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Pastor Chris
V jednote s Otcom
Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec

takýchto ctiteľov chce mať (hľadá angl.) (Ján 4:23).
Uctievať Boha v Ducha a v pravde znamená uctievať Ho zo svojho ducha a v súlade s Jeho
Slovom. Avšak skôr, ako ktokoľvek môže uctievať Boha alebo Mu slúžiť svojím duchom, tak ten duch
musí byť v jednote s Otcom. Ježiš povedal: „...veď aj Otec hľadá takýchto uctievačov.“ Prečo hľadá Otec
takých uctievačov?
Skutočné uctievanie je spoločenstvo s Otcom. Je to viac ako len spievanie alebo slová ponúknuté
v modlitbe; je to o spoločenstve, ktoré sa koná v duchovnej oblasti, keď tvoj duch komunikuje s Ním.
Preto niekedy pri uctievaní zažívaš také slávne napojenie na Božieho Ducha; je to úžasný zážitok, ktorý
sa nedá slovami opísať.
Boh očakáva, aby si žil a slúžil Mu zo svojho Ducha. Nemôžeš Bohu slúžiť svojim rozumom
alebo svojimi nápadmi. Nemôžeš Mu slúžiť svojimi zmyslami. V liste Rimanom 1:9 Pavol prehlásil: „Veď
Boh, ktorému slúžim svojím duchom zvesťou evanjelia Jeho Syna, je mi svedkom...“ Bohu slúžiš svojím duchom.
Tvoj duch je tam, kde žije Boh. Jeho svetlo je v tvojom duchu. Tak Mu slúž svojím duchom tak, že žiješ
v Slove a Slovom.
Modlitba
Drahý Otec, využívam výhodu Tvojej prítomnosti v mojom živote a nerozdeliteľnú jednotu s Tvojím
Duchom, a tak sa teším a zažívam slávne spoločenstvo a premieňanie zo slávy do slávy. Som plný sily, odvahy
a božskej energie, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:17; Filipským 3:3; 1.Korintským 12:13
1-ročný plán: Lukáš 24:13-35; 2.Samuelova 9-11
2-ročný plán: 1.Korintským 2:1-11; Žalm 143-144

2

Pastor Chris
Je to slávny život
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3).
Kresťanstvo nie je život bez problémov a protivenstiev; avšak je to slávny život, pretože bez
ohľadu na testy, skúšky a prenasledovania vždy víťazíš. 2.Korintským 2:14 hovorí: „Ale vďaka Bohu, ktorý
nám všade (vždy angl.) dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania.“
Biblia hovorí, že sme viac ako víťazi cez Toho, ktorý si nás zamiloval (Rimanom 8:37).
Preto to považujte za najväčšiu radosť, keď prechádzate cez rôzne pokušenia (Jakub 1:2). Pán
povedal, že keď pôjdeš cez oheň, nespáli ťa a keď cez rieky, nezaplavia ťa (Izaiáš 43:2). Nie si obyčajný
človek. Si víťaz každý deň a v každej situácii a to ťa robí pre svet „zázrakom“. Dávid povedal: „Som ako
zázrak pre mnohých, ale Ty si mi pevným útočiskom“ (Žalm 71:1).
Niektorí kresťania si myslia, že žiť každý deň víťazne je nejaký druh utópie alebo nereálna túžba,
a tak hovoria: „No tak, žime v reálnom svete:“ Veria, že ich problémy sú skutočnejšie než rozprávkový
„vysnený život“ Biblie; ale mýlia sa. Kresťanstvo je povolanie k víťaznému životu; je to neustále kráčanie
vo víťazstve, autorite, spravodlivosti, úspechu, pokroku, pokoji, radosti, zdraví a prosperite. Toto je
dedičstvo každého Božieho dieťaťa.
Ty máš v Kristovi Ježišovi autoritu, aby si kraľoval a vládol nad diablom a okolnosťami života.
Ježiš povedal: „Ajhľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a
nič na svete vám neuškodí“ (Lukáš 10:19). Chce, aby si vedel, že si nezničiteľný. Nič a nikto ťa nemôže
zraniť alebo zničiť, pretože v tebe žije Kristus! Halleluja.
