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Pastor Chris
Moc chvály a uctievania
Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chvály a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké

zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára, všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvoľnili okovy (Skutky
16: 25 - 26).
Skutky 16 zaznamenávajú, ako piesne chvály Pavla a Sílasa mali za následok božsky
zorganizované zemetrasenie, ktoré vyústilo v ich prepustenie z nepríjemného pobytu vo väzení. Keď
chváliš Pána zo svojho srdca v kráse svätosti, tak výsledkom je božská explózia slávy. Chváľ a uctievaj
Pána navzdory skľučujúcim výzvam a Jeho sláva sa prejaví v tvoj prospech.
Ak túžiš dnes po zázraku, či už je to v tvojej práci alebo financiách, alebo dokonca sa to týka
problému v práci; alebo sa jedná o tvoje zdravie, alebo zdravie blízkeho; nech je to čokoľvek, tak ako
skutok viery predlož tú záležitosť pred seba a začni spievať piesne chvály v Duchu a tiež aj
s porozumením znova a znova tak, ako ti to dáva Duch. Cez tento skutok viery vzývaš moc silného Boha
– Najvyššieho Boha – nad tou záležitosťou pred tebou.
Nemusíš veľa rozprávať. Nehovor o veciach, ktoré ťa trápia; zameraj a drž svoj pohľad na Pána,
keď spievaš a tancuješ Pánovi, prevolávaš verše chvály, aby si vyvyšoval Jeho majestát. Božia moc bude
prúdiť cez teba. V tomto čase neprestaň; tak ako rastie inšpirácia, hovor v jazykoch znova a znova až
pokiaľ nedosiahneš víťazstvo. Bez ohľadu na to, čoho sa to týka, po takomto uctievaní bude nasledovať
zázrak. Radšej než by si mal byť zronený, v beznádeji alebo premožený v čase problémov, uplatňuj
stratégiu uctievania a chvály; moc Božieho Ducha bude roznietená a ty budeš mať svedectvo.
Modlitba
Drahý Otec, keď spievam, aby som oslavoval Tvoj majestát v kráse svätosti a uctievam Ťa v duchu
a v pravde, tak sa v mojom živote zjavuje Tvoja božská moc. Aj teraz je Tvoja sláva zjavená vo mne a v mojich
okolnostiach. Som naveky víťazom cez moc Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Sudcov 5:3; Sofoniáš 3:17
1-ročný plán: Marek 9:14-32; 4.Mojžišova 7-8
2-ročný plán: Rimanom 5:12-21; Žalm 104
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Pastor Chris
Neustále potvrdzuj Jeho Slovo
Verná to reč, a žiadam si - toto zdôrazňuj: aby tí, čo uverili Bohu, snažili sa konať dobré skutky. To je dobré

a užitočné ľuďom (Títovi 3:8).
Život kresťana je neustále potvrdzovanie Slova. Ježiš povedal: „Lebo ja som nehovoril sám zo seba,
ale sám Otec, ktorý ma poslal, mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť (Ján 12:49). Takže ty máš byť ozvenou
Otcových slov. Otcove slová sú slová Kráľovstva; sú to slová života.
Keď hovoríme, že máme v sebe Boží život, alebo hovoríme o znovuzrodení alebo o živote nového
stvorenia, tak to nie sú náboženské frázy odvodené z filozofie. Toto sú vyjadrenia Slova. V kresťanstve
Slovo potvrdzujeme, prehlasujeme. Čokoľvek hovoríš, by malo byť a musí byť vždy v zhode s Božím
Slovom.
Neustále prehlasuj, že si nové stvorenie v Kristovi Ježišovi, že si naplnený Božím životom, nie si
prístupný porušujúcim vplyvom tohto sveta. Prehlasuj, že Boží život je v tebe, v tvojom duchu, duši
a tele. Prehlasuj, že ten istý Duch, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, oživuje tvoje telo a posilňuje ťa vždy
znovu a znovu!
Nikdy nehovor: „Som chorý, alebo bolí ma hlava,“ pretože choroba nepatrí do Božieho
Kráľovstva; nikdy neprichádza od Otca. Takže ju nepotvrdzuj. Neprehlasuj chudobu, slabosť, nedostatok
alebo strach. Vyhlasuj, že si smelý, silný a odvážny. 2.Timoteovi 1:7 hovorí: „Boh nám zaiste nedal ducha
bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.“ Toto máme prehlasovať a potvrdzovať. Rob smelé
vyznania, že si naplnený božským životom a schopnosťou v Kristovi.
Židom 10:23 hovorí: „Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to
zasľúbenie.“ Drž pevne svoje vyznanie o božskom zdraví, prosperite, pokroku a víťazstvách. Neustále to
hovor; neprestávaj. Prehlasuj, čo Kristus pre teba urobil, čím ťa urobil a čo o tebe prehlásil!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si mi dal Slovo, ktorým môžem žiť. Neustále prehlasujem Tvoje
Panstvo, majestát a slávu Krista nad všetkým čo sa ma týka; mojím zdravím, štúdiom, rodinou, financiami
a službou. A preto zažívam nepretržité víťazstvá, absolútny pokoj, radosť, prosperitu a božské zdravie, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 4:14; 1.Timoteovi 6:12; 2.Korintským 4:13
1-ročný plán: Marek 9:33-50; 4.Mojžišova 9-10
2-ročný plán: Rimanom 6:1-11; Žalm 105
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Pastor Chris
Naliehavo sa prihováraj 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).
V našom úvodnom verši Duch upozorňuje cirkev cez apoštola Pavla na dôležitosť naliehavého
príhovoru za všetkých ľudí, naše krajiny a vodcov v nich. Výsledkom toho je premáhajúca skúsenosť
Božích požehnaní pokoja a prosperity. Izaiáš 1:19 hovorí: „Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro
krajiny.“ Toto je časť toho, čo robíš v poslušnosti – modlíš sa; zápasíš za srdcia ľudí v tvojej krajine a po
celom svete, aby bola ustanovená Jeho spravodlivosť a aby všetky formy zla, nepokoja, hanebnosti
a teroru boli zmarené.
Dnes je bezpečnosť a ekonomická situácia vo svete veľkým problémom. Ale cirkev má riešenie.
Cirkev je dnes jedinou zabraňujúcou silou proti zlu (2.Tesalonickým 2:7). Niektorí kresťania sa nemodlia
za svoju krajinu a namiesto toho sa sťažujú. Tak by to nemalo byť! Ak sa nemodlíš za svoju krajinu, ako si
budeš užívať dobré tej zeme? Zatiaľ čo nám Biblia ukazuje, že v každej zemi je mnoho dobrého. Žalm
33:5 (angl. preklad) hovorí: „...zem je plná dobroty Hospodinovej.“
Povstaň na túto výzvu a vezmi zodpovednosť za modlitbu. Modli sa vážne a horlivo za národy
a vodcov krajiny, v ktorej žiješ a pracuješ a potom aj za zvyšok sveta. Prehlasuj, že Božia spravodlivosť
víťazí a Jeho sláva spočíva na ľudských srdciach a ovplyvňuje ich, keď Boží ľud smelo prehlasuje
evanjelium. Modli sa tiež za služobníkov, aby im bolo udelené viac milosti, aby kázali evanjelium smelo
a v moci, aby bolo pridaných Pánovi mnoho duší po celom sveta.
Pokiaľ nenastane vytrhnutie, tak my, Boží ľud, držíme skutočnú uzdu vlády v národoch a máme
autoritu, aby sme riadili ich nasmerovanie prostredníctvom modlitby.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, modlím sa za to, aby Tvoj pokoj, pokrok a prosperita vládla v národoch vo svete a aby
si dal služobníkom evanjelia odvahu kázať Tvoje Slovo a smelo ním slúžiť. Modlím sa, aby moc a vplyv ich posolstva
v srdciach ľudí roznecovala Tvoju lásku. Ďakujem Ti za úžasnú a slávnu premenu mnohých životov
prostredníctvom evanjelia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 4:2; Lukáš 18:1; Jeremiáš 29:7
1-ročný plán: Marek 10:1-31; 4.Mojžišova 11-13
2-ročný plán: Rimanom 6:12-23; Žalm 105
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Pastor Chris
Zmocnený na to, aby si prosperoval
Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše

ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal, čokoľvek by ste v mojom mene prosili od Neho (Ján 15:16).
Žalm 1:3 zjavuje niečo neobyčajné o tebe a o živote výnimočnej prosperity, do ktorej ťa Boh
povolal. Hovorí: „Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a
všetko, čo robí, sa vydarí.“ Toto ti dáva vedieť, že tvoja prosperita nezávisí od ekonomiky tohto sveta. Ľudia
sveta trávia čas hľadaním prekvitajúceho biznisu alebo podnikania, aby tam investovali. Ty ako semeno
Abrahámove by si tak nemal rozmýšľať. Premýšľaj na vyššej úrovni.
Všimni si znova slová Ducha v Žalme 1:3: „...a všetko, čo robí, sa vydarí.“ Nehovorí, že budeš
prosperovať, ak podnikáš v tom, čo letí a prekvitá. Dôraz je na slove „všetko (čokoľvek)“; inými slovami
v tvojom živote je zmocnenie, ktoré spôsobuje, že prosperuješ vo všetkom.
V Starom Zákone hovoril Mojžiš k Izraelcom a dal im Božie zasľúbenia. Predstavme si, čo hovoril
Boh, že pre nich urobí: „...bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa; požehná plod tvojho života i plod tvojej
pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, prírastky tvojho dobytka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim
otcom zasľúbil dať tebe“ (5.Mojžišova 7:13). Premýšľaj o tom! Všetko, čo sa ich týkalo, bolo požehnané.
Pokiaľ to bolo spojené s nimi, tak to prosperovalo.
My máme v Novom Zákone lepšiu zmluvu, založenú na lepších zasľúbeniach: „Teraz však dostal o
to dôstojnejšiu službu, o čo lepšia je zmluva, ktorej stal sa prostredníkom, lebo je ustanovená lepšími zasľúbeniami“
(Židom 8:6). Preto do čohokoľvek si zapojený, by malo nevyhnutne prosperovať; čokoľvek! Nie je
dôležité, či to je módne alebo to letí; dôležitý si ty. Ak si tam ty, je to požehnané. Halleluja!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za vnútornú schopnosť, ktorá je vo mne, aby som prosperoval vo všetkom,
čo robím. Som semeno Abrahámovo, a tak všetko, čo je so mnou spojené, je požehnané - moje financie, podnikanie,
práca, rodina atď. Chodím vo vedomí toho, že som požehnaný, aby som mohol byť požehnaním, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 3:8-9; Galatským 3:28-29
1-ročný plán: Marek 10:32-52; 4.Mojžišova 14-15
2-ročný plán: Rimanom 7:1-11; Žalm 107
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Pastor Chris
Víťazný krik
Počúvajte radostný krik víťazstva v stanoch Božích ľudí: „Pánova mocná sila to urobila!“ (Žalm 118:15

