
k poznaniu, že väčší je Ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za realitu božského života v Kristovi Ježišovi, ktorý zničil smrť a priniesol cez
evanjelium na svetlo život a nesmrteľnosť. Teraz žijem radostný, hojný a slávny život v Kristovi; život absolútnej
slobody, víťazstva a autority nad satanom a okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; 1.Ján 5:4
1-ročný plán: Marek 15:1-20; 4.Mojžišova 32-33
2-ročný plán: Skutky 27:1-8; Žalm 73
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Pastor Chris
Tvoj duchovný pôvod
Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta (Ján 17:16).
V Jánovi 6:38 (angl. preklad) Ježiš povedal: „Pretože ja som zostúpil z neba...“ Aké mocné,

inšpirujúce a neobyčajné prehlásenie z úst Pána! Povedal: „...ja som zostúpil z neba...“ Ako je to možné? Či
sme nečítali, že sa narodil z panny v malom meste Betlehem? Niektorí sa čudujú: „Takže ako prišiel
z neba?“
Po prvé musíš porozumieť, že Ježiš nikdy nehovoril zaobalene. Bol vždy výstižný a jednoznačný.
Keď povedal: „Zostúpil som z neba,“ hovoril o svojom duchovnom pôvode. Toto by ti malo viac pomôcť
v tom, aby si pochopil, čo to znamená, keď povedal: „Ja nie som z tohto sveta“ (Ján 8:23). Poukazuje to
na, že tvoj pôvod nemá nič do činenia s tvojím fyzickým narodením, s miestom narodenia.
Tí, ku ktorým Ježiš hovoril, pravdepodobne vedeli, že vyrastal v Nazarete, poznali Jeho matku,
Jeho súrodencov atď. Biblia skutočne zaznamenáva, že v istý deň išiel Ježiš kázať do mesta, v ktorom
vyrastal ako malý chlapec, ale neuverili Jeho posolstvu. Povedali: „...Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca
a matku poznáme? Ako teraz hovorí: Zostúpil som z neba? (Ján 6:42).
Ich nedostatok duchovného porozumenia spôsobil, že Mu neverili. To isté sa deje aj dnes. Tí,
ktorí sú duchovne nevedomí, nám nerozumejú, keď robíme vyhlásenia na základe nášho božského
pôvodu. Nie sme z tohto sveta. Biblia hovorí v 1.Jána 4:4: „Vy, deti, ste z Boha...“; to znamená, že
pochádzaš z Boha, tvoj pôvod je v Ňom.
Tvoj pôvod neurčuje to, ako si sa narodil, alebo kde si sa narodil. Inak by Ježiš povedal: „Prišiel
som z Nazareta,“ ale nepovedal to. Povedal: „Zostúpil som z neba.“ Náš duchovný pôvod nás robí viac
ako len človekom; sme spojení s Božím druhom života (2.Peter 1:4). Nepochádzame z ľudského
porušiteľného semena; narodili sme sa zo Slova (1.Peter 1:23), čo spôsobuje, že sme nezničiteľní a sme
naveky víťazmi. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že mi ukazuješ z Tvojho Slova môj skutočný pôvod. Narodil som sa zhora,
žijem nezničiteľný a nadprirodzený Kristov život. Žijem v oblasti, ktorá je ďaleko nad chorobou, chudobou,
zlyhaním a všetkými negatívnymi vplyvmi tohto sveta. Vyžarujem lásku, slávu, dokonalosť a múdrosť, v mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:19; 1.Peter 2:9
1-ročný plán: Marek 15:21-47; 4.Mojžišova 34-36
2-ročný plán: Skutky 27:9-20; Žalm 74
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Pastor Chris
Hovor nebeské Slová
Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť,

a viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec.
V úvodnom verši nám Ježiš hovorí, že Jeho slová sú Otcove prikázania; všetko, čo hovoril,
pochádzalo od Otca. Inými slovami, Otec Mu dal prikázanie, čo má povedať alebo hovoriť. To, čo hovorí
v nasledujúcom verši, je ešte inšpirujúcejšie; povedal: „...a viem, že Jeho prikázanie je večný život. Čo teda
hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec“ (Ján 12:50). To je úžasné!
V Jánovi 20:21 Ježiš povedal: „...Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Všimni si, že
nehovoril len k Petrovi, Jakubovi, Jánovi alebo iným apoštolom, ale hovorí to dnes k nám. Takže takým
istým spôsobom, ako Ježiš hovoril Otcove slová, slová z neba, aj my máme hovoriť nebeské slová; božské
slová. Bolo nám dané prikázanie, čo by sme mali povedať a hovoriť.
V kresťanstve nežijeme pre seba, žijeme pre Neho. Nehovoríme pre seba alebo zo seba; hovoríme
pre Neho a z Neho, práve tak isto ako Ježiš. Máme slová, ktoré nám boli dané, aby sme ich hovorili.
Židom 13:5-6 hovorí: „...veď On sám povedal...takže my môžeme smelo povedať...“ Nehovor svoje slová, hovor
Jeho Slovo. Buď pánom slov ako Ježiš. Povedal: „Nehovorím svoje vlastné slová.“ Niet divu, že bol
víťazom pri každej príležitosti. Mal pod kontrolou prírodné sily. Presne vedel, aké správne slová
povedať. Niet divu, že žil život neba na zemi. Vždy hovoril múdrosť.
Boh naplánoval, aby bola božskosť uvoľňovaná cez slová! Slová sú neobmedzené, pretože
prechádzajú do oblasti ducha. Môžeš hovoriť zo svojej komôrky a to bude mať vplyv kdekoľvek vo svete.
Preto keď máš v živote nejakú situáciu, ktorú máš vyriešiť, medituj nad Slovom; nasycuj svojho ducha
Slovom, až pokiaľ nebude z tvojich úst vychádzať len Slovo – tak vzácne slová, božské slová z neba.
Halleluja!
Modlitba
Môj život je svedectvom o Božej milosti. Jeho milosrdenstvo a zľutovanie ma obklopuje každý deň! Chodím
dnes v Jeho sláve a dokonalosti, zjavujem Jeho spravodlivosť a uplatňujem autoritu Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Príslovie 6:2; Rimanom 10:9-10
1-ročný plán: Marek 16; 5.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Skutky 27:21-31; Žalm 75-77
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Pastor Chris
Obnov svoje myslenie
„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa

Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rímskym 12:2).
Potom, čo si dal svoj život Kristovi, máš zodpovednosť. Biblia nás učí, aby sme neboli ako zvyšok
sveta. Nepripodobňuj sa svetským štandardom a ani spôsobom, akým jedná svet. Buď iný. Premieňaj sa
obnovovaním svojej mysle. To znamená, že máš zmeniť spôsob svojho myslenia; maj novú myseľ. Ak
chceš vidieť rastúci prejav Božej slávy vo svojom živote, musíš si neustále obnovovať myseľ Božím
Slovom.
Predtým, ako si sa stal kresťanom, si počúval a hovoril slová tohto sveta. Slová, ktoré si sa naučil
od priateľov, v škole, vo svojom okolí, či od členov tvojej rodiny atď. Niektoré slová boli kruté,
nahnevané, či nevľúdne. Na druhej strane tu boli aj slová veľmi milé. Avšak Boh nám dáva slová, ktoré
sú viac ako „milé“. Sú to kráľovské slová, ktoré premieňajú naše životy od slávy k sláve.
Ako študuješ a poddávaš sa službe Slova, tvoj duch je zaplavovaný nadprirodzenou pravdou a aj
tvoja myseľ je vyvýšená rozmýšľať kráľovské myšlienky. A to je dôvod, prečo je študovanie Slova
a meditovanie nad ním tak dôležité. Božie Slovo nám dáva nový spôsob myslenia. Zatiaľ čo si kedysi
rozmýšľal o neúspechu, strachu, nedostatku, núdzi, tak Slovo ti dáva takú mentalitu, aby si rozmýšľal
o úspechu, dokonalosti, víťazstve, nadvláde a o hojnosti.
Teraz, keď si v Kristovi, tak sa odmietni pripodobňovať tomuto svetu, premieňaj sa obnovením
svojej mysle. Obnovuj si myslenie Slovom. Počúvaním Božieho Slova a jeho strávením, si rozvíjaš nový
druh myslenia.
Jeden z hlavných dôvodov, prečo sú mnohí vo svojich životoch porazení, je ich myslenie. Keď
správne nerozmýšľajú, nemôžu ani správne konať a ich myšlienky sú držané v otroctve. Aj napriek tomu
s premieňajúcou silou Slova Božieho sú všetky obmedzenia zlomené. Vlož svoju myseľ do Slova a dovoľ
mu premeniť tvoj život.
Modlitba
Ako dnes meditujem nad Slovom, som premieňaný, som priam vystrelený premieňať sa na Boží obraz,
ktorý vidím v Slove. Božia sláva je v mojom duchu, je na mne, rastie, má vplyv na moje postoje, môj charakter, moje
myslenie a vieru. Môj život sa dnes zlepšuje a stúpa mocou Božieho Slova. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 4:22-24; Filipským 4:8; Jozue 1:8
1-ročný plán: Lukáš 1:1-25; 5.Mojžišova 3-4
2-ročný plán: Skutky 27:32-44; Žalm 78
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Pastor Chris
Moc slov
„On poslal svoje slovo a uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil.“ (Žalm 107:20).
Moc Božia je v Jeho Slove. Prijímaš moc, keď počuješ Slovo Božie. Dnešné Slovo nám hovorí: „On

poslal svoje slovo a uzdravil ich, z hrobových jám ich vyslobodil.“ Uzdravenie je moc. Keď prichádza
uzdravujúca moc, aby prebývala v tebe, tak nezáleží na tom, aká choroba ťa obťažuje, tá moc bude
produkovať výsledky a zvíťazí.
Matúš 8:16 hovorí: „Keď sa zvečerilo, prinášali k Nemu mnohých démonmi posadnutých; i vyháňal
duchov slovom a uzdravoval všetkých chorých.“ Tu vidíš, že Pán Ježiš vyháňal démonov svojim slovom. To je
tá moc v Slove.
Dieťatko jednej drahej sestry bolo v nemocnici už nejaký čas a nevyzeralo to dobre. Diagnóza
doktora bol nádor na mozgu a prognóza bola veľmi desivá. Podľa lekárov sa nedalo už nič urobiť.
Rodina sa postavila na Slovo Božie a verili v úplné uzdravenie. Modlili sa a stále vyznávali nad dieťaťom
Slovo Božie. Dieťa bolo na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Stav dieťaťa sa však ešte zhoršil. Avšak táto sestra sa odmietla trápiť, lebo si uvedomila, že sa
nachádza v boji viery. Ona aj so svojou rodinou pokračovali v ich vyznaní a zamerali svoju pozornosť na
Slovo. Čoskoro sa dieťatku polepšilo, a keď urobili testy, tak doktori nenašli žiaden nádor! Niekoľkí
špecialisti boli privolaní, aby vykonali testy a preverili výsledky, ale aj ich výsledky testov dopadli
negatívne. Nádor na mozgu zmizol. Chlapček bol slávne uzdravený!
V Božom Slove je obsiahnutá uzdravujúca moc. Boh vždy potvrdzuje svoje Slovo znameniami
a zázrakmi. Tvojou úlohou je uchovávať ho vždy vo svojom srdci a ústach. Nezáleží na tom, čím práve
prechádzaš, moc Slova je dostatočná, aby ťa cez to víťazne previedla. Zameraj sa na Slovo a drž svoje
vyznania viery. Svedči o tom, že Slovo Božie v tvojich ústach prevláda nad okolnosťami a tvoje víťazstvo
bude nevyhnutné.
Modlitba
Ďakujem drahý Otec za Tvoje neomylné Slovo a Jeho schopnosť spôsobiť vo mne to, čo hovorí. Žijem vo
víťazstve a cez Tvoje Slovo robím pokrok obrovskými krokmi a rozširujem sa na všetky strany, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Zjavenie 12:11; Izaiáš 55:11; Príslovia 4:22
1-ročný plán: Lukáš 1:26-56; 5.Mojžišova 5-7
2-ročný plán: Skutky 28:1-10; Žalm 79-80
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Pastor Chris
Rozsudzuj to Slovom
„Proroci však nech hovoria dvaja alebo traja, a ostatní nech rozsudzujú.“ (1.Korintským 14:29).
Niekedy ľudia prijímajú to, o čom tvrdia, že sú vízie alebo zjavenia od Pána, avšak bez toho, aby