Vyznanie
Môj život je na Božiu slávu. Jeho krása, múdrosť, milosť a spravodlivosť sa prejavujú vo mne a cezo mňa!
Som pre moje okolie zázrakom. Som viac ako víťaz a som navždy úspešný! Ten, ktorý je vo mne je väčší, ako ten,
ktorý je vo svete. Žijem nádherný život v Kristovi. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 54:17; Rimanom 8:35-37
1-ročný plán: Lukáš 24:36-53; 2.Samuelova 12-14
2-ročný plán: 1.Korintským 2:12-16; Žalm 145-146
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Pastor Chris
Pozri sa dovnútra na dokonalú slávu
... ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus

vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1:27).
2. Mojžišova 24:16 nám hovorí o tom, ako Pánova sláva spočinula na vrchu Sinaj a oblak slávy ho
prikrýval šesť dní. Toto nám niečo ukazuje; prítomnosť Božej slávy prijala viditeľnú podobu oblaku nad
vrchom Sinaj. Pre zhromaždenie Židov na púšti bol prijateľnejší fyzický prejav Božej slávy, pretože boli
ľuďmi zmyslov.
Avšak aj dnes sú v cirkvi ľudia, ktorí chcú mať vnímanie Božej slávy cez fyzické prejavy.
Napríklad keď hovoríš, že Božia sláva bola prítomná na zhromaždení, tak očakávajú, že bolo vidieť
oblak, alebo to bol nejaký fyzický prejav, ako to bolo v Starom Zákone. Ale Boží cieľ je viac, ako
prejavovať slávu v budove alebo okolí.
Nepochybne niektorí ľudia by mali svoju vieru posilnenú, ak by videli niečo fyzické, ako
napríklad oblak napĺňajúci miestnosť, ale je to preto, že sú bábätkami v Božích veciach. Ešte neprišli na
vyššiu úroveň porozumenia a prejavovania sa Božej slávy. Pán Ježiš objasnil, že Božie Kráľovstvo
nepríde pozorovateľne, ani to nie je niečo, čo by sme mali vyhľadávať okolo nás. Povedal, že Kráľovstvo
je v tebe, to znamená v tvojom srdci (Lukáš 17:20-21).
Božia dokonalá sláva je v tvojom srdci! Kristus v tebe je Božia dokonalá sláva. Halleluja!
Efezským 3:20 to opisuje ako „moc, ktorá pracuje v nás“.
Moc, ktorá pracuje v tebe, je Duch Svätý. On je Božou slávou a žije v tebe. Všimni si, že
nepovedal: „...moc, ktorá bude prítomná v tvojom okolí“, nie! Pomazanie pôsobí z tvojho vnútra, preto
pozri sa dovnútra na slávu, ktorá tam je.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem ti za Tvoju moc, ktorá vo mne pracuje. Stal som sa odbleskom a vyjadrením
Tvojej dokonalej slávy a denne zjavujem tvoje cnosti a dokonalosť. Tvoja sláva napĺňa môj život a som naveky
vďačný, že som sa stal odrazom a zrkadlom Tvojej dokonalej slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 17:21; 2.Korintským 3:18; Efezským 3:20
1-ročný plán: Ján 1:1-18; 2.Samuelova 15-17
2-ročný plán: 1.Korintským 3:1-9; Žalm 147-148
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Pastor Chris
Tvoja misia (poverenie) v živote
Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude

pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený (Marek 16:15-16).
Ako kresťania sme na zemi na misii a jasnosť našej misie ja tak dôležitá. Mnoho ľudí žije bez
zmyslu, zamerania a smeru; ale keď dáš svoje srdce Kristovi, On ti dá jasné poslanie; jednoznačný zámer
pre život. V našom úvodnom verši bol Pán Ježiš ohľadom nášho poslania jednoznačný. Máme ísť do
celého sveta a kázať evanjelium každému stvoreniu. Preto využi svoj život na šírenie evanjelia.