angl. preklad).
6. kapitola knihy Józuu nám hovorí o tom, ako sa zrútili múry Jericha pred Izraelcami, aby mohli
vojsť a zaujať mesto. Nepotrebovali žeriavy alebo ťažké dobývacie zariadenie, aby rozbili múry. Urobili
to krikom! Čítaj inšpirujúci popis v Józuovi 6:2-5; chceli ísť do Jericha, ale múry im zabraňovali, pretože
boli príliš vysoké a hrubé. Avšak Boh im dal inštrukciu. Nekázal im, aby sa modlili a prosili. Všetko, čo
im povedal bolo, aby pochodovali okolo hradieb bez toho, aby niečo povedali a potom zakričali v určený
čas. To, čo nasledovalo, bolo úžasné. Múry padli.
Je niečo na našom kriku v Duchu Svätom; nie je obyčajný. Keď ľudia neprijali Ducha Svätého, tak
takéto veci ich mätú. Ak ideš do cirkvi, kde nikdy nekričia, tak niečo určite chýba; a to, čo chýba, je moc
Ducha Svätého, pretože akonáhle sa Duch Svätý niekde dostane, tam je krik kráľa. On oznamuje svoju
prítomnosť.
Pripomeň si, čo sa stalo v deň Letníc. Duch Svätý začal svoje mocné pôsobenie cez cirkev. Biblia
hovorí: „Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli“ (Skutky
2:2). Všimni si popis; zvuk bol ako keď sa valí prudký vietor a naplnil celý dom, kde sedeli. Duch Svätý
oznámil svoju prítomnosť hlasným zvukom! Boli potom potichu? Nie! Skutky 2:4 hovoria: „a Duch Svätý
naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“
Keď príde do tvojho života Duch Svätý, tak bez ohľadu na to, aký tichý si sa narodil, na tom už
viac nezáleží. Nemôžeš viac zostať tichým. Nemyslím tým, že sa staneš mnohovravným. Hovorím o moci
Ducha, ktorý ťa podnecuje, aby si kričal a prehlasoval smelo Slovo. Nie je to bláznivé vykrikovanie alebo
krik strachu, ale krik kráľa; je to víťazný pokrik!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vždy vedieš víťazne v Kristovi a zjavuješ cezo mňa vôňu Tvojho poznania
na každom mieste. Kristus žije vo mne a je mojím všetkým. Ďakujem Ti, že ma robíš svedectvom o Tvojej hojnej
milosti a nekonečnej láske, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 20:5; 2.Kronická 20:21-22; 1.Korintským 15:57
1-ročný plán: Marek 11:1-26; 4.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Rimanom 7:12-25; Žalm 108
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Pastor Chris
Slová od Otca
Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život (Ján 6:63).
Pán Ježiš bol Pánom Slov. Vždy mal múdrosť a vždy ju hovoril. Bol zosobnená múdrosť. Presne

vedel povedať správne slová v každej situácii, každému a ohľadom všetkého. Jeho slová boli naplnené
inšpiráciou, uzdravením, pokojom, nádejou, láskou a mocou. Mal slová na všetko.
Predstav si, čo sa stalo v Lukášovi 7:11-17. Bol na ceste do mesta Nain a ako prichádzal k bráne
mesta, videl pohrebný sprievod nesúceho mladého muža, ktorý bol jediným synom matky. Pohnutý
ľútosťou sa dotkol már a povedal: „...Mládenec, hovorím ti, vstaň! A posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal
ho jeho matke“ (Lukáš 7:13-15). Vzkriesil mŕtve telo toho mládenca späť do života slovami!
Raz boli Jeho učeníci vyľakaní uprostred zúrivej búrky. Vydesení na Neho kričali: „...Nedbáš,
Majstre, že hynieme?“ (Marek 4:38). To, čo povedal, bolo neobyčajné: „...prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal
moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie“ (Marek 4:39). Nezáležalo na tom, aké
nepokojné alebo rozbúrené bolo počasie, Ježiš ho utíšil slovami. Tým istým spôsobom uzdravil a obnovil
zrak, uzdravil hluché uši a oživil zmrzačené končatiny.
Avšak zjavuje nám dôležitú pravdu. Slová, ktoré hovoril, prišli od Otca. V Jánovi 12:50 povedal:
„...Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi povedal Otec.“ To isté platí pre nás dnes. Otec nám dal slová, ktoré
máme hovoriť; nemáme a nemali by sme hovoriť svoje vlastné slová, alebo slová, ktoré sme sa naučili od
našich susedov alebo okolia! Učíme sa slová z Božieho Slova a dostávame z neho našu duchovnú slovnú
zásobu. Preto musíš neustále študovať Písmo (2.Timoteovi 2:15).
Výsledkom toho je, že budeš myslieť a hovoriť ako Ježiš a budeš mať mimoriadne výsledky, ako
mal On. Staneš sa pánom slov a budeš vždy hovoriť múdrosť.
Modlitba
Moje slová sú duch a život, naplnené mocou a božskou energiou, aby som víťazil nad okolnosťami. Kristove
slová vo mne bohato prebývajú vo všetkej múdrosti, a preto sú moje slová naplnené inšpiráciou, uzdravením,
pokojom, nádejou, láskou a mocou, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Marek 11:23
1-ročný plán: Marek 11:27-12:17; 4.Mojžišova 18-19
2-ročný plán: Rimanom 8:1-11; Žalm 109
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Pastor Chris
Poznanie dobrých vecí v tebe

... aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi
(Filemonovi 1:6).
Tvoje viera bude neefektívna, keď nevieš, kto si, čo máš a nepoznáš svoje schopnosti v Kristovi.
Je to tak dôležité, aby si rozpoznal a uznal tvoje Bohom dané možnosti a požehnania v Kristovi Ježišovi.
Biblia hovorí v 2.Korintským 4:7: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách...“ V tvojom duchu sú
poklady a dobré vlastnosti; v tebe sú dobré veci. Všetko, čo sa týka teba, je dokonalé a výnimočné! Máš
mimoriadnu kvalitu ducha; máš výnimočného ducha.
Efezským 2:10 hovorí: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás
Boh už prv uspôsobil chodiť.“ Pozri sa do 2.Korintským 5:17. Hovorí sa tu: „... preto ak je niekto v Kristovi, je
nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. A to všetko je z Boha...“ Takže všetky dobré veci
v tebe sú tam dané Bohom. Napríklad spravodlivosť. Rozpoznal si Jeho spravodlivosť v sebe?
2.Korintským 5:21 nám hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom
spravodlivosťou pred Bohom.“
Jedným z dôvodov toho, že niektorí zažívajú vo svojich životoch veci, ktoré nie sú od Boha je, že
nerozpoznali dobré veci, ktoré sú v nich v Kristovi Ježišovi. Neprijímaj to, čo o tebe hovorí svet. Uznávaj
len to, čo Boh urobil, dal ti a povedal o tebe vo svojom Slove. Rozpoznaj, kým si v Ňom.
Môžeme nasmerovať našu vieru k akejkoľvek situácii, ktorej čelíme, pretože to vyprodukuje
výsledky. Avšak toto sa deje cez tvoje rozpoznanie a prehlasovanie tvojho dedičstva, pôvodu
a schopností v Kristovi Ježišovi.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi pomáhaš cez poznanie slávneho evanjelia Pána Ježiša Krista, aby som
objavil neoceniteľné poklady, ktoré si vložil do môjho ducha. Rozpoznávam a kráčam vo svetle môjho dedičstva,
pôvodu a slávy v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 82:6-7; Kolosenským 1:12-13
1-ročný plán: Marek 12:18-44; 4.Mojžišova 20-21
2-ročný plán: Rimanom 8:12-19; Žalm 110-111
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Pastor Chris
On je našou zľutovnicou
...ale ospravedlňovaní (vyhlásení za spravodlivých) sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v

Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju
spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, v čase Božej zhovievavosti... (Rimanom 3:24-26).
Kvôli Adamovmu previneniu bol človek oddelený od Boha. Rimanom 3:23 hovorí: „Všetci totiž
zhrešili a nemajú slávy Božej.“ Žiaľ mnohí zostali len na negatívnej časti tohto verša bez toho, aby urobili
krok ďalej. Dvadsiaty štvrtý a dvadsiaty piaty verš majú tak veľa budujúcich myšlienok. Áno, všetci
zhrešili v Adamovi a stratili Božiu slávu, ale problém bol napravený v Ježišovi Kristovi a cez Neho.
Boli sme ospravedlnení a vyhlásení za spravodlivých zdarma, Božou milosťou cez vykúpenie,
ktoré je v Kristovi Ježišovi. V našom úvodnom verši grécke slovo preložené ako „prostriedok zmierenia“
je „hilasterion“ a to znamená miesto milosrdenstva, alebo „zľutovnicu“. V Starom Zákone zľutovnica
bola vrchnákom, vekom na Božej truhle zmluvy. Tam sa Boh stretával s kňazmi a na tom mieste
spočívala Jeho prítomnosť. To bolo miesto, ktoré sa kropilo krvou obete v Božej prítomnosti, miesto
zmierenia za hriechy (3.Mojžišova 16:15-16).
V Novom Zákone Boh predstavil Krista ako obeť zmierenia alebo „zľutovnicu“. 1.Ján 4:10 hovorí:
„V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše
hriechy.“ Ježiš Kristus je vrchnákom archy, On je Božím miestom milosrdenstva pre nás. A tak ako
zľutovnica“ bola v Starom Zákone miestom zmierenia za hriechy, tak samotný Pán Ježiš je obeťou
zmierenia a vykúpením hriechov celého sveta.
Boh v Jeho spravodlivosti úplne odstránil naše hriechy, ako keby nikdy neexistovali. Urobil to
v Kristovi Ježišovi! Toto je dostupné v Kristovi Ježišovi každému človeku; Kristus je tvojou zľutovnicou.
Už nám viac nechýba Jeho sláva, lebo Kristus bol zranený pre naše neprávosti a naša ťažká situácia bola
vyriešená v Ježišovi. Svojou smrťou, pohrebom a slávnym vzkriesením nám zabezpečil, aby sme mali
večný život a žili spravodlivo pre Boha. Nech je požehnané Jeho meno na veky!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti , že si ma mňa v hojnosti vylial svoju lásku a tak si ukázal, že som hodný života
Tvojho Syna Ježiša. Jeho krv bola vyliata na kríži na vymazanie hriechov a teraz chodím v spravodlivosti. Láska ma
ženie k tomu, aby som obracal iných od hriechu k spravodlivosti a od moci satana k Bohu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:8-10; Židom 4:14-16
1-ročný plán: Marek 13; 4.Mojžišova 22-23
2-ročný plán: Rimanom 8:20-28; Žalm 112-113