ti rozsudzovali Božím Slovom. Nenájdu si čas, aby si skontrolovali, či sú tieto vízie a zjavenia v súlade
s napísaným Slovom.
Napríklad nejaký muž mal víziu. Bol kresťanom už mnoho rokov, ale ochorel. Keď ležal, mal
videnie, v ktorom videl niekoho, kto mal oblečené sandále a bielu róbu, bol zakrytý v oblaku a vošiel do
izby. Muž začal hľadieť na neho od jeho nôh hore, aby videl, kto to je. Keď pozrel až hore na jeho tvár,
ten muž prehovoril: „Nie je moja vôľa uzdraviť ťa“ a zmizol.
Hoci tento muž nevidel tvár toho, ktorý sa u neho objavil, veril tomu, že to bol Ježiš, lebo ako on
tvrdil, cítil Božiu prítomnosť vo svojej izbe. Odvtedy prijal to, že nie je Božou vôľou ho uzdraviť a začal
rozprávať svojím súrodencom, ako to nie je Božia vôľa, aby bol uzdravený. To nemohol byť Ježiš!
Prečo by si mal niekto myslieť, že to bol Ježiš, kto sa u toho človeka objavil? Je to len preto, že ho
opísal, že bol v „bielej róbe“ a v „bielom oblaku“? Alebo preto, že muž povedal, že „cítil“ Božiu
prítomnosť vo svojej izbe? Nič z tohto nie je dostatočné na to, aby sme predpokladali, že to bol Ježiš.
Musíš porozumieť výkladu zjavení. Ak vidíš víziu niekoho, kto pripomína Ježiša a táto osoba povie
niečo, čo je v rozpore so Slovom, je to otázne a ty máš každé právo to odmietnuť.
A toto je to, čo mnohí ignorujú. Vôľa Božia je jasne ustanovená v Jeho Slove. Boh chce, aby si sa
mal dobre! V 3.Jána 1:2 sa hovorí: „Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva
tvoja duša.“ On nikdy nebude popierať Svoje Slovo. Takže ak počuješ nejaký hlas a je v rozpore so
Slovom, tak to ti hovorí démon bez ohľadu na to, ako vyzerá. A čo viac, v Slove nás Boh varuje, aby sme
neboli oklamaní, pretože dokonca sám satan sa môže zjaviť ako anjel svetla (2.Korintským 11:14).
Každé zjavenie musí byť podriadené Božiemu Slovu. Neprijmi to len preto, že si mal víziu, alebo
že si ju prijal od niekoho, o kom si myslíš, že je duchovný; rozsúď to Slovom. Zjavenie nemusí byť nutne
dokonalé a presné, ale každé zjavenie musí byť v súlade so zjaveným Božím Slovom. To je dôvod, prečo
ty sám musíš poznať Slovo.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš múdrosť a zjavuješ mi svoju dokonalú vôľu vo všetkom. Oči môjho
porozumenia sú osvietené, aby som poznal nádej Tvojho povolania a aké je Tvojho bohatstvo slávy Tvojho dedičstva
v svätých. Zjavujem dnes Tvoje cnosti a výnimočnosť Tvojho Ducha, tak ako Tvoje Slovo prúdi cezo mňa. V mene
Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:1; 1.Korintským 13: 9-10;
1-ročný plán: Lukáš 1:57-80; 5.Mojžišova 8-10
2-ročný plán: Skutky 28:11-20; Žalm 81-82

Židom 1:1-2
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Pastor Chris
Vedie nás v láske
„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“(Ján 13:35).
Kráčať v láske je hlavný spôsob, ako vyjadriť, že kresťan je vedený Duchom Svätým. Duch Svätý

nás vedie LEN v láske. On ťa nikdy nebude viesť, aby si niekoho nenávidel, aby si bol pyšný, arogantný,
či prejavoval nekontrolovaný hnev.
Keď kráčaš s Pánom, jedna z vecí, ktorú chce uskutočniť v tvojom živote je to, aby sa cez teba
naplno prejavovala Jeho láska, tak aby si bol láskavý, trpezlivý, príjemný a nie taký, že ťa ľahko niečo
vyprovokuje. Jakub 1:19 hovorí: „Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a
pomalý k hnevu.“
Ľudia s nekontrolovateľnou povahou robia bláznivé veci, o ktorých hovorí Biblia: „Nenáhli sa k
hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov“ (Kazateľ 7:9). Rozhodni sa, že nikdy nebude nikto, koho by si
oklamal, znechutil, či bol voči niekomu krutý. Nezáleží na tom, koľko nenávisti zakúšaš ty od ostatných,
tebe je dovolené len to, aby si ich miloval. To je život pravého kresťana.
Duch Svätý ťa vždy nabáda milovať, pretože nikdy nemôžeš nič stratiť, keď kráčaš v láske. Tvoje
činy aj odpočinok musia prejsť testom lásky. Biblia nás učí poznávať, že je lepšie trpieť bolesť a dovoliť,
aby ťa urážali, než aby si ty kráčal v hneve, alebo si bol zahorknutý voči bratovi alebo sestre
(1.Korintským 6:7). Premýšľaj o Ježišovi; keď ho pribili na kríž a preklínali Ho, On pozrel hore do neba
a povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ (Lukáš 23:34). To je láska!
Dovoľ, aby ťa viedla láska. Kráčaj v láske tak, ako teba miloval Kristus a dal seba za teba ako dar
a obeť Bohu (Efezským 5:2). Poddaj sa Duchu Svätému, aby ťa viedol v láske. Rímskym 8:14 hovorí: „Lebo
všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží .“ Mala by to byť tvoja najvyššia túžba, aby si vždy zažíval
vedenie Duchom svätým a to urobí tvoj život výnimočný a plný slávy. A keď kráčaš v láske, je to ľahké.
Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie
Som narodený z lásky; Kristova láska a súcit sú vyjadrené cez moje slová a skutky. Ďakujem Ti,
spravodlivý Otec, za bohatú zásobu Tvojej lásky v mojom srdci. Každý, s kým prichádzam do kontaktu, bude
zakúšať cezo mňa Tvoju bezpodmienečnú lásku, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium:

1.Korintským 13:1-3

1-ročný plán: Lukáš 2:1-20; 5.Mojžišova 11-12
2-ročný plán: Skutky 28:21_31; Žalm 83-84
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Pastor Chris
Duchovné spojenie
„Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru“