Nezáleží na tom, kto si, kde si, čo robíš a kde robíš to, čo robíš, lebo tvoje hlavné poverenie
a zámer pre život je, aby si slúžil Božím Slovom tým, ktorí sú v tvojom okolí. Tvoja misia je zasahovať
ľudí a získavať stratených pre Ježiša. Kresťanstvo znamená získavanie duší. Preto neustále hovor iným
o Ježišovi a nech je tvoj životný štýl dostatočne inšpirujúci na to, aby hriešnici okolo teba túžil poznať
Ježiša.
Nech všetko, čo sa týka tvojho života, vrcholí v tom, aby si obracal mužov a ženy
k spravodlivosti. Buď zameraný, cieľavedomý a rozhodný, čo sa týka misie, ktorou je získavanie duší.
Ježiš povedal v Jánovi 4:34: „...Mojím pokrmom je činiť vôľu Toho, ktorý ma poslal, a dokonať Jeho dielo.“ Potom
v Jánovi 20:21 povedal: „...Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Bol si poslaný, aby si
zasahoval všetkých ľudí evanjeliom života, tak nech je tvoj celý život honbou za týmto cieľom. Buď
vášnivý ohľadom rozširovania Božieho Kráľovstva a rozširuj posolstvo o Kristovom spasení do všetkých
končín zeme.
Modlitba
Som človekom na misii, poverený božskou zodpovednosťou zasahovať tých, ktorí sú v mojom okolí,
evanjeliom svetla. Dnes je znova zapálené moje nadšenie, vášeň a povinnosť rozširovať Božie Kráľovstvo. Dnes
svieti svetlo slávneho evanjelia Krista jasne v srdciach ľudí a odstraňuje temnotu, bolesť a utrpenie a prináša im
spravodlivosť, svetlo a slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:18; 2.Korintským 3:6; Matúš 28:19-20
1-ročný plán: Ján 1:19-51; 2.Samuelova 18-19
2-ročný plán: 1.Korintským 3:10-22; Žalm 149-150
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Pastor Chris
Ty si symbolom prosperity
A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia (Galatským 3:29).
Žalm 1:3 hovorí ohľadom toho, kto má potešenie v Slove a medituje nad ním dňom aj nocou:

„Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne; a všetko, čo robí, sa
vydarí.“ Dnes je vo svete mnoho zmätených ľudí, ktorí nevedie kadiaľ ísť. Napríklad ľudia menia
zamestnania a podnikanie kvôli tomu, že hľadajú niečo, čo je „lukratívnejšie“. Ale ty ako kresťan by si
mal byť vedený Duchom, pretože si semeno Abrahámove. Čohokoľvek sa dotkneš, je požehnané. Všetko,
čo robíš, prosperuje. Tvoje rozhodnutia alebo voľby by nemali byť motivované financiami, ale
múdrosťou a vedením Ducha Svätého. Tvoj úspech alebo prosperita sa týka toho, kto si a nie toho, čo
robíš, alebo s čím podnikáš. Ty nesieš požehnanie. Keď sa niekde objavíš, všetko sa rozbehne a začne
fungovať!
Nehovor: „Chcem ísť na to a to miesto, pretože je to dobré miesto,“ nie! Ty si dobré miesto. Si
nádherná krajina. Si symbolom Božieho požehnania kdekoľvek si, pretože si nositeľom Jeho prítomnosti
a Jeho milosti. Keď sa niekde objavíš, objaví sa požehnanie. Je to podobné, ako to bolo s Jozefom
v Putifarovom dome. Biblia hovorí, že Putifar rozpoznal, že s Jozefom je Pán a všetko, čo Jozef robí,
prosperuje. Preto dal Jozefovi na starosť celú domácnosť a majetok a Boh ho kvôli Jozefovi požehnával
(1.Mojžišova 39:1-5).
Tvojím dedičstvom ako semena Abrahámovho je nielen to, aby si bol požehnaný, ale aby si bol
tiež aj požehnaním. Tí, ktorí sú okolo teba – tvoji priatelia, kolegovia, susedia atď – by si mali všimnúť, že
kvôli tebe k nim prišla priazeň; že ich podnikanie sa rozbieha a celé mesto sa rozvíja.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, ktorá ma vedie a spôsobuje, že vždy kráčam v Tvojej dokonalej
vôli a prosperujem vo všetkom, čo robím. Ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom živote a za porozumenie
skutočností Tvojho Kráľovstva, čo je možné cez pôsobenie Tvojho Ducha, ktorý žije vo mne, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 22:2; 5.Mojžišova 1:10-11; Galatským 3:29
1-ročný plán: Ján 2; 2.Samuelova 20-21
2-ročný plán: 1.Korintským 4:1-10; Príslovia 1
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Pastor Chris
Výzvy, ťažkosti sú tvojimi príležitosťami
Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec

nevychovával..... Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša
ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila (Židom 12:7-11).