9

Pastor Chris
Konaj Slovo
Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? A ak

pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je
dokonalý váš Otec nebeský (Matúš 5:46-48).
Božie Slovo bude prinášať úžitok len vtedy, keď ho budeš žiť; keď vedome praktizuješ alebo
robíš to, čo hovorí. Napríklad náš úvodný verš je niečo, čo by si mal praktizovať. Ži to slovo každý deň.
Žiak môže urobiť chyby. Takže aj pri praktizovaní Slova sa môžeš pomýliť, ale nevzdávaj sa a povedz:
„No dobre, pokúsil som sa.“ Pokračuj v tom a určite sa zlepšíš.
Druhá polovica úvodného verša hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský“
(Matúš 5:48). Ak v tom pokračuješ, zistíš, že robíš stále menej chýb, až kým môžeš s istotou povedať:
„Mám myseľ Kristovu.“ Praktizovaním Slova ako kresťan môžeš užívať jeho plné výhody vo svojom
živote, pretože Božia moc je v Jeho Slove (Rimanom 1:16). Ak chceš vidieť vo svojom živote viac Božej
moci, musíš pokračovať v konaní Slova. Napríklad Slovo hovorí: „O nič nebuďte ustarostení“ (Filipským
4:6). Praktizuj to. Odmietni sa strachovať alebo starostiť o to, čo budeš jesť, alebo čo si budeš obliekať,
kde budeš bývať atď. Namiesto toho cez modlitbu a prosbu s ďakovaním nech sa tvoje žiadosti
oznamujú Bohu.
Boli sme povolaní, aby sme žili Božie Slovo. Ježiš Kristus je Živé Slovo a Biblia hovorí, že my sme
ako On. Pavol povedal: „Vy ste naším listom“ (2.Korintským 3:2). Znamená to, že sme vyjadrením Slova.
1.Peter 1:23 (angl. preklad) hovorí: „...veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného,
ale z neporušiteľného semena, ktoré žije a trvá naveky.“ Odkedy si sa znovuzrodil, musíš žiť Slovom, ktoré ťa
urobilo, pretože každá živá vec musí zostať spojená so svojím zdrojom. Tak zostaň spojený so Slovom
a ži Slovo každý deň.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti za zjavenie Tvojho Slova môjmu duchu. Som spojený so Slovom, preto
kvitnem a prosperujem cez Slovo a produkujem trvalé výsledky na slávu Tvojho Mena. Myslím správne myšlienky
a môj život je denne vyjadrením a prejavom Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 3:1-3; Ján 15:4-5; Kolosenským 3:16
1-ročný plán: Marek 14:1-26; 4.Mojžišova 24-26
2-ročný plán: Rimanom 8:29-39; Žalm 114-115
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Pastor Chris
Kráčaj vo svetle Jeho spravodlivosti
... v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý

a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša (Rimanom 3:26).
Ježiš Kristus sa stal tvojou spravodlivosťou.

Preto v kresťanstve

nechodíme

v našej

spravodlivosti, ale prehlasujeme a smelo potvrdzujeme, že On sa stal našou spravodlivosťou. Stojíme
v Božej prítomnosti so spravodlivosťou Ježiša Krista a kráčame vo svetle tejto spravodlivosti.
Je to ako byť skrytý v Jeho sláve alebo byť prikrytý Jeho slávou; nie je ťa vidieť. Je vidieť Jeho
svetlo; je to Jeho sláva, ktorú je vidieť. Je to Jeho moc, ktorá sa prejavuje, keď kráčaš v Jeho
spravodlivosti. Jeho vlastná spravodlivosť je to, čo sa prejavuje v tvojom živote. Toto je kresťanstvo. Je to
chodenie v Jeho spravodlivosti.
2.Korintským 5:21 nám hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v
Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ Takže ty si stal tým, ktorý prejavuje Jeho spravodlivosť, pretože On
zjavuje svoju spravodlivosť cez teba! On je spravodlivosťou toho, kto verí v Ježiša.
Toto potvrdzujeme, keď prijímame Večeru Pánovu. Pán povedal v 1.Korintským 11:26: „Lebo
kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde!“ Jeho smrť, pochovanie
a vzkriesenie malo za následok naše ospravedlnenie. On vzal naše miesto hriechu a dal nám svoju
spravodlivosť. Toto je úžasná skutočnosť!
Modlitba
Drahý Otec, som naveky vďačný za Ježišovu krv, ktorá bola za mňa vyliata; Jeho zástupná smrť ma
zmierila s Tebou. Jeho krv mi dala život a cez Jeho vzkriesenie stojím naveky pred Tebou ospravedlnený! Ďakujem Ti
za môj božský život nekončiacich víťazstiev, dokonalosť a autoritu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 26:26-28; 1.Korintským 1:30
1-ročný plán: Marek 14:27-52; 4.Mojžišova 27-28
2-ročný plán: Rimanom 9:1-13; Žalm 116-117
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Pastor Chris
Neustále rob pokrok
Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil

z Ducha (Ján 3:8).
Keďže si znovuzrodený, tak si pre svet tajomstvom, pretože si narodený z Ducha. Prirodzený
človek ťa nemôže chápať. Cez Ducha Dávid povedal: „Som ako zázrak pre mnohých,...“ (Žalm 71:7).
Takýmto urobil Boh každého z nás, kto sa narodil z Ducha. Avšak niektorí kresťania to nevedia a žijú
obyčajné životy. Ty nie si obyčajný; nie si z tohto sveta. Patríš do inej oblasti a pôsobíš v inej oblasti –
v oblasti Ducha.
Pán Ježiš povedal v našom úvodnom verši: „Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ
prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Inými slovami tí, ktorí sú znovuzrodení, žijú
Duchom. A Duch podobne ako vietor sa vždy hýbe. Ježiš nepovedal, že Duch je ako vzduch; povedal, že
je ako vietor. Vietor je pohybujúci sa vzduch. A tak Duch podobne ako vietor nemôže byť na jednom
mieste. Vietor je vzduch v pohybe.
Rovnako aj ty, keď si znovuzrodený, narodený z Ducha, si duch v pohybe. Halleluja! Sú ľudia,
ktorí boli na jednom mieste dlhú dobu, neurobili žiadny pokrok; všetko sa zdá nehybné. Ale toto nie je
pre toho, kto je znovuzrodený a naplnený Duchom Svätým. Takýto človek je vždy v pohybe smerom
hore a dopredu; nie je tam žiadna stagnácia. Takýto je môj život. Stále som v pohybe, vždy robím pokrok.
Toto by mala byť tvoja skúsenosť. Nikdy nepripusti stagnáciu v žiadnej oblasti tvojho života.
Keď sa ťa niekto spýta: „Ako sa máš?“, mal by si povedať: „Mám sa výborne a som plný slávy, robím
pokrok veľkými krokmi!“ Sláva Bohu!
Vyznanie
Silniem každý deň ako céder v Libanone a kvitnem ako palma! Hýbem sa v Duchu a môjmu rastu, postupu
a prosperite nebude konca! Žijem nadprirodzený život nekončiacich možností a neobmedzených víťazstiev! Sláva
Bohu!
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 26:13-14; Príslovia 4:18; 2.Korintským 3:18
1-ročný plán: Marek 14:53-72; 4.Mojžišova 29-31
2-ročný plán: Rimanom 9:14-25; Žalm 118
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Pastor Chris
Ustanovuj Jeho Slovo vo svojom živote
V prvom roku jeho kraľovania, ja, Daniel, som z kníh skúmal počet rokov, ktoré podľa Hospodinovho slova

prorokovi Jeremiášovi mali uplynúť nad zrúcaninami Jeruzalema: sedemdesiat rokov. Potom som sa obrátil tvárou k
Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil (Daniel 9:2-3).
V hore uvedenom verši sa Daniel modlil za vyslobodenie Izraela. Čítal v knihe Jeremiáša, že ich
vyslobodenie by malo prísť po sedemdesiatich rokoch vo vyhnanstve a ako to čítal, uvedomil si, že ten
čas prišiel. Napriek tomu, že bol čas na to, aby boli Izraelci slobodní po mnohých rokoch zajatia, Daniel
vedel, že sa jednako musí modliť.
Ako sa Daniel modlil, Boh poslal anjela Michaela, aby porazil Perziu. Perzia musela padnúť na to,
aby mohli byť Izraelci oslobodení zo zajatia. Daniel neriskoval; povedal: „Potom som sa obrátil tvárou k
Pánu Bohu, aby som sa v pôste, vo vrecovine a v popole, úpenlivo modlil.“
Mohol povedať: „Pretože Boh povedal Izraelcom, že budú slobodní po sedemdesiatich rokoch
otroctva, nemusím sa trápiť. Budem čakať na Neho, aby urobil to, čo povedal.“ Nie, Daniel bol múdrejší!
Nielenže sa modlil k Bohu, ale pripojil aj pôst. Bol rozhodnutý postarať sa o to, že sa stane to, čo bolo
prorocky povedané Bohom. Aké inšpirujúce!
Toto by ti malo dať vedieť, že len preto, že Boh povedal, že sa niečo stane v tvojom živote
neznamená, že sa to stane, ak niečo ohľadom toho neurobíš. Musíš ustanoviť, upevniť Jeho Slovo vo
svojom živote, musíš konať podľa Jeho Slova. Aké proroctvá alebo slová od Ducha si prijal ohľadom
tvojho zdravia, podnikania, štúdia, financií, rodiny, práce alebo budúcnosti? Neseď len tak naprázdno
a nehovor: „Ak Boh povedal, že sa to stane, tak sa to stane!“ Takto to nefunguje. Máš úlohu, ktorú musíš
hrať, aby sa uskutočnilo Jeho Slovo ohľadom teba.
Žalm 119:89 nám hovorí, že Božie Slovo naveky stojí pevne v nebesiach, avšak je to tvoja
zodpovednosť, aby si ustanovil Slovo vo svojom vlastnom živote tým, že budeš podľa neho jednať;
budeš robiť to, čo hovorí. Konaj podľa poznania Božieho Slova, ktoré prišlo k tebe a tvoja viera bude
víťaziť.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za múdrosť, aby som vždy konal podľa Tvojho Slova a nasledoval vedenie Ducha!
Cez Tvoje Slovo narastá vo mne múdrosť a duchovné porozumenie a viem a vždy kráčam v Tvojej dokonalej vôli.
Žijem prosperujúci, zdravý a pulzujúci život v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Matúš 11:12; Abdiáš 1:17
1-ročný plán: Marek 15:1-20; 4.Mojžišova 32-33
2-ročný plán: Rimanom 9:26-33; Žalm 119:1-40
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Pastor Chris
Buď čestný
Bezbožný (hriešnik) si požičiava, a nespláca, ale spravodlivý je štedrý a rozdáva (Žalm 37:21).
Niekto sa ma raz opýtal: „Požehnáva Boh požičané peniaze vrátane požičaných peňazí, ktoré Mu