(1.Timoteovi 2:8).
Niektorí ľudia nechápu, prečo dvíhame ruky pri modlitbe a chvále. Je to jedna z vecí, ktorú nám
Písmo pripomína robiť: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez
hnevu a sváru.“ Toto nemá nič spoločné s tým, ako sa cítiš; je to duchovné nariadenie s obrovskými
duchovnými výhodami.
Keď dvíhaš ruky k Pánovi, tak si si možno všimol, že sa niekedy chveli. Netriasli sa predtým, ako
si sa začal modliť a dvíhať ich k Pánovi. Ale v tom momente, ako si ich zdvihol, prišlo na ne pomazanie
a oni sa začali triasť; je to signál dotyku Ducha v tej chvíli. A ak to rozpoznáš a prijmeš, čo Duch robí
a ako si získava tvoju pozornosť, môže sa stať oveľa viac.
Ale nie všetci tomuto rozumejú. Musia byť k tomu vyučovaní. Duchovným veciam sa možno
naučiť, tak ako sa učíme aj prirodzené veci v našom živote. A ako sa ich učíš a jednáš podľa nich, budeš
prekvapený, ako sa tvoj život začne hýbať dopredu a hore.
Je niečo hlboko duchovné a príjemné Pánovi, keď pri modlitbe a chvále dvíhame ruky. Hoci sú
tvoje ruky fyzické, existuje spojenie medzi nimi a tvojim duchom, keď ich dvíhaš hore k Pánovi. Existuje
duchovné spojenie medzi vonkajšou prirodzenosťou a vnútorným človekom. Nie je to len bezvýznamná
rutina. Používaš to k tomu, aby to viedlo teba a aj tvojho ducha k Bohu.
Žalm 141:2 hovorí: „Nech je moja modlitba kadidlom pred Tebou a dvíhanie rúk podvečernou obeťou."
Dvíhanie rúk k Pánovi je pre Neho oveľa väčším potešením ako fyzické obete. Ak je to pre Pána takým
veľký potešením vidieť, ako k Nemu dvíhaš svoje sväté ruky, tak je to niečo, čo by si mal brať veľmi
vážne. Mal by si to robiť preto, lebo to Slovo hovorí! Je to cvičenie, ktoré musíš do seba nasať, lebo je to
duchovný akt úcty.
Vyznanie
Požehnaný Pán, dvíham k Tebe svoje ruky v svätosti, modlitbe a uctievaní; vyznávam, že Ty si Boh a Tvoja
svätosť napĺňa zem! Ďakujem za Tvoju krásu a spravodlivosť zjavenú vo mne; moje srdce je naplnené chválou
a dvíham vysoko svoje ruky pri uctievaní Tvojho majestátu a veľkosti.
Rozšírené štúdium:

Žalm 134:2; 1.Kráľov 8:54; 1.Kráľov 8:22

1-ročný plán: Lukáš 2:21-52; 5.Mojžišova 13-15
2-ročný plán: Rimanom 1:1-12; Žalm 85-86
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Pastor Chris
Múdrosť pre víziu
„Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť; nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst! Neopúšťaj ju

- a bude ťa strážiť; miluj ju - ona ťa zachová.“ (Príslovia 4:5-6).
Pravá múdrosť je z Ducha; pochádza od Pána. Dokiaľ človeku nie je daná božská múdrosť, tak
chodí v tme. Múdrosť dáva vhľad. Dáva predvídavosť, prezieravosť. Dáva porozumenie. Múdrosť vedie
a usmerňuje. A keď sa neustále odovzdávaš Slovu a službe Ducha, pôsobíš vo väčšej múdrosti. Pán
otvára tvoju myseľ a tvoj duch bude schopný premýšľať nad rámec tejto pozemskej reality.
Božia múdrosť spôsobuje to, že rozmýšľaš mimoriadnym spôsobom; dáva ti mimoriadny rozsah
porozumenia. Otvára to svet pre teba; a ty si ohromený tým, čo všetko vidíš. Vízie sú veci, ktoré nám Boh
chce zveriť. Sú to investície Ducha do našich duchov. Niekedy ľudia zle zaobchádzajú s víziami a ocitnú
sa na zlej ceste. Ale nádherná vec je, že Boh ti dáva múdrosť spravovať to, čo ti ukáže a pomáha ti
napĺňať Jeho plán pre tvoj život. Ľudská múdrosť ti nemôže pomôcť naplniť Božiu víziu; môže to iba
božská múdrosť.
Niekedy môžeš počuť rozprávať starého človeka o určitých veciach a ty si fascinovaný, mysliac
si, že má múdrosť. Ale nie je to tak. On hovorí iba z vlastnej skúsenosti. To nie je nahliadnutie, ani
predvídanie; je to poučenie z minulosti. On pozerá dozadu a rozpráva veci založené na jeho
skúsenostiach a na tom, čo sa dialo kedysi. Toto nie je múdrosť potrebná k naplneniu Božieho sna pre
teba.
Skutočná múdrosť je od Boha, nepochádza z človeka. Táto múdrosť je silou; je to hnacia moc,
ktorá ťa vždy umiestni do Božej dokonalej vôle. Takže pre víziu, ktorú Boh vložil do tvojho srdca, je ti
Jeho múdrosť dostupná v Jeho Slove a skrze Svätého Ducha.
Modlitba
Drahý Pane, Tvoja múdrosť je dostupná k môjmu vedeniu a nasmerovaniu k správnym chodníkom pre
naplnenie sna a vízii, ktoré si mi dal. Mám múdrosť pre službu, pre moju prácu, moje podnikanie, uzdravenie
a rodinu! Dnes a stále pôsobím v božskej múdrosti, zjavujúc slávu a cnosti božskosti, vloženej do môjho ducha
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 1:30, Príslovia 2:6, Príslovia 4:5, Príslovia 4:7
1-ročný plán: Lukáš 3; 5.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Rimanom 1:13-23; Žalm 87-88
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Pastor Chris
Slová sú duchovné častice
„Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň akú veľkú horu zapáli! I jazyk je oheň...“