Biblia hovorí: „Lebo oči Hospodinove prehliadajú celú zem, aby ukázal svoju moc tým, čo majú voči Nemu
úprimné srdce...“ (2.Kronická 16:9). To znamená, že On stále pozerá a hľadá príležitosti, aby prejavil svoju
slávu v tvoj prospech. Nikdy ťa nenechá samotného. Nikdy ťa nesklame. Biblia nám dáva poznať, že cíti
s našimi slabosťami (Židom 4:15). Vie, kedy prechádzaš cez bolesť a usiluje sa o to, aby ťa dostal z každej
ťažkosti.
Každá ľudská potreba je Božou príležitosťou na požehnanie. Boh chce uspokojiť každú ľudskú
potrebu. V skutočnosti to už urobil v Kristovi Ježišovi, ale niektorí plne nepochopili a neprijali to, čo
urobil. Keď máš problém, keď čelíš ťažkým situáciám, ktoré sa zdajú byť neprekonateľnými, je to
príležitosť na to, aby si zažil zázrak. Boh sa nikdy od teba neodvráti; Jeho túžba pre teba je, aby si vyšiel
z tohto problému so svedectvom.
Keď máš takéto porozumenie, tak keď čelíš skúškam, testom a prenasledovaniam, keď sa proti
tebe vzdúvajú búrky a ťažkosti života, práve vtedy vedz, že tvoje svedectvo je veľmi blízko. Mnohí sú
premožení ťažkosťami , ktorým čelia a neuvedomujú si, že každá ťažká situácia je svedectvom, ktoré sa
práve deje. Slovo hovorí: „Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania“
(Jakub 1:2).
1.Ján 4:4 hovorí: „Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako
ten, čo je vo svete.“ V tebe žije Ten väčší; preto výzvy, ktorým čelíš, sú pre teba chlebom. Nezáleží na tom,
či to je zdravotný problém, finančné problémy, alebo ťažkosti v práci. Odmietni zoslabnúť; namiesto toho
buď silný vo viere a dávaj Bohu slávu. Pozeraj na tú situáciu ako na tvoju príležitosť, aby sa ukázala
Božia moc!
Modlitba
Milostivý a milujúci Otec, Tvoja vernosť a láska sú skutočne nekonečné. Ďakujem Ti za Tvoju silu, ktorá je
v mojom vnútornom človeku. Ťažkosti sú pre mňa chlebom, pretože som plný moci a schopnosti Ducha, ktorý ma
vedie v neustálom víťaznom sprievode. Ďakujem Ti, že si spôsobil, aby som bol naveky víťazom, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:2-4; 2.Korintským 4:8-9
1-ročný plán: Ján 3:1-21; 2.Samuelova 22
2-ročný plán: 1.Korintským 4:11-21; Príslovia 2
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Pastor Chris
Mysli inak
Vaše správanie nech je bez lakomstva...Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; takže smelo

môžeme vyznávať: Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek? (Židom 13:5-6).
Ekonomická situácia vo svete dnes možno zanechala mnoho ľudí v beznádeji a strachu, ale ty ako
kresťan musíš rozmýšľať inak, pretože nie si z tohto sveta. Si z inej úrovne, vyššej oblasti, kde žiješ nad
živlami a základmi tohto sveta. Kolosenským 2:20 nám dáva vedieť, že sme zomreli s Kristom živlom
sveta. Svetský ekonomický systém nemôže pôsobiť proti tebe.
Pochop, že všetko v tomto svete je nástrojom na to, aby si to používal. Nemalo by to nad tebou
vládnuť; ekonomika by ti nemala vládnuť, alebo ti diktovať okolnosti tvojho života. Si väčší ako inflácia
a hospodárstvo. Si väčší ako tento svet! 1.Ján 5:4 hovorí: „...pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad
svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ Svet je tvoj a aj všetko, čo je v ňom, preto rozmýšľaj
a pôsob odlišne. Ži z vrchu hory.