dávame ako obetu a semeno?“
Nie je nič zlé na tom, ak si požičiaš peniaze, ale určite ich splať naspäť. Inak sa to Bohu nepáči.
Biblia hovorí: „Bezbožný si požičiava, a nespláca...“ Boh opisuje toho, kto nespláca svoj dlh, ako zlého,
bezbožného. Boh chce, aby si Mu slúžil s odovzdanosťou z celého srdca a ochotou mysle, ale zároveň
úprimne a čestne. Tvoja bezúhonnosť by mala byť bezchybná.
Sú ľudia, ktorí nemajú dôveryhodnosť a nestarajú sa o svoju poctivosť. Keď majú dlh, tak
odmietajú platiť a začnú sa modliť za zrušenie dlhu. Iní sa zase úmyselne vyhýbajú alebo skrývajú pred
ich veriteľmi. Toto je nesprávne; je to cesta bezbožného, zlého. Slovo „hriešnik, bezbožný“ z nášho
úvodného veršu opisuje toho, ktorého cesty sú prevrátené; niekoho, kto nechodí v Božom svetle a to by si
ty nemal byť. Ak máš nejaký dlh, tak s tým neotáľaj a zaplať to okamžite.
Väčšine ľudí, ktorí neplatia, keď si požičajú, chýba bezúhonnosť a výsledkom toho je, že
zadržujú svoje vlastné požehnanie. Ak si zamestnávateľ, nebuď dlžný svojím zamestnancom ich platy.
Keď ľudia pracujú pre teba, nemeškaj s ich platmi. Boli sme povolaní, aby sme žili vyšší život. Sme
svetlom sveta. Nech je vždy cez teba zjavený vo všetkom Kristov charakter.
Modlitba
Drahý Otec, veľmi sa radujem, pretože viem, že sa o mňa staráš a všetky moje potreby sú súčasťou Tvojho
systému na zabezpečenie potrieb. Nemám nedostatku v ničom dobrom a nie som dlžný nikomu, pretože som hojne
zaopatrený. Prosperujem a vo všetkom som nezávislý od cudzej pomoci, nežiadam žiadnu pomoc alebo podporu.
Ďakujem Ti Otec, že všetko je moje, v mene Ježiš. Amen.
Rimanom 13:7-8; Žalm 37:28; Príslovie 16:8
1-ročný plán: Marek 15:21-47; 4.Mojžišova 34-36
2-ročný plán: Rimanom 10:1-10; Žalm 119:41-64
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Pastor Chris
Buď rozhodný v pravde
...aj ja, ktorý som všetko znova dôkladne zistil, rozhodol som sa, vznešený Teofil, napísať ti to rad-radom,

aby si poznal spoľahlivosť rečí, ktorým ťa vyučovali. (Lukáš 1:3-4).
Veci, ktorým v kresťanstve veríme, nie sú domnienky. Sú to nesporné, absolútne pravdy. Čím
viac študujeme Bibliu, tým viac sme si istí o spoľahlivosti týchto vecí. Biblia hovorí: „Usiluj sa postaviť pred
Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy“ (2.Timoteovi
2:15).
Božie Slovo je pravda; jediná pravda. Neexistuje žiadna iná pravda mimo Biblie. Boh nám dal
Písmo, aby sme ho študovali ako náš základ a pravdu, ktorej máme veriť a ktorou máme žiť. Preto Slovo
je všetko, čo by sme mali prijímať a čomu najviac veriť. Lukáš 1:1 hovorí: „Keďže sa mnohí pokúsili radradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali (angl. ktorým istotne veríme...)“
Nebudeš schopný žiť kresťanský život vo svoje plnosti, pokiaľ nie si úplne presvedčený, že
neexistuje žiadna alternatíva k Božiemu Slovu. Musíš byť rozhodne presvedčený, že Slovo je pravda bez
ohľadu na to, ako sa cítiš, alebo aké sú okolnosti okolo teba. Toto je dôležité, pretože nemôžeš urobiť
žiadny zmysluplný vplyv s evanjeliom, pokiaľ nie si rozhodný v tom, čomu veríš.
Apoštoli nedali v ranej cirkvi ľuďom nijaký priestor na to, aby boli zmietaní sem a tam. Chceli,
aby si bol každý istý ohľadom pravdy, aby každý človek veril úplne a bol nadšený pre evanjelium.
Nemaj vo svojej mysli otázky voči pravde; nekolíš kvôli skúškam a prenasledovaniam.
Kedykoľvek študuješ Slovo alebo počuješ Slovo kázať alebo vyučovať, otvor svoje srdce, aby si
ho prijímal. Nech sa zmocní tvojho ducha a stane sa pevným a nepohnuteľným, plodným
a produktívnym v každom dobrom skutku. Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo je mojím životom a základom pre môj úspech, radosť, prosperitu a víťazstvá.
Stojím pevne vo viere a poznám istotu o tých veciach, o ktorých som bol vyučovaný. Prijímam Tvoje Slovo a žijem
ním a výsledkom toho je, že vo všetkom, čo robím, sa zjavuje Tvoja sláva! Ďakujem Ti, že posilňuješ moju vieru
v evanjelium, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Zjavenie 2:10; Židom 10:23; Kolosenským 1:23
1-ročný plán: Marek 16; 5.Mojžišova 1-2
2-ročný plán: Rimanom 10:11-21; Žalm 119:65-80
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Pastor Chris
Prišiel urobiť oveľa viac
„V Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa

rozhodnutia svojej vôle“ (Efezským 1:11).
Niektorí ľudia rozmýšľajú o Ježišovi a o evanjeliu určitým spôsobom, ale to je v rozpore so
skutočným zámerom, s ktorým prišiel Ježiš na tento svet. Podľa niektorých nás prišiel zachrániť od
hriechu. Ale to nie je dôvod, prečo prišiel. Áno, zachránil nás od hriechu, ale to nie je všetko, urobil oveľa
viac.
Iní zas vedia len to, že nás prišiel „oslobodiť“ od satana a síl temnoty. Znova opakujem, že toto
nie je dôvod, pre ktorý prišiel. Ako by mohol prísť, žiť a zomrieť len pre to, aby nás zachránil od hriechu
a diabla? Prišiel pre oveľa viac. Áno, zachránil nás od hriechu. Áno, oddelil nás od diabla a zla, ktoré je
vo svete, ale to všetko boli len prostriedky, ktoré k niečomu smerovali. Biblia hovorí: „Nás však vyviedol
odtiaľ, aby nás priviedol sem a dal nám krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom“ (5.Mojžišova 6:23).
V predchádzajúcom Slove sú tri dôležité body. Po prvé: „Nás však vyviedol odtiaľ“ , po druhé, je tu
dôvod prečo nás vyviedol - aby „nás priviedol sem“. A po tretie, je tu hlavný dôvod, a to: „aby nám dal túto
krajinu“. Hlavná myšlienka nebola o tom, aby nás vyviedol von. Zachránil nás nie preto, aby sme mohli
utiecť od diabla, ale s určitým zámerom – aby nás voviedol do niečoho, do nášho miesta v Kristovi
a nášho dedičstva v Ňom.
V Skutkoch 26:18 nám apoštol Pavol rozpráva, prečo ho Ježiš poslal k pohanom: „otvárať im oči,
aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od diabolskej moci k Bohu a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel s tými...“
Keď prídeš ku Kristovi, tak neprijmeš len odpustenie, či odstránenie hriechov, ty prijmeš dedičstvo: „V
Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia
svojej vôle.“ (Efezským 1:11).
Žiadny kresťan by nemal byť zlomený ani chudobný. Biblia hovorí, že sme spoludedičia Kristovi
(Rimanom 8:17). Kresťan môže nazývať seba chudobným a možno tak aj žije, ale to ho nerobí
chudobným; je si len nevedomý toho, čo mu patrí. V Božom pláne je, aby ťa spojil s Kristom v jedno, to je
Jeho zámerom a On to už urobil.
Vyznanie
Ježiš prišiel, aby som mal život a to život v hojnosti. Mám podiel na Božom živote! Požehnaný Boh! Môj
život je vyjadrením a ukážkou Božej slávy a spravodlivosti, svedectvom o Jeho milosti a láske a zjavením Jeho
dokonalosti. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Žalm 112:1-3; Efezským 1:11; Galatským 4:1
1-ročný plán: Lukáš 1:1-25; 5.Mojžišova 3-4
2-ročný plán:

Rimanom 11:1-12; Žalm 119:81-104
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Pastor Chris
Daj mu svoju pozornosť
„Doprajte sluchu, počujte môj hlas, pozorujte a počujte moju reč!“ (Izaiáš 28:23).
Niektorí ľudia nedávajú pozor na rôzne prejavy Ducha počas bohoslužby, keď sú v cirkvi. Sú

tam tak mysľou neprítomní, že aj keď sa tam Božia prítomnosť a moc veľmi prejavuje, ich životy sa
nezlepšujú, lebo sú nesústredení.
Tvoja neustála pozornosť je tak životne dôležitá, keď si v Božej prítomnosti počas bohoslužby,
ako aj počas tvojej osobnej pobožnosti. Boh má vždy pre teba niečo špeciálne; slovo, ktoré ťa prenesie na
ďalšiu úroveň slávy, ale musíš zaplatiť správnou menou - a tou je tvoja pozornosť. Keď mu dáš svoju
pozornosť, On ti dá všetko, čo má pre teba.
Božie Slovo je Božia odpoveď a tvojou pozornosťou mu dovolíš, aby voľne vstúpilo do tvojho
ducha, až kým sa nezmení tvoje nálady, spôsob myslenia, kým neovplyvní tvoje slová a neuvoľní ti
dedičstvo, ktoré ti patrí. Takže v modlitbe a chvále Pána nech to vždy vychádza z tvojho ducha s plným
zameraním a pozornosťou. Spôsob, akým ti bude Duch slúžiť je rovnaký, ako ty slúžiš Jemu.
Daj Mu svoju pozornosť, svoje srdce, svoju myseľ. Dovoľ mu, nech slúži tebe aj cez teba. Židom
10:22 hovorí : „pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ...“ To neznamená „prísť bližšie“ k Bohu,
pretože už si v Ňom a On je v tebe. Skôr to znamená, aby sme zamerali našu pozornosť na Neho a urobili
Ho naším stredom. Táto terminológia sa vzťahuje na vedomie ducha, lebo my sa už nemôžeme k Nemu
pritiahnuť viac, ako sme to urobili, lebo sme s Ním jedno.
Avšak naše srdcia môžu byť vzdialené. Preto nám hovorí Biblia: „pristupujme s úprimným srdcom“.
Takže pri každej príležitosti, keď s Ním máš spoločenstvo, venuj Mu svoju plnú pozornosť, otvor svoje
srdce a zober všetko, čo má pre teba.
Modlitba
Požehnaný Pán, ďakujem za požehnanie, že Ti môžem slúžiť a chváliť Ťa z môjho ducha. Si všetkým, čo
naplňuje moju dušu, si viac ako môj život. Milujem Ťa, predrahý Svätý Duch a celé moje srdce je už teraz zamerané
na Teba, aby som prijal Tvoj svätý dotyk a bol premenený v Tvojej prítomnosti. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20; Izaiáš 28:23
1-ročný plán: Lukáš 1:26-56; 5.Mojžišova 5-7
2-ročný plán: Rimanom 11:13-24; Žalm 119:105-128
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Pastor Chris
Poddať sa vedeniu Ducha
„Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.“ (Rímskym 8:14).
Jeden z dôvodov, prečo sa niektorí kresťania ocitnú v nepríjemnej životnej situácii je to, že sa

nepoddajú pod vedenie Ducha. Duch Svätý nás vedie cez Slovo. Každá rada, ktorú prijmeš a je v rozpore
so Slovom, nie je od Ducha Svätého. Niektorí sa za niečo modlia, potom k nim príde nejaká myšlienka
a oni povedia: „Nuž, Boh ma vedie urobiť to a to.“ Ak by si sa ich opýtal, prečo si myslia, že ich Boh takto
vedie, tak by povedali: „Pretože som sa za to modlil.“
Fakt, že sa za niečo modlíš, nestačí! Čo ti Pán povedal po tvojej modlitbe? Povedal ti jednoznačne,
aby si šiel a urobil presne to, čo si myslíš, že ťa vedie urobiť? Je to v súlade so Slovom? Je to v zhode
s Písmom? Jeho Slovo je vyjadrením Jeho vôle. Keď sa poddáš Duchu, aby si bol Ním vedený, poddáš sa
Jeho vláde, autorite a vedeniu Slovom.
To je dôvod, prečo je poznanie Slova absolútne nevyhnutné. Je dôležité mať presné poznanie
Slova. Čím viac si poslušný v poddaní sa Slovu, tým viac je pre Ducha ľahké ťa viesť a vyjadriť sa cez
teba. Jeho túžbou je viesť ťa od slávy k sláve.
Náš dnešný verš hovorí: Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.“ Podčiarknutá časť
má čo dočinenia s dospelosťou. Hovorí o dospelých synoch Božích („huios“- z gréčtiny); o tých, ktorí už
došli k dospelosti, ktorí sa podrobili vedeniu Duchom Svätým.
Pre naplnenie Božieho určenia sa musíš naučiť nasledovať Ducha v Slove, Slovom a cez Slovo.
Nikdy nerob dôležité životné rozhodnutia vo svojom živote bez konzultácie s Ním. A ani sa neponáhľaj,
keď očakávaš Jeho vedenie, buď trpezlivý, až kým nebudeš počuť Jeho hlas - Jeho Slovo - vo svojom
duchu.
Vyznanie
Som narodený z Ducha, som plne poddaný Jeho vedeniu, riadeniu a kontrole. Jeho pravda a múdrosť sú
silou môjho života, vedú ma od slávy k sláve a idem po ceste, ktorú Boh pre mňa vopred prihotovil. Som naplnený
Jeho dokonalou vôľou a naplňujem svoje určenie v Ňom. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 1:7; Galatským 5:18; Izaiáš 30:21
1-ročný plán: Lukáš 1:57-80; 5.Mojžišova 8-10
2-ročný plán: Rimanom 11:25-36; Žalm 119:129-144
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Pastor Chris
Slovo ti dáva stabilitu
„A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša

námaha nie je márna v Pánovi“ (1.Korintským 15:58).
Mnoho ľudí je v živote zmetaných sem a tam, sú nestáli ako voda. To nie je Božou túžbou pre
teba. On chce, aby si bol neochvejný, stály, dôsledný, vždy preplnený prácou pre Neho. Chce, aby si bol
pevný a stály vo svojej viere. A je to Slovo Božie, ktoré prináša do tvojho života túto rovnováhu
a stabilitu.
Aby si sa stal takouto pevnou osobou, musíš sa stať pevným aj v Slove. Niektorí ľudia sa dajú
ľahko odsunúť a odradiť zo svojej viery tým, čo vidia alebo počujú. Idú svojim životom na základe
emócii a svojich skúseností. Každá maličkosť otrasie ich vierou. Nikdy sa nedostaň na túto úroveň.
Ver celým srdcom, že Slovo ti dá svetlo a vedenie a prinesie ti riešenie na každý problém. Preto
bez ohľadu na problémy, nepriazeň a výzvy zostaň neochvejný. Buď neotrasiteľný. Dôveruj Slovu. Zapoj
do toho svoju vieru, ver tomu, buď stály v tom, čo hovorí Evanjelium. Buď tak preplnený Slovom, kým
sa ono nestane tvojim myslením, rozprávaním a žitím.
Služba Kristovi nie je zbytočná. On nie je nespravodlivý, aby zabudol na tvoju prácu a službu
lásky. Biblia hovorí: „Aj vy buďte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo sa priblížil Pánov príchod!“ (Jakub 5:8). A to
je dôvod, prečo aj my slúžime a prinášame k tebe Slovo každý deň, takže tvoja viera môže rásť, byť
upevnená v pravde, až kým sa nestaneš dokonalým, neotrasiteľným a úplným, takže bez ohľadu na to,
čo sa stane, ty si odvážny, odhodlaný a horlivý pre Pána.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo mi dáva silu a povzbudzuje ma v duchu. Som pevný, odhodlaný a horlivý v duchu
dnes aj vždy, bez ohľadu na skúšky a prenasledovanie, ktoré ma môžu stretnúť! Moja viera je silná a činná a víťazí
nad okolnosťami. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 3:16; Izaiáš 33:6
1-ročný plán: Lukáš 2:1-20; 5.Mojžišova 11-12
2-ročný plán: Rimanom 12:1-8; Žalm 119:145-160
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Pastor Chris
Nepredpokladaj, že vieš
„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva

slovo pravdy.“ (2.Timoteovi 2:15).
Ako rastieš v Pánovi, musíš urobiť jedno dôležité rozhodnutie, a tým je to, že budeš neustále rásť
v poznávaní Slova. Buď vášnivý v tom, aby si Pána poznával viac cez usilovné a starostlivé štúdium
Písma. Dávaj väčšiu pozornosť štúdiu Božieho Slova, naplňuj ním svojho ducha, medituj nad Ním. Nikdy
sa nedomnievaj, že už poznáš Slovo dosť dobre.
Sú ľudia, ktorí veria, že už Slovo dosť poznajú. Slovo sa stane tak „všedné“, že si myslia, že už
vedia všetko. Takíto ľudia si uvedomia nedostatok Slova vo svojom duchu až vtedy, keď majú krízu;
vtedy zistia, že konajú v strachu a úzkosti. To je dôkaz, že Slovo nie je v ich vnútri. Kolosenským 3:16
hovorí: „Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato;“ nie len troška.
Rasti v poznaní. Čím viac študuješ Slovo, tým viac objavuješ, kto je Kristus, poznávaš Jeho
charakter, prirodzenosť a takisto viac a viac zisťuješ, kto si v Ňom. Ako študuješ Slovo, On sa prejavuje
cez teba v rastúcej sláve. Naše dnešné slovo hovorí: „„Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený...“ Inými
slovami, študovaním sa staneš úspešný, obnovuješ sa, lebo úspech je tu pre tých, čo sa obnovujú.
Biblia hovorí, že skrze poznanie bude spravodlivý vyslobodený (nielen zo svojich problémov),
ale do svojho dedičstva (Príslovie 11:9). Kristus nám priniesol slobodu od zlyhania a hriechu. Dal nám
schopnosť, aby sme sa rozhodli pre taký druh života, aký chceme žiť. Priniesol nám slobodu. Povedal: „A
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32).
Keď poznávaš Slovo, oslobodíš sa v oblasti pravdy, ktorú poznáš. Takže neustále napĺňaj svoju
túžbu po Božom Slove. Medituj nad Slovom dňom i nocou a budeš ako strom zasadený pri vodných
tokoch; budeš produktívny, plodný a nesmierne prosperujúci vo všetkom, čo budeš robiť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem, že mi dávaš svoje Slovo; materiál, ktorým môžem vystavať svoj život, uviesť sa do
vyšších úrovní slávy, víťazstva a úspechu. Ako meditujem nad Slovom, Tvoja múdrosť prúdi cezo mňa a Tvoja
milosť spôsobuje, že som plodný a produktívny a vo všetkom, čo robím, vynikám. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 3:14; 2.Timoteovi 3:15; Príslovia 1:5
1-ročný plán: Lukáš 2:21-52; 5.Mojžišova 13-15
2-ročný plán: Rimanom 12:9-21; Žalm 119:161-176
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Pastor Chris
Pánova večera a sväté prijímanie (angl. spoločenstvo)
„Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde!“ (1.