(Jakub 3:5-6).
Je niečo v tvojich ústach, čo je také mocné; je to tvoj jazyk. Je ti daný od Boha na tvorenie slov;
slová, s ktorými kontroluješ, tvoríš alebo obnovuješ okolnosti svojho života. Jakub 3:6 hovorí, že jazyk je
ohňom; moc pre akúkoľvek zmenu, ktorú si praješ, je v tvojom jazyku. Ježiš povedal, že budeš mať to, čo
hovoríš (Marek 11:23).
Ak hovoríš mätúce slová, výsledkom je, že tvoj život bude zmätený, pretože dávaš mätúce
signály. Slová sú duchovné častice. Tie nezomierajú. To je dôvod, prečo Ježiš povedal: „Ale hovorím vám,
že z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň“ (Matúš 12:36). Jedného dňa
všetky tvoje slová ti budú ukázané Bohom, čo vybudovali, čo vytvorili; Boh ti ukáže obraz tvojho života
a okolnosti tvojho života vytvorené tvojimi slovami.
Najdôležitejšia vecou v tvojom živote je kvalita tvojich slov. Tvoje slová budú rozhodovať
o kvalite tvojho života na zemi. Tvoje slová budú rozhodovať o vzťahu s Bohom, tvojom vzťahu s ľuďmi
a o tom, kam pôjdeš na večnosť: o nebi alebo pekle. Nikto iný nemôže určovať kvalitu tvojho života.
Všetko to pochádza z tvojich slov.
Napríklad keď sú niektorí ľudia nadšení, tak zvyčajne hovoria: „Prosím ťa prestaň, lebo ma
zabiješ!“ Iní zase hovorievajú: „Toto strašné decko ma raz zabije!“ Alebo: „Pozri na mňa úbožiaka.“ Žiaľ
títo ľudia si neuvedomujú, akú moc a dôležitosť majú ich slová. Smrť a život sú v moci jazyka (Príslovia
18:21).
Môžeš povedať: „Ale oni iba žartovali.“ Na tom nezáleží. Prečítaj si znovu, čo Ježiš povedal
v Matúšovi 12:36. Taktiež v Marekovi 11:23 nepovedal: „Budeš mať to, čo hovoríš, iba keď to tak naozaj
myslíš“; miesto toho povedal: „Budeš mať to, čo hovoríš.“
Cvič sa rozprávať správne. Príslovia 15:4 hovoria: „Zdravý jazyk je stromom života...“ Tvoj jazyk je
tvojím vlastným stromom života; použi ho k navedeniu tvojho životného nasmerovania pre úspech
a prosperitu a vytváraj si svoje víťazné chodníky v živote.
Vyznanie
Môj život je na slávu Božiu, nasmerovaný a naplánovaný podľa Božej dokonalej vôle! Vládnem a kraľujem
nad okolnosťami, keď som nasmerovaný na úspech a prosperitu a vytváram si svoje víťazné chodníky pomocou
môjho zdravého jazyka.
Rozšírené štúdium: Príslovia 13:3, Židom 10:23, Príslovia 15:4
1-ročný plán: Lukáš 4:1-13; 5.Mojžišova 18-21
2-ročný plán: Rimanom 1:24-32; Žalm 89
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Pastor Chris
Si Otcovou prioritou
„Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1. Petra 5:7).
Keďže sme kresťania, tak naše spojenie s nebeským Otcom je neobmedzené; je to niečo, čo sa

nezmení. Sme s Ním spojení skrze duchovné narodenie. Takže čokoľvek je dôležité pre teba, je dôležité
pre Neho. On sa láskavo stará o teba; ty si Otcova priorita.
Rozmýšľaj o tomto: pozemský rodič urobí čokoľvek, aby zabezpečil svojim deťom dobrý život.
Zabezpečuje to, aby jeho deti boli chránené a aby bolo dobre postarané o ich stravu, ubytovanie
a oblečenie. Niektorí idú dokonca tak ďaleko, že sa starajú o kamarátov ich detí. Jednoducho milujú
a starajú sa aj o ďalšie dieťa preto, lebo druhé dieťa je kamarátom ich vlastného dieťaťa. Ak sa pozemskí
rodičia dokážu tak starať o vlastné deti, tak čo si myslíš o tvojom nebeskom Otcovi?
Boh ťa miluje viac, než ty miluješ sám seba. Miluje ťa tak veľmi, ako miluje Ježiša. On je viac
ambicióznejší, čo sa týka tvojho úspechu, než ty sám. Toto by ťa malo urobiť radostným a zobrať natrvalo
preč starosti z tvojho života. Boh vie, ako veľmi chceš byť šťastný; vie o každej dobrej veci, ktorú chceš
pre seba. V Kristovi Ježišovi ti daroval všetko, čo je potrebné pre život a zbožnosť.
Povedal: „Môj synu, daj mi svoje srdce a nechaj svoje oči ponechané na mojich cestách“ (Príslovia 23:26).
Dôveruj Mu a slúž Mu svojim životom. On vie, čo má s tebou robiť. Pozná každú tvoju túžbu lepšie ako
ty. Takže daj Mu svoje starosti a odmietni byť znovu zaťažený týmito starosťami.
„Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby ony aj pozabudli, ja
na teba nezabudnem.“ (Izaiáš 49:15). Toto Boh hovorí tebe. Keď sa čokoľvek zdá byť v protiklade s tým, čo
Slovo hovorí ohľadne teba, Boh hovorí: „A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš...“
(1. Mojžišova 28:15). Jeho Slovo týkajúce sa teba nevyjde naprázdno.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, som tak veľmi vďačný za Tvoju bezpodmienečnú a večnú lásku. Aké je utešujúce
vedieť, že som stále v Tvojej mysli. Ďakujem Ti, že si ma urobil zvláštnym pokladom pre seba; som Tvoja perla
neoceniteľnej hodnoty. Za toto a za omnoho viac Ťa uctievam a budem navždy vďačný, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:4, Jakub 1:18
1-ročný plán: Lukáš 4:14-44; 5.Mojžišova 22-24
2-ročný plán: Rimanom 2:1-11; Žalm 90
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Pastor Chris
Slávny údel
Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, keď nás z

lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti,
ktorou nás omilostil v Milovanom (Efezským 1:4-6).
Náš úvodný verš nám odhaľuje niečo hlboké ohľadom nášho určenia v Pánovi. Prečítaj piaty
a šiesty verš znovu, ale teraz z rozšíreného anglického prekladu Biblie: „Lebo On nás vopred ustanovil
(predurčil nás, naplánoval vo svojej láske), aby sme boli adoptovaní (zjavení) ako Jeho vlastné deti cez Krista Ježiša,
a to podľa rozhodnutia Jeho vôle (pretože Ho to tešilo a bol to Jeho láskavý zámer), (aby sme mohli byť) na slávu
a chválu Jeho slávnej milosti (priazne a milosrdenstva), ktorú nám zdarma udelil v Milovanom.“
Je to náš údel žiť na chválu Božej milosti; vybral si nás a predurčil pre slávny a nadprirodzený
život. Takže ako kresťan nežiješ pre nič za nič; tvoj život nie je prázdny. 1.Petra 2:9 hovorí: „Ale vy ste
vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho,
ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.“ Toto je tvoje povolanie; toto je tvoj údel v Kristovi!
Musí sa to stať pre teba reálne.
Prečo si nažive? Aký je dôvod pre tvoju existenciu? Prečo si sa narodil? Prečo si vôbec prišiel?
Naplniť Boží zámer pre tvoj život! A súčasťou tohto zámeru je, že môžeš zvestovať úžasné skutky
a zjavovať cnosti, dokonalosti, výnimočnosť a múdrosť Toho, ktorý ťa povolal z tmy do svojho
predivného svetla. Biblia hovorí, že to robí: „...podľa večného údelu, ktorý udelil v Kristu Ježišovi, našom
Pánovi.“
Máš slávny údel, určenie v Bohu; je to údel veľkosti. Je však dôležité, aby si nasledoval Božie
Slovo a pôsobil podľa princípov Kráľovstva
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že môjmu životu dávaš cieľ a zámer! Žijem slávny a nadprirodzený život,
napĺňajúc tento zámer prejavovaním Tvojich cností, dokonalostí, výnimočnosti a múdrosti, v Ježišovom mene.
Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 9:16, Marek 8:36-37
1-ročný plán: Lukáš 5:1-16; 5.Mojžišova 25-27
2-ročný plán: Rimanom 2:12-20; Žalm 91

24

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
1-ročný plán: Lukáš 5:17-39; 5.Mojžišova 28
2-ročný plán: Rimanom 2:21-29; Žalm 92-93
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Pastor Chris
Víťazstvo a autorita v Ježišovi Kristovi
Môj národ hynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza.

Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov (Hozeáš 4:6 angl. preklad).
Boh povedal cez proroka Hozeáša, že Jeho ľud hynie, je porazený a zlomený kvôli nedostatku
poznania. To znamená, že jeho záhuba nie je kvôli nedostatku viery alebo nesprávnemu snaženiu; ale
dôvodom toho, že nežije vo víťazstve a autorite, je jeho nevedomosť. Toto znamená, že ako Božie deti
musíme neustále pokračovať vo vedomom úsilí, aby sme študovali a boli vyučovaní Božiemu Slovu. Ak
máš správne poznanie Slova, budeš bez ohľadu na ťažkosti žiť každý deň vo víťazstve a autorite,.
Niektorí ľudia si myslia, že žiť v trvalom víťazstve a autorite nie je možné. Ale mýlia sa. Veriť
tomuto znamená ignorovať to, čo prišiel urobiť Ježiš. Prišiel, aby nám dal Boží život a Božiu
prirodzenosť; nadprirodzený život. V Jánovi 10:10 povedal: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil;
a ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere!“ Neprišiel na to, aby založil nové náboženstvo, pretože
svet ich už mal dosť pred tým, než prišiel a kresťanstvo nie je náboženstvo. Rozšírený preklad Biblie
hovorí, že prišiel, aby sme mali život, užívali si život a mali ho v hojnosti – v plnosti tak, že až preteká.
Možno si nikdy nerozmýšľal o tom, že je to Božia myšlienka, aby si sa tešil zo života a užíval si
ho; a teraz to už vieš. Ale ako sa môžeš tešiť zo života, keď sa nemáš dobre? Ako sa môžeš tešiť zo života,
ak si nevedomý všetkého toho, čo Kristus pre teba urobil? Preto musíš mať osobný vzťah s Bohom a Jeho
Slovom, aby si mohol poznať, ako žiť každý deň v absolútnom víťazstve. Božie Slovo je schopné
vybudovať ťa a spôsobí, že budeš žiť taký život, aký si Boh pre teba želá. Život mimo zápasov a bolestí,
život slávy, spravodlivosti a autority v Kristovi Ježišovi.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš život slávy, úspechu a víťazstva. Denne skúmam Tvoje
Slovo a privlastňujem si do svojho života to, čo sa ma týka v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 5:39; 1.Timoteovi 4:15
1-ročný plán: Lukáš 6:1-16; 5.Mojžišova 29-30
2-ročný plán: Rimanom 3:1-12; Žalm 94
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Pastor Chris
Získavaj Slovo.....získavaj múdrosť
Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je napísané: On chytá múdrych v ich

chytráctve (1.Korintským 3:19).
Ak chceš žiť víťazný, prosperujúci a slávny život, musíš poznať Slovo, porozumieť mu a žiť ním.
Pán Ježiš raz urobil k Židom pozoruhodné vyhlásenie; povedal: „...Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani moc
Božiu“ (Matúš 22:29). Mnohí minú cieľ a pôsobia mimo Božej múdrosti, pretože nepoznajú Božie Slovo.
Preto je tak dôležité správne vyučovanie Slova. Božie Slovo ťa zmocňuje a poháňa k tomu, aby si žil
nadprirodzený život.
Božie Slovo je Božia múdrosť. Nezáleží na tom, čo si v živote zažil, kto sú tvoji nepriatelia, koľko
kníh si prečítal, alebo čo si v živote videl. Ak nemáš v sebe Slovo, nemáš Božiu múdrosť, a preto nemôžeš
vynikať. Ľudská múdrosť ťa môže viesť nejaký čas, ale Božia múdrosť ťa bude viesť vždy.
Múdrosť je zjavenie od Boha; je to vhľad do reality. Poznanie Božieho Slova v tebe inšpiruje
Božiu múdrosť, aby si vedel, hovoril a robil správne veci v správnom čase Božím spôsobom. Premýšľaj
o Mojžišovi, ako stál s Izraelcami pri Červenom mori a Boh povedal: „Vystri svoju ruku nad vodu
a rozdeľ ju!“
Ak by to bol konzultoval s vedcami a filozofmi, tak pravdepodobne by sa Mojžiša rozhorčene
opýtali: „Čo myslíš tým, že Boh ti povedal, aby si rozdelil vody palicou vo svojej ruke? Určite by si
mysleli, že stratil rozum. Avšak Mojžiš už prijal Slovo od Pána a preto bol vedený múdrosťou. Urobil tak,
ako ho Boh inštruoval a more sa rozdelilo – zastavilo sa na oboch stranách tak, aby Izraelci mohli prejsť
po suchej zemi (2.Mojžišova 14:21-22). Toto bol prejav Božej múdrosti.
Pravá múdrosť je z Ducha a prichádza cez Slovo. A potom cez meditáciu sa Božie Slovo zakorení
v tvojom duchu a produkuje v tebe „phronesis“ (grécky) – múdrosť alebo mentalitu spravodlivého.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za múdrosť, ktorá je pre mňa dostupná cez Tvoje Slovo. Kristus sa mi stal
múdrosťou, preto chodím v božskej múdrosti. Mám nadprirodzenú schopnosť, aby som chápal duchovné skutočnosti
a vždy kráčam v Tvojej dokonalej vôli, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:30; 1.Korintským 2:6; Príslovia 4:7-9
1-ročný plán: Lukáš 6:17-49; 5.Mojžišova 31-32
2-ročný plán: Rimanom 3:13-19; Žalm 95-96
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Pastor Chris
Požehnávaj svet s tvojou veľkosťou
Nato riekol Hospodin Józuovi: Dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela... (Jozue 3:7).
Existujú rôzne druhy veľkosti. A tí, ktorých Písmo opisuje ako veľkých, sa vyznačujú určitými