Jób 22:29 (angl. preklad) hovorí: „Keď sú ľudia zrážaní dole, ty povieš: Bude povýšenie.“
A v Jeremiášovi 17:7-8 Duch hovorí: „Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin.
Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava; lístie mu ostáva zelené,
ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.“ Toto je skutočnosť, ktorá sa týka teba, pretože si
semeno Abrahámove. Tvoj úspech, pokrok a prosperita sú zaručené, a to dokonca aj v ťažkých časoch.
Halleluja!
Ekonomické problémy nie sú nové; diali sa aj v biblických časoch. Avšak Boh vždy previedol svoj
ľud cez ne víťazne. Nech tvoja myseľ nie je obmedzovaná podmienkami a okolnosťami krajiny, v ktorej
žiješ. Maj mentalitu víťaza. Zvoľ si vidieť veci z Božej perspektívy a neustále ži s vedomím toho, že si
zhora.
Nikdy nemôžeš byť v nevýhode, pretože nie si z tohto sveta. Si Božím dedičom a On
naprogramoval všetko v tvojom živote tak, aby pracovalo v tvoj prospech: „A my vieme, že milujúcim Boha,
povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (Rimanom 8:28).
Vyznanie
Pán Boh mi udelil priazeň a česť! Žijem vyšší život, život, ktorý je mimo tohto sveta. Som požehnaný
Pánom! Prosperujem a som zdravý a nič mi nechýba, pretože všetko je moje. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Rimanom 12:2; Žalm 34:10; Filipským 4:19
1-ročný plán: Ján 3:22-36; 2.Samuelova 23-24
2-ročný plán: 1.Korintským 5:1-13; Príslovia 3
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Pastor Chris
Maj úžitok z toho, čo si dostal
Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3).
Galatským 4:1 hovorí: „Toto hovorím: kým je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom
všetkého.“ Dedič je ten, kto má dedičstvo. Avšak hoci vlastní všetko, pokiaľ je dieťaťom, nemôže si užívať
svoje dedičstvo, ale je pod vychovávateľmi a učiteľmi, aby ho priviedli k dospelosti.
Toto robí Boh pre nás prostredníctvom služby Jeho Slova. Sme vyučovaní a vedení do nášho
dedičstva v Kristovi. Hoci všetko je tvoje (2.Korintským 3:21), nebudeš schopný užívať si svoje dedičstvo,
ak nebudeš vyučovaný v Slove. Z tohto dôvodu nám Pán dal službu darov v cirkvi: „A On ustanovil
jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali
svätých na dielo služby... (Efezským 4:11-12).
V našom úvodnom verši čítame, že Jeho božská moc nám dala všetko potrebné k životu
a pobožnosti! Čo to znamená? Znamená to, že máš všetko, čo má čo do činenia so životom; to všetko je
tvoje teraz, aby si to užíval! Ak si neužívaš dnes svoje dedičstvo tak, ako by si mal, má to len jeden
jednoduchý dôvod. Niečo, čo Pán povedal v Hozeášovi 4:6: „Môj ľud hynie pre nedostatok poznania...“ Je to
nevedomosť, ktorá spôsobuje, že niektoré Božie deti kráčajú životom v súžení a utrpení.
Odmietni byť nevedomý. Kvalita tvojho života je priamym výsledkom miery poznania Božieho
Slova v tebe. Nemôžeš mať lepší život, než je tvoje porozumenie a aplikácia duchovných právd. Neustále
ži v Slove a rasti v ňom a budeš žiť tak, že využiješ všetky svoje najvyššie schopnosti v živote. Neustále
maj Slovo v svojich ústach, pretože ústami sa vyznanie deje na spasenie. To znamená, že si prisvojíš svoje
dedičstvo v Kristovi Ježišovi cez vierou naplnené vyznania.