Korintským 11:26).
Hoci mnohí používajú tieto termíny ako synonymá, je veľký rozdiel medzi svätým prijímaním
a Pánovou večerou. To nie je to isté.
To, čo niektorí oslavujú ako Pánovu večeru, je paschálna večera, posledné jedlo, ktoré Pán zdieľal
so svojimi učeníkmi. Sú to ako Sviatky lásky, ktoré v súčasnosti mávame na našich skupinkách; raz za čas
sa zídeme a spolu jeme. V 1. Korintským 11:20-22 Pavol odkazoval na podobné sviatky, kde pokarhal
niektorých ľudí za to, že nečakali na svojich bratov, ale prejedali sa, zatiaľ čo ostatní nemali nič na
jedenie. Povedal im: „Ak nemôžete byť láskaví jeden k druhému počas sviatkov lásky, potom sa najedzte
doma pred tým, ako prídete.“ Toto určite nebolo sväté prijímanie.
V noci, keď bol Ježiš zradený, počas toho, ako jedol baránka so svojimi učeníkmi, zobral chlieb,
lámal ho a podelil sa s nimi (Matúš 26:26). Povedal: „Toto je moje telo.“ Toto je odlišné od jedla (jedlo
bola Jeho „posledná večera“ s učeníkmi). Tiež zobral pohár, vzdal vďaku a povedal Svojim učeníkom:
„Pite všetci z neho! Lebo toto je moja krv [novej] zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov.“
Toto je prijímanie. Mal s nimi spoločenstvo počas „poslednej večere.“
Sväté prijímanie je spoločenstvo tela a krvi Kristovej. Keď si sa znovu narodil, stal si sa jedno
s Pánom. Stal si sa účastníkom Jeho tela a krvi, účastníkom na Jeho božstve. Takže pri zúčastňovaní sa
prijímania znovu potvrdzuješ svoju jednotu s Pánom a pripomínaš si to, kto si.
Sme jedno s Pánom. To znamená, že Jeho víťazstvo je našim víťazstvom; Jeho schopnosti sú
našimi schopnosťami. Sme dostatoční v Jeho dostatočnosti (2. Korintským 3:5). Teraz, keď si v Kristovi,
tak neexistujú pre tebe žiadne nemožnosti. Bol si prenesený do života nekonečných víťazstiev. Pamätaj
na to, keď sa pripravuješ na prijímanie.
Modlitba
Drahý Otče, som vďačný za prijímanie krvi a tela Kristovho, ktorým zdôrazňujem svoje víťazstvo nad
Satanom, svetom a jeho zložkami. Prostredníctvom zástupnej smrti Krista na kríži mám večné víťazstvo a nadvládu
nad hriechom, chorobou, nemocou, smrťou a diablom v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Korintským 11:27-30, 1. Korintským 11:20-25
1-ročný plán: Lukáš 3; 5.Mojžišova 16-17
2-ročný plán: Rimanom 13:1-14; Žalm 120-122
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Pastor Chris
Porozumenie tvojej pravej prirodzenosti
„Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť“ (Galatským 5:22).
Možno sa chceš spýtať: „Ak si niekto, kto sa narodil znovu uvedomuje, že má vo svojom srdci

nenávisť, hnev, horkosť, žiarlivosť, závisť, pýchu, atď., ako by sa toho mal zbaviť? Mal by sa modliť
k Bohu, aby to zobral preč?“ Po prvé, potrebuješ vedieť, kto je kresťan; je to niekto, koho duch bol cez
Boha obnovený; a obnovený ľudský duch má určité jasné charakteristické vlastnosti, ako sú láska, radosť,
pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť a vernosť.
Nenávisť, hnev, horkosť, žiarlivosť závisť a pýcha nie sú charakteristické vlastnosti obnoveného
ľudského ducha; takže im odmietaj poskytovať útočisko. Nazri do svojho ducha a vyveď odtiaľ lásku,
radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť a vernosť. Tieto nádherné charakteristické vlastnosti
máš vo svojom duchu. Môžeš ich nazývať „plodom“ tvojho ľudského ducha, pretože si strom
spravodlivosti.
Biblia hovorí, že láska Božia je vyliata v tvojom srdci skrze Ducha Svätého (Rímskym 5:5); to
znamená, že v tvojom srdci nie je miesto pre nenávisť, horkosť, žiarlivosť a všetky tieto negatíva. Toto sú
skutky tela. Boh nepovedal, aby sme sa za ne modlili. To, čo nám hovorí, je, že ich máme dať preč. Keby
to pre nás nebolo možné urobiť, nebol by to tak povedal.
To, čo by si mal urobiť, keď sa zdá, že sa prejavujú skutky tela v tvojom živote, je použiť tvoje
ústa! Vyhlasuj, že v tvojom srdci je láska. Toto je to, s čím začneš. Mohol by si sa spýtať: „Musím to
hovoriť?“ Áno, musíš to hovoriť a pokračovať v hovorení, pretože tvoje ústa sú kormidlom, ktorým
ovládaš svoj život. Občas povieš: „Ježiš Kristus je Pánom môjho života a chodím v láske!“ Čím viac to
budeš hovoriť, tým viac sa bude prejavovať Kristova láska v tvojom živote.
Narodil si sa s prirodzenosťou Božou vo svojom srdci; máš Boží život v sebe. Buď si viac vedomý
týchto charakteristických znakov vo svojom duchu a nechaj, nech sú tvoje slová a činy v súlade s tvojou
pravou prirodzenosťou.
Vyznanie
Chodím v Duchu a preto nevykonávam žiadosti tela! Láska Božia je vyliata v mojom srdci skrze Ducha
Svätého! Mám oblečeného nového človeka, ktorý je obnovený v poznaní podľa obrazu Toho, ktorý ho stvoril. V
mojom okolí prejavujem cnosti a dokonalosti božstva. Halleluja!
Rozšírené štúdium: 1. Petra 2:1, 1. Petra 2:12
1-ročný plán: Lukáš 4:1-13; 5.Mojžišova 18-21
2-ročný plán: Rimanom 14:1-11; Žalm 123-124
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Pastor Chris
Odpoveď je v tebe
„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) (Efezským 2:10).
Pre teba ako kresťana nie je žiadna výzva alebo problém dostatočne silný na to, aby ťa zničil,
pretože Ten väčší žije v tebe. Ty si viac ako dobyvateľ, víťaz. Skôr, ako si sa narodil, Boh už vedel o
každom probléme, ktorému budeš niekedy čeliť a urobil ťa víťazom. Dôvodom toho, prečo Boh dovoľuje
problémom a výzvam prichádzať k tebe je to, že už dal do tvojho vnútra riešenie. Problémy priťahujú ich
riešenia. Takže keď čelíš výzvam, nekrč sa, alebo sa nehnevaj; radšej sa raduj, lebo to je tvoja príležitosť
prejaviť Božiu slávu.
1. Korintským 10:13 hovorí: „...ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť...“ Bohu
neprekáža, že čelíš výzvam vo svojom živote, pretože On vie, že skrze jednanie cez Slovo môžeš zmeniť
situáciu a premeniť ju na svedectvo, ktoré oslávi Jeho meno. Nezáleží na tom, čím možno prechádzaš, len
si buď vedomý, že máš odpoveď v sebe. Toto je to, prečo hovorí: „Považujte to za každú radosť, moji bratia,
keď na okolo upádate do rôznych pokušení“ (Jakub 1:2).
Rímskym 8:28 hovorí: „A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú
povolaní podľa preduloženia.“ Boh pre teba pripravil slávny život; život prospechu, víťazstva, nadvlády a
radosti; On nepripravil tvoj život k porážke alebo zlyhaniu! Si Jeho majstrovské dielo, stvorený v Kristovi
Ježišovi pre slávu a dokonalosť. Ži dobrý život, ktorý pre teba vopred pripravil.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem, že si ma učinil zvláštnym pokladom pre seba a povolal si ma k životu slávy,
dokonalosti a nadvlády. Ďakujem Ti, že si ma umiestnil na cestu života; cestu spravodlivosti a slávy v Kristovi
Ježišovi! Dnes a stále chodím v nebeskej múdrosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:15-16
1-ročný plán: Lukáš 4:14-44; 5.Mojžišova 22-24
2-ročný plán: Rimanom 14:12-23; Žalm 125-126
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Pastor Chris
Žiadne zlyhanie ani porážka
„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť“ (2. Petra 1:3).
Život, ku ktorému sme boli povolaní žiť v Kristovi, je nadprirodzený život. Je ďaleko vzdialený
od zlyhania a porážky, pretože sme spoluúčastníkmi Božieho druhu života. Sme spoludedičmi s Kristom.
Prečo by teda nejaký kresťan mal trpieť a byť v bolesti, keď je spoludedič s Kristom?
Boh mal plán urobiť ťa jedno s Kristom. Tento plán sa už zhmotnil. 1. Korintským 6:17 hovorí:
„Ale ten, kto sa pripojil k Pánovi, je s ním jeden duch“ (angl. preklad). Teraz keď si znovu narodený, si jedno
s Pánom. Prišiel si do jednoty s Kristom. Ty nie si ten, kto sa usiluje dosiahnuť Božiu úroveň; ty už si
jedno s Ním.
Preto by už choroba, nemoc a slabosť nemali mať miesto v tvojom tele. Utrpenie akéhokoľvek
druhu nie je a nemalo by byť súčasťou tvojho života. To isté platí aj o satanovi, pretože si bol posadený
s Kristom v nebeských miestach, vysoko nad všetkými kniežatstvami, mocami, panstvami a nad každým
menom, ktoré bolo menované nielen v tomto svete, ale aj v tom, ktorý má prísť. Si nadradený nad
satanom a jeho zástupmi.
A okrem toho Efezským 1:3 hovorí: „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás
požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi.“ Mohol by si povedať: „Ale On
nás požehnal iba všetkým duchovným požehnaním“; nie, pochop, že duchovné kontroluje fyzické.
Menšie je zahrnuté vo väčšom. Takže ak si požehnaný všetkým duchovným požehnaním, potom máš
oveľa väčšie požehnanie, než fyzické požehnanie. To znamená, že neexistuje nič, čo by si nemal.
Niet divu, že Pavol povedal: „...všetko je vaše“ (1. Korintským 3:21). Všetko, čo potrebuješ pre
život absolútneho úspechu, víťazstvu, nadvlády, slávy a spravodlivosti, už ti bolo udelené v Kristovi.
Toto je to, čo čítame v našom úvodnom verši. Takže pre teba ako kresťana je chudoba zbytočná, pretože
si semenom Abrahámovým. Dôvodom toho, že mnohí trpia, je ich nedostatočné poznanie: „Môj ľud je
zničený pre nedostatok poznania...“ (Ozeáš 4:6 angl. preklad).
Poznaj, kto si. Bol si povolaný do života slávy a výnimočnosti, nie zlyhania a porážky. Ži každý
deň s týmto vedomím.
Vyznanie
Získal som dedičstvo, ktoré je nezničiteľné a nepoškvrnené! Som požehnaný všetkým duchovným
požehnaním v ponebeských oblastiach v Kristovi. Som navždy úspešný. Svet je môj! Môj život je svedectvom
a zjavením Božej milosti, múdrosti, dokonalosti a spravodlivosti. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Rímskym 8:16-17, 3. Jánov 1:2, Žalmy 115:15-16
1-ročný plán: Lukáš 5:1-16; 5.Mojžišova 25-27
2-ročný plán: Rimanom 15:1-9; Žalm 127-128
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Pastor Chris
Buď verný s pomazaním
...veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás... (1.Ján 2:27)
Si Božie dieťa a v tvojom živote je pomazanie; je to božské uschopnenie. Mnohí si pletú