rysmi

a kvalitami,

ako

prejavovanie

nadprirodzenej

moci,

znamenia,

zázraky

a schopnosti,

nadprirodzená múdrosť alebo nesmierne bohatstvo.
Zoberme si takého Mojžiša. Jeho život bol charakterizovaný rôznymi znameniami a zázrakmi.
5.Mojžišova 34:10-12 nám hovorí: „Avšak v Izraeli už nepovstal prorok podobný Mojžišovi, s ktorým by sa
Hospodin stýkal tvárou v tvár, podobný pri všetkých znameniach a zázrakoch, ktoré ho Hospodin poslal konať v
Egypte pred faraónom a pred všetkými jeho služobníkmi i celou jeho krajinou, a pri všetkých prejavoch moci, pri
všetkých veľkých a strašných skutkoch, ktoré Mojžiš konal pred očami celého Izraela.“
O Izákovi Biblia hovorí, že bol bohatý. Napriek hladomoru a suchu v zemi nám Biblia hovorí:
„Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i
mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli“ (1.Mojžišova 26:13-14).
Dávid bol veľkým. Cez pomazanie Božieho Ducha robil úžasné veci. Ako mládenec porazil
Goliáša z Gátu a vyhral mnoho bojov ako kráľ Izraela. A čo Daniel? Biblia nám hovorí o tom, ako bol
plný Božej múdrosti; toto bolo potvrdené božským zjavením o Bohu, ktoré mal. Pôsobil s výnimočným
duchom (Daniel 6:3).
Boh ťa urobil veľkým a tvoja veľkosť je vrodená, pretože si semeno Abrahámove. Boh ťa chce
používať, aby si požehnával svet. Chce, aby svet mal úžitok z tvojej veľkosti. Chce, aby si robil veľké veci
a ovplyvňoval svet s Jeho semenom veľkosti, ktoré je v tebe.
Preto venuj pozornosť Jeho vedeniu v tvojom duchu pre nápady a zlepšenia. Nech je tvoje srdce
otvorené k Nemu, aby prijalo tajnú inšpiráciu, pretože sa to deje práve teraz! Prijmi to vierou.
Modlitba
Som semenom Abrahámovým; som naplnený božskou múdrosťou, aby som pozitívne ovplyvňoval životy po
celom svete. Moja myseľ je pomazaná, aby prinášala zmeny, nápady, vynálezy a riešenia, a tak požehnávala svet.
Som nadprirodzene uschopnený, aby som zavádzal Bohom dané nápady, a tak zlepšoval svet, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 12:2; 1.Mojžišova 26:4
1-ročný plán: Lukáš 7:1-35; 5.Mojžišova 33-34
2-ročný plán: Rimanom 3:20-25; Žalm 97
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Pastor Chris
Chodenie po vopred pripravených cestách!
Lebo sme Božie (vlastné) osobné dielo (Jeho majstrovský kus), vytvorení v Kristovi Ježišovi, (narodení

znova), aby sme robili tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás (chodiac po cestách, ktoré
pripravil predtým), aby sme kráčali v nich (žijúc dobrý život, ktorý vopred pripravil a prichystal pre nás, aby sme ho
žili) (Efezským 2:10 rozšírený angl. preklad).
Ako Božie dieťa nie si v tomto svete náhoda. Boh nie je tebou prekvapený, pretože ťa poznal
skôr, ako si prišiel. Existuje cesta, ktorá je Bohom pre teba predpripravená; a to je cesta veľkosti. Všetko,
čím si v živote mal by, bolo predpripravené! Otázka je, či kráčaš po tejto predpripravenej ceste. Na tejto
ceste nie je zlyhanie! Na tejto ceste nie je porážka! Na tejto ceste nie je smrť! Na tejto ceste nie je chudoba!
Na tejto ceste nie je choroba!
Je to cesta, ktorú predpripravil sám Boh. Ak sa stretávaš vo svojom živote so sklamaním
a frustráciou, tak na akej ceste si sa ocitol? Mal by si chodiť po cestách, ktoré On predpripravil! Ak si sa
ocitol na zlej ceste, môžeš dnes svoje kroky zmeniť. Biblia hovorí: „...a tvoje uši začujú slovo za tebou: Toto je
cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo!“ (Izaiáš 30:21). Sláva Bohu! Toto je Jeho posolstvo
mužom a ženám po celom svete: „Existuje cesta, po ktorej máš ísť! Bola už vopred pripravená,
predpripravená pre teba s dobrým životom.“
Keď si dal svoje srdce Kristovi, vošiel si do Božieho vopred pripraveného diela pre tvoj život! On
je Cesta, Pravda a Život. Nikto nepríde na túto cestu inak, ak len nie cez Ježiša Krista. On je cestou zo
zmätku! V Ňom je víťazstvo, božské zdravie, pokoj s prosperitou!
Takže cez svoje Slovo ťa vedie po ceste úspechu, víťazstva a nekončiacej prosperity. Vytvoril pre
tvoj život veľmi špeciálny plán a keď máš s Ním spoločenstvo cez Slovo a Ducha Svätého, povedie ťa po
ceste tvojho určenia v Ňom. Po ceste spravodlivosti a pokoja!
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za cestu veľkosti, ktorú si pre mňa pripravil, aby som po nej v živote kráčal. Žijem
dobrý život, ktorý si vopred pripravil, zjavujem Tvoju slávu a prejavujem Tvoju spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 58:11; Jeremiáš 29:11
1-ročný plán: Lukáš 7:36-50; Józue 1-2
2-ročný plán: Rimanom 3:26-31; Žalm 98-100
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Pastor Chris
Máš úlohu, ktorú máš hrať
Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť

všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech (Jozue 1:8).
V živote sa môžu ľudia ocitnúť v istých okolnostiach, za ktoré nie sú zodpovední. Áno, niekto iný
môže vytvoriť situácie alebo okolnosti – príjemné alebo nepríjemné – pre teba, ale napokon ty musíš hrať
rolu v tom, aby si určil finálny výsledok pre tvoj život.
Okolnosti tvojho narodenia nemuseli byť príjemné. Možno si sa narodil do chudobnej
domácnosti a ty si s tým nemal nič do činenia. Bola to zodpovednosť niekoho iného. Ale nezostávaj v
tomto stave, pretože to bola zodpovednosť niekoho iného. Zmeň to! Možno si sa narodil chudobný, ale
nenarodil si sa na to, aby si bol chudobný.
Ak si navštevoval konkrétnu školu a z nejakého dôvodu bola táto škola zavretá, povieš toto: „Tak
už nie je pre mňa viac potrebné chodiť do školy?“ Nie, máš ísť do inej školy alebo študovať doma
a zapísať sa na skúšky. Takže vždy je niečo, čo môžeš pre seba urobiť. Boh potrebuje tvoju akciu.
Potrebuje tvoju odpoveď. Žiadny kresťan nie je nikdy v živote znevýhodnený. Môžeš byť v živote
úspešný.
V našom úvodnom verši nám Boh hovorí o tom, ako sa stať úspešným. Je to cez meditáciu nad
Slovom dňom aj nocou. Rob to. Tak ako On chce, aby si bol prosperujúci, zdravý, šťastný a plný života, aj
ty máš dôležitú úlohu, ktorú musíš vykonávať, aby sa Jeho sen pre teba stal skutočnosťou. Bez ohľadu na
okolnosti alebo veci, cez ktoré si v živote prešiel, tá povinnosť je na tebe, aby si bol víťazom.
Ako Božie dieťa nie si bezmocný. Máš Ducha Svätého a on je tvojou jedinečnou výhodou. Môžeš
robiť čokoľvek, môžeš byť úspešným tak, ako chceš byť úspešným a byť veľkým požehnaním pre tvoje
okolie. Áno, môžeš byť! Boh čaká na tvoju akciu. Zober Jeho Slovo a drž sa ho a nech Jeho sláva, milosť
a dokonalosť sú zjavované cez teba.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo je v mojom srdci a v mojich ústach, to Slovo viery, ktorému som uveril. Pevne
stojím na Tvojom Slove a s ním si podmaňujem okolnosti! Vládnem v živote víťazne a zjavujem Tvoju slávu,
dokonalosť, spravodlivosť a milosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:22-25
1-ročný plán: Lukáš 8:1-21; Józue 3-4
2-ročný plán: Rimanom 4:1-10; Žalm 101
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Pastor Chris
Modli sa za svoju krajinu
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za

kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti
(1.Timoteovi 2:1-2).
Pre teba ako kresťana je dôležité, aby si sa vždy modlil za svoju krajinu a za vodcov; či už je to
tvoja rodná krajina, alebo krajina, kde žiješ. Niektorí ľudia nevedia toto; mnohokrát existuje silný
duchovný boj za duše v národe. Keď žil Daniel, bojoval anjel s kniežaťom perzského kráľovstva (Daniel
10:10-13). Takéto duchovné konflikty sa dejú aj dnes nad krajinami vo svete. Existujú sily bojujúce za
zničenie a zbedačenie národov. Ale sú tiež anjeli poslaní od Boha, aby chránili tieto národy a zabezpečili
ich prosperovanie.
Pre mnohými národmi vo svete sú veľmi ťažké dni. Ale Pán chce, aby bol Jeho ľud pripravený.
Keď sa modlíme, tak anjeli poslaní od Boha sú schopní naplniť svoju úlohu v národoch sveta. Takže
v čase svojej osobnej modlitby si vyhraď čas, aby si sa modlil za svoju krajinu. Modli sa za prezidenta
alebo predsedu vlády a vodcov v tvojej krajine.
Keď sa modlíme, spôsobujeme tlak v oblasti ducha proti silám temnosti a víťazíme nad nimi.
V dôsledku toho je naplnený Boží zámer pre tú krajinu. Hovorí sa, že zlo víťazí, keď dobrí ľudia nič
nerobia. Takže pokračuj v modlení sa za tvoju krajinu, aby Pánovo Slovo malo voľný postup a bolo
oslávené (2.Tesalonickým 3:1). Naše modlitby umožňujú, aby bolo evanjelium neobmedzene rozširované.
A keď Božie Slovo zaplní tvoju krajinu, tak zlo nemôže víťaziť.
Náš úvodný verš hovorí, že by sme sa mali modliť: „...za kráľov a za všetkých vysoko postavených,
aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.“ Keď tu Biblia hovorí o „pokoji“,
znamená to stav odpočinku, keď všetko prosperuje a ide správnym smerom. Takýto život Boh očakáva
od nás, aby sme ho žili a naše modlitby to uvádzajú do skutočnosti. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, modlím sa dnes za moju krajinu, aby bola vodcom udelená múdrosť a porozumenie na to, aby
mohli robiť správne rozhodnutia v prospech ľudí a na rozširovanie evanjelia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jeremiáš 29:7; Rimanom 13:1; 2.Kronická 7:14
1-ročný plán: Lukáš 8:22-39; Józue 5-6
2-ročný plán: Rimanom 4:11-25; Žalm 102
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Pastor Chris
Hovor požehnanie ku všetkému okolo teba
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu (Marek 16:15).
Boh chce, aby sme zobrali Jeho Slovo k národom a to znamená veľa. Ale môžeš vidieť, že keď

hovorí, aby sme kázali evanjelium každému stvoreniu, nehovorí len o tom, aby sme kázali len tým, ktorí
nepoznajú Ježiša. Kázať evanjelium všetkému stvoreniu znamená kázať VŠETKÉMU, čo existuje!
Rimanom 8:19 hovorí: „Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.“
Výraz „stvorenstvo“ v skutočnosti znamená „stvorenie“. Takže sa tu hovorí: „Stvorenie zaiste s
dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Vo svete ľudí vrátane ľudského života existuje
opotrebovanie, a tak všetko v živote čaká na tvoje zjavenie; čaká na to, aby si to oslobodil. Po celom svete
vládne strach. Mnohí vedci poskytujú dôkazy o zmenšovaní ozónovej vrstvy. Globálne otepľovanie
zostáva problémom rozsiahlych politických rozhovorov svetových vodcov v naliehavej potrebe riešenia.
Tieto veci nie sú nové; vedci ich len teraz zistili. Biblia už o nich hovorila. V dvadsiatom verši
listu Rimanom 8.kapitoly sa hovorí: „Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho,
ktorý ho podrobil v nádeji.“ Stvorenstvo bolo podrobené márnosti a niet divu, že sa stále opotrebováva a
ničí a narieka v bolesti. A my sme tí, ktorí majú prostredníctvom evanjelia priniesť slobodu všetkému
stvorenstvu.
Zjavenie 21:5 hovorí: „A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové...“ Obnovovanie
sa začalo. Káž Slovo k veciam v tvojom dome a budú mať novú hodnotu. Hovor Slovo k svojim
financiám a nebudú upadať. Prehlasuj Slovo nad svojím telom a nikdy nebude pustošené chorobou,
nemocou a slabosťou. Hovor požehnanie veciam okolo teba.
Používaj Slovo na to, aby si vládol tvojmu svetu! Vo svojom dome, úrade, škole alebo pracovisku
hovor požehnanie. To isté rob aj pre svoju krajinu. Hovor slová požehnania, lebo Biblia hovorí: „Mesto sa
dvíha žehnaním statočných...“ (Príslovie 11:11 angl. preklad).
Vyznanie
Prinášam oslobodenie všetkému stvoreniu v mojom okolí, vyberám ho z otroctva a porušenia do slávnej
slobody synov Božích. Dávam život veciam, ktoré sú okolo mňa cez moc mojich slov, pretože toto sú dni zjavenia
synov Božích! Halleluja!
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:21-22; Kolosenským 1:23
1-ročný plán: Lukáš 8:40-56; Józue 7-9
2-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalm 103