pomazanie s Duchom, ale pomazanie nie je Duch. Duch dáva pomazanie, takže pomazanie je božská
moc. Je to tá Božia moc, ktorá uzdravuje, oslobodzuje, odstraňuje bremená a spôsobuje, že prosperuješ.
Prináša víťazstvo. Otvára pre teba dvere. Pozdvihuje ťa a spôsobuje, že naplňuješ Otcovu vôľu. Robí
skutky, ktoré sú mimo ľudskej schopnosti.
Ďalšia úžasná vec na pomazaní je, že pomazanie môže v tvojom živote narastať. Niekedy chcú
ľudia robiť viac; chcú mať väčší vplyv s evanjeliom, aby zasahovali viac ľudí. Áno, je to možné
a chvályhodné, ale potrebuješ rásť v milosti. Boh bude zväčšovať autoritu, ktorú ti dal, ale najprv musíš
byť verný v tom, čo už máš. Ak si verný v používaní toho, čo práve máš, potom Boh spôsobí, že príde na
teba nové pomazanie.
Ak si napríklad vodcom v cirkvi a Pán ti zveril, aby si viedol päťdesiat členov, buď odovzdaný
tomu, že sa budeš modliť a prihovárať tak, ako keby ich bolo päťdesiattisíc. Ak nie si verný pri
päťdesiatich, aj keď sa modlíš a postíš za nárast členov, možno sa to nikdy nestane, pretože pomazanie
nemôže narastať bez vernosti.
Ježiš povedal v Lukášovi: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom; a kto je nespravodlivý v
najmenšom, je nespravodlivý aj vo veľkom.“ Je to duchovný princíp. Rozhodni sa, že budeš verný
v čomkoľvek, čo ti Pán zverí. Nepohŕdaj malými začiatkami, pretože tvoja vernosť k tomu, čo dnes
vyzerá zdanlivo „malé“ je to, čo ťa vynesie na ďalšiu úroveň.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje pomazanie v mojom živote a za privilégium toho, že som služobníkom
zmierenia. Moje duchovné nadšenie je na svojom vrchole, pretože som plný Ducha. Som verným a efektívnym
v službe a poverení, ktoré si mi zveril, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 4:2; Lukáš 16:10; 1.Peter 4:10
1-ročný plán: Lukáš 5:17-39; 5.Mojžišova 28
2-ročný plán: Rimanom 15:10-19; Žalm 129-130
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Pastor Chris
Urob krok viery
Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí

sa tým, ktorí Ho hľadajú (Židom 11:6).
Každé Božie dieťa má vieru. Biblia hovorí, že Boh dal každému človeku mieru viery (Rimanom
12:3). Avšak mnohokrát niektorí ľudia nie sú smelí, aby konali vo svojej viere. Napríklad počas
bohoslužieb môže mať niekto slovo proroctva, ale namiesto toho, aby šiel dopredu a oznámil ho, je
nervózny a neschopný nabrať dosť odvahy, aby to urobil.
Ten človek by si mohol myslieť: „Nikdy predtým som neprorokoval; ako sa môžem len tak
postaviť pred tento dav ľudí a začať prorokovať?“ S takýmito myšlienkami, ktoré chodia v jeho mysli, sa
jeho viera rozptyľuje a príležitosť sa míňa bez toho, aby naplnil Boží plán pre tú chvíľu. Zatiaľ čo ten, kto
je naplnený Duchom, dokonca ani nečaká, aby dostal úplné posolstvo; postaví sa a povie Slovo. Akonáhle
počuje vetu od Ducha, vykročí vo viere, aby ju povedal. A ako začne, tak Duch ho vedie, až pokiaľ
nepovie celé posolstvo.
Chodiť v Duchu znamená chodiť vierou a viera je aktívna a nie pasívna. Je to reakcia ľudského
ducha na Božie Slovo. Takže buď vždy smelý konať vo viere. Keď príde Božie Slovo k tebe, konaj podľa
neho. Urob krok viery. Predstav si, čo Boh povedal Abrahámovi: „...Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho
príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem“ (1.Mojžišova 12:1). Biblia nám hovorí, že
Abrahám poslúchol bez toho, aby vedel kam ide. Urobil krok viery.
Noe urobil tú istú vec. Urobil krok viery na základe slov, ktoré prijal od Boha: „Vierou Nóach,
prijmúc od Boha znamenie o tom, čo ešte nebolo vidieť, s bázňou postavil koráb na záchranu svojej rodiny...“
(Židom 11:7). Urob dnes krok viery tým, že budeš smelo konať podľa Slova.
Vyznanie
Som smelý a veľmi odvážny! Robím dnes obrovské kroky na základe Slova! Mojou vierou v Slovo vidím
neviditeľné a robím nemožné, pretože Slovo vo mne je tou hnacou silou! Víťazím keď vchádzam, aj keď vychádzam
a to prostredníctvom schopnosti Božieho Ducha, ktorý vo mne pôsobí! Halleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 1:6-7; Židom 11:6; Skutky 4:13
1-ročný plán: Lukáš 6:1-16; 5.Mojžišova 29-30
2-ročný plán: Rimanom 15:20-33; Žalm 131-132
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Pastor Chris
Chodenie v Jeho dokonalej vôli
... aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé (Rimanom 12:2).
Existuje dobrá, prijateľná (milá) a dokonalá Božia vôľa. Pánova túžba pre nás je, aby sme vždy

chodili v Jeho dokonalej vôli. Dokonalá vôľa je Boží zámer pre teba. Toto je konečná, definitívna Božia
vôľa pre tvoj život.
Jasným dôkazom duchovnej dospelosti je schopnosť rozpoznať a chodiť v dokonalej Božej vôli
pre tvoj život. A toto nie je niečo, čo je ťažké. Božie Slovo vyjadruje Jeho dokonalé myšlienky a názory,
takže Slovu môžeš dôverovať. Žalm 119:105 opisuje Slovo ako sviecu tvojím nohám a svetlom na tvojom
chodníku. Slovo ti dáva smer a vedenie. Takže musíš poznať Božie Slovo, aby si pochopil Jeho dokonalú
vôľu pre teba a kráčal v nej.
Rovnako veľmi dôležité na to, aby si rozpoznal dokonalú Božiu vôľu a chodil v nej, je horlivé
a dôsledné modlenie sa v jazykoch. Modlenie sa v jazykoch okrem iných výhod pripravuje podmienky,
aby bol tvoj duch naladený a citlivý na Ducha Svätého a uľahčuje, aby si prijal smer a vedenie vo svojom
duchu.
Sú ľudia, ktorí sú v istom zamestnaní alebo podnikaní, pretože je to dobré; a predsa to nie je
Božia vôľa pre nich. Keď pôsobíš v Jeho dobrej alebo prijateľnej vôli, tak môžeš alebo nemusíš naplniť
svoje povolanie; môžeš alebo nemusíš dosiahnuť Boží zámer pre svoj život. Žiť v dokonalej Božej vôli
znamená žiť Božie najlepšie, pretože si v Jeho presných plánoch a zámeroch pre teba v konkrétnom čase.
Pred tým, ako vo svojom živote urobíš akýkoľvek významný krok alebo rozhodnutie, tak si buď
istý, že si našiel Božiu dokonalú vôľu tým, že stráviš čas v spoločenstve s Duchom Svätým a meditácou
nad Slovom. Neuspokoj sa s dobrou alebo prijateľnou vôľou, ale kráčaj v Jeho dokonalej vôli. Je to
najbezpečnejšie miesto, kde môžeš byť.
Modlitba
Teším sa v Tebe, ó Pane! Robíš moje cesty priame a rovné. Tvoje Slovo je v mojom srdci a chodím obozretne
v Tvojej dokonalej vôli v každej fázy môjho života, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 10:7; Efezským 6:6; 1.Ján 2:17
1-ročný plán: Lukáš 6:17-49; 5.Mojžišova 31-32
2-ročný plán: Rimanom 16:1-11; Žalm 133-134
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Pastor Chris
Ty si vysloboditeľ
„Potom záchranci vystúpia na vrch Sion, aby súdili vrch Ézavov. Potom bude kráľovstvo patriť

Hospodinovi (Abdiáš 1:21).
My ako kresťania nepotrebujeme vyslobodenie od diabla, pretože sme už boli vyslobodení: ...„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). Možno sa potom čuduješ, prečo Ježiš
učil učeníkov, aby sa modlili: „...I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!...“ (Matúš 6:13).
Ježiš dal svojim učeníkom a ostatným ľuďom v Starom Zákone tento vzor modlitby, pretože
v tom čase ten zlý – satan – mal stále nad nimi moc a Boh bol ich pomocou. Takže sa mali modliť k
Nemu, aby ich vyslobodil od zlého. Ale v Novom Zákone po vzkriesení Pána Ježiša Krista, nie je žiadne
miesto v Biblii, ktoré by poukazovalo na to, že by sme sa mali modliť ohľadom diabla, alebo žiadať Božiu
pomoc proti nemu. Satan a všetci jeho démoni sú pod tvojimi nohami, tak ich tam drž.
Najkrajšia časť nie je to, že si bol vyslobodený, ale to, že si sa stal vysloboditeľom. Každý kresťan
je vysloboditeľ. My nie sme tí, čo potrebujú vyslobodenie. Sme tí, čo dávajú vyslobodenie. Náš úvodný
verš hovorí v inom preklade Biblie (New International Version): „Vysloboditelia vystúpia na vrch Sion, aby
spravovali vrch Ezavov. A kráľovstvo bude Pánovo.“
Sme víťazmi zo Siona, pomazaní Duchom Svätým a mocou, aby sme uzdravovali, požehnávali,
vyslobodzovali a premieňali životy. Sme nádejou pre svet! Ty si na zemi ako odpoveď na volanie
mnohých, aby si ich vyviedol z tmy do slávnej slobody synov Božích. Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma robíš nádejou a svetlom pre svet, aby som mnohým priniesol vyslobodenie
a spravodlivosť! Vzdávam Ti úctu za úžasné privilégium byť požehnaním pre moje okolie, keď mnohých
ovplyvňujem evanjeliom Ježiša Krista! Tvoja milosť je na mne hojná, aby som bol plodným, produktívnym
a efektívnym v službe zmierenia, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 4:18; 2.Korintským 5:18-19; Rimanom 8:19
1-ročný plán: Lukáš 7:1-35; 5.Mojžišova 33-34
2-ročný plán: Rimanom 16:12-27; Žalm 135-136
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Pastor Chris
Tvoja duša patrí Bohu
„Mne patria všetky osoby (duše) - tak osoby (duše) otcov ako osoby (duše) synov - mne patria!...“

(Ezechiel 18:4).
Niektorí ľudia sa pýtajú, či je možné, aby ľudia predali svoje duše diablovi. Nikto nemôže predať
svoju dušu diablovi. Dôvodom je to, že všetky duše patria Bohu. Ako môže satan zaplatiť za nejakú
ľudskú bytosť a akou správnou menou? Boh zaplatil za dušu každého muža, ženu, chlapca a dievča
vzácnou krvou Ježiša Krista. Celý svet bol vykúpený vzácnou krvou Ježiša Krista (1.Peter 1:18-19).
Satan klame veľké množstvo kresťanov a podvádza ich v tom, aby si mysleli, že on nejako vedie
ich životy, zatiaľ čo nemá takéto práva. Ježiš kúpil celé pole a zaplatil za každého človeka. Takže
nemôžeš svoju dušu predať diablovi. Dokonca aj keby si stál pred diablom a povedal by si mu:
„Predávam ti svoju dušš.“ On ju nemôže kúpiť. Tvoja duša nepatrí ani tebe ani satanovi; patrí Bohu.
Dokonca aj keď dávaš svoje srdce Ježišovi, tiež Mu „nepredávaš“ svoje srdce. Terminológia
„dávať svoje srdce Ježišovi“ sa v skutočnosti nevzťahuje na to, ako si mnohokrát predstavujeme, že sa to
deje. Zvyčajne uvažujeme tak, ako keby sme samých seba zabalili do nejakého „balíčka“ a darovali sa
Jemu. Dať Mu svoje srdce znamená dať Mu svoju pozornosť. Povedal: „Môj synu, daj mi svoje srdce a nech
tvoje oči pozorujú moje cesty.“ Takže keď hovoríme: „Daj svoje srdce Pánovi,“ tak hovoríme: „Obráť sa k
Nemu.“ Poddaj sa Mu, aby si konal Jeho vôľu.
Dôvodom toho, že to môžeš robiť je to, že On ti dal na to právo. Zobral to právo od satana, dal ho
tebe a povedal: „Daj mi tvoje srdce a nasleduj ma!“ Izraelcom povedal: „...Predložil som ti život i smrť,
požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život...“ (5.Mojžišova 30:19). Povedal im, aby si vyvolili život! Slúž
s láskou oddane Bohu. Miluj Ho celým svojím srdcom, pretože tvoja duša patrí Jemu. Avšak je dôležité
porozumieť tomu, že existuje taký termín ako „zapredať sa“ tomu, aby si robil zlo. To znamená
dobrovoľne sa oddať tomu, že budeš robiť zlo alebo hanebnosť. Týmto spôsobom je možné o niekom
povedať, že sa „zapredal“ diablovi alebo zlému. „Acháb povedal Eliášovi: Našiel si ma, priateľ môj! On mu
odvetil: Našiel, pretože si sa zapredal konať to, čo sa nepáči Hospodinovi. Nebolo veru takého, ako bol Acháb, ktorý
sa zapredal páchať to, čo sa Hospodinovi nepáči, k čomu ho zviedla jeho žena Ízebel“ (1.Kráľov 21:20,25).
Vyznanie
Môj život patrí Ježišovi Kristovi. Bol som ukrižovaný spolu s Kristom a nežijem už ja, ale vo mne žije
Kristus. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vierou Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a dal sám seba za mňa!
Dnes a vždy kráčam v Jeho dokonalej vôli a Boží zámer je vo mne naplnený! Halleluja.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:23; Izaiáš 43:1; Rimanom 14:7-9
1-ročný plán: Lukáš 7:36-50; Józue 1-2
2-ročný plán: 1.Korintským 1:1-9; Žalm 137-138
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Pastor Chris
Uč sa čakať
Nestrácajte teda dôveru: čaká ju veľká odmena. Musíte byť vytrvalí, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli

zasľúbenie (Židom 10:35-36).
Biblia je plná opisov mužov a žien, ktorí dosiahli tak veľa tým, že pridali k svojej viere vytrvalosť;
ako to robil Abrahám, Sára, Jozef a Mojžiš. Táto vlastnosť sa ďalej rozvíja cez súženia. „No nielen to, ale sa
chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti“ (Rimanom 5:3).
Mnoho ľudí je netrpezlivých, pretože v skutočnosti nedôverujú Bohu, a tak sa Mu snažia
„pomôcť“, aby sa Jeho Slovo uskutočnilo rýchlo. Niektorí v dôsledku toho strašne pochybili, ako
napríklad kráľ Saul; čakal na Samuela, aby prišiel a obetoval spaľovanú obeť ako prípravu na vojnu proti
Filištíncom. Obeta, ktorá sa mala priniesť, bola výlučne zodpovednosťou proroka Samuela, ale keď sa
Samuel oneskoril, Saul nedokázal čakať. Vošiel do chrámu a obetoval.
Zaujímavé je, že tam bol ešte stále, keď vošiel Samuel. Samuel mu povedal: „...Nerozumne si konal,
lebo si nezachoval prikázanie Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dal. Už teraz by bol Hospodin potvrdil tvoje
kráľovstvo nad Izraelom na večné veky. No teraz tvoje kráľovstvo neobstojí,...“ (1.Samuelova 13:13-14). Boh dal
Saulovi zasľúbenie, že jeho dynastia bude trvať naveky, ale Saul to stratil. Jeho prejav netrpezlivosti
znamenal stratu kráľovstva pre neho aj jeho rod.
Mnohí dnes jednako robia podobné chyby. Niektorí ľudia chcú robiť veľké rozhodnutia
a namiesto toho, aby stáli na Slove, ktoré je božskou radou, návodom alebo vedením, tak idú vpred
a robia to, čo je v ich mysliach a hovoria, že sa za to modlili.
Vo svojom živote s Pánom Mu dôveruj a buď trpezlivý. Ak sa spoliehaš na Neho pre zázrak,
dôveruj Mu a vedz, že nikdy nezlyhá a Jeho načasovanie je vždy presné. Jakub 1:4 hovorí: „Ale vytrvalosť
nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.“ Potrebuješ
vytrvalosť pre vyrovnaný, úspešný a stabilný kresťanský život.
Modlitba
Drahý Otec, moja viera v Tvoje Slovo je neotrasiteľná a moja dôvera v Teba je absolútna! Nepohnú so
mnou okolnosti, pretože viem, že nech sa stane čokoľvek, som naveky víťazom. Tvoje Slovo je svetlom, ktoré ma vedie
a spôsobuje, že robím múdre a správne rozhodnutia a žijem správne na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:12; Jakub 1:2-4; Izaiáš 28:16
1-ročný plán: Lukáš 8:1-21; Józue 3-4
2-ročný plán: 1.Korintským 1:10-21; Žalm 139-140
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Pastor Chris
Slúž Mu svojím životom
Ale koniec a vyvrcholenie všetkého sa teraz priblížilo; buďte teda neustále rozvážni, sebadisciplinovaní

a bdelí pre vykonávanie modlitby (1.Peter 4:7 rozšírený angl. preklad).
Mnoho ľudí žije tak, akoby tento svet bolo všetko, čo existuje. Život na zemi ja krátky. Či už si
politikom, podnikateľom, štátnym úradníkom, kýmkoľvek si a čokoľvek robíš, tak koniec všetkých vecí
je blízko. Preto ži zmysluplne; slúž Bohu svojím životom. Ži na Jeho slávu. Odmietni dovoliť, aby
čokoľvek odpútalo od Neho tvoju pozornosť.
V dnešnom svete je tak veľa zloby, nezákonnosti a nadbytku rozmarnosti. Následkom toho láska
mnohých ochladla. Mnoho ľudí nie je tak zapálených a horlivých pre Pána, ako by mali byť: „Pretože
neprávosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých“ (Matúš 24:12). Nedovoľ, aby sa to stalo tebe. Zostávaj nadšený
Ježišom. Buď nadšený Duchom Svätým, Božím Slovom a cirkvou. Buď nadšený tým, aby si Ho chválil,
bez ohľadu na výzvy, ktorým možno čelíš a ťažkosti v dnešnom svete. Buď horlivý v získavaní duší.
Biblia hovorí, že ten, kto vytrvá do konca, bude spasený (čítaj Matúš 10:22). „Vytrvať“ znamená
ísť cez isté ťažkosti a nevzdávať sa. Niet divu, že Pavol povedal: „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).
Hovorí: „Nech sa stane čokoľvek, budem slúžiť Pánovi a naplňovať Jeho službu a povolanie pre môj
život!“
Ži pre Pána. Biblia hovorí: „...a za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale Tomu, kto za nich
umrel a vstal z mŕtvych (2.Korintským 5:15). Nech je zjavená tvoja láska a oddanosť Jemu v tom, ako
hovoríš, robíš veci a v tvojom charaktere. Miluj Ho celým svojím srdcom a vyjadruj to hojne tým, že
konáš Jeho Slovo.
Vyznanie
Vzácny Ježiš, Ty si Pánom môjho života a ja žijem na Tvoju slávu. Urobil si ma svetlom pre svet okolo
mňa; preto svietim veľmi jasne a vediem iných ku spravodlivosti. Si mojím životom a mojou radosťou; v Tebe
žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Ty si slávou môjho života a milujem Ťa celým svojím srdcom!
Rozšírené štúdium: 5.Mojžišova 10:12; Ján 9:4; 2.Timoteovi 3:1-5
1-ročný plán: Lukáš 8:22-39; Józue 5-6
2-ročný plán: 1.Korintským 1:22-31; Žalm 141-142