Vyznanie
Požehnaný Otec, ďakujem Ti, že mi zdarma dávaš všetko, čo je potrebné k životu a zbožnosti, aby som to
používal. Urobil si mi známou cestu života; naplnil si ma radosťou v Tvojej prítomnosti a večné potešenie je po
tvojej pravici. Ty si moje svetlo a sláva môjho života. V Tebe mám zdravie, prosperitu a hojnosť, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 5:18-19
1-ročný plán: Ján 4:1-26; 1.Kráľov 1
2-ročný plán: 1.Korintským 6:1-11; Príslovia 4
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Pastor Chris
Nezaostávaj v horlivosti
...nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi (Rimanom 12:11).
Apoštol Pavol tu napomína cirkev, aby mala správny a náležitý postoj k zotrvávaniu v službe

Pánovi. Hovorí: „...nebuďte leniví v horlivosti,“ čo znamená, že by si nemal zaostávať v horlivosti, ale máš
byť horlivý v duchu, slúžiac Pánovi. Slovo „vrúcni“ použité v tomto verši je preložené z gréckeho slova
„zeó“, čo znamená „vrieť“ pre tekutiny a „byť rozžeravený“ pre tuhé látky. To znamená, že tvoj duch je
Božím Slovom privádzaný do varu a to vyžaruje navonok. Znamená to, že si zapálený pre Boha.
Samozrejme Boh chce, aby si bol horlivý v cirkvi. Nechce, aby si bol vlažný alebo uspokojený.
Niektorí ľudia sú takíto; nie sú ani tu, ani tam a Bohu sa to nepáči. Jeho Slovo nám ukazuje, Jeho postoj
voči duchovnej ľahostajnosti a uspokojeniu. V Zjavení 3:15-16 povedal cirkvi v Laodicei: „...poznám tvoje
skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani
studený, vypľujem ťa z úst.“
Buď horlivý ohľadom Božích vecí. Nebuď spokojný len s tým, že chodíš každý týždeň do cirkvi.
Buď aktívne zapojený do tvojho miestneho zboru. Buď aktívny v získavaní duší a iných evanjelizačných
aktivitách v tvojej cirkvi. Buď zanietený pre dobré veci (Títovi 2:14). Zober zodpovednosť v dome Božom.
Rob niečo. Nečakaj na to, pokiaľ ti dá pastor úlohu.
Pastor ti môže dať úlohu, ale vo vnútri budovy nie je dosť úloh pre každého. Avšak je viac ako
dosť úloh vonku, a to získavať ľudí, povzbudzovať ich a privádzať do cirkvi. Je pre teba tak mnoho práce
a požehnaných príležitostí, aby si bol vyslancom pre Krista a cirkev.
Je dôležité, aby si získaval duše; buď horlivý v tom, aby si sa dotýkal životov iných s evanjeliom
a privádzal ich do cirkvi.
Vyznanie
Som pevný, nepohnuteľný, vždy prekypujúci v práci pre Pána a viem, že moja námaha nie je zbytočná
v Pánovi. Moja vášeň pre Pána a vecí Ducha je neprestajne roznecovaná Duchom Svätým. Som veľvyslancom pre
Krista a cirkev, horlivý v tom, aby som obracal mnohých k spravodlivosti. Halleluja.
Rozšírené štúdium: Ján 2:17; 2.Kráľov 10:16; 1.Korintským 15:58
1-ročný plán: Ján 4:27-54; 1.Kráľov 2-3
2-ročný plán: 1.Korintským 6:12-20; Príslovia 5
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Pastor Chris
Vládneš pre Neho
Hospodin zo Siona vystrie berlu Tvojej moci: Vládni uprostred svojich nepriateľov! (Žalm 110:2).
Biblia hovorí o Ježišovi, že: „...Lebo On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých

nepriateľov“ (1.Korintským 15:25). Toto nehovorí o Jeho vládnutí v nebi, ale na zemi. Boh položil
z právneho hľadiska všetky veci pod Jeho nohy. Efezským 1:22 hovorí: „...a všetko Mu poddal pod nohy a
urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi.“ Takže Ježiš je hlavou nad všetkým.
Izaiáš 9:5 hovorí: „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo
(vláda – angl.)...“ Všimni si , že nehovorí, že kniežatstvo (vláda) bude na Jeho hlave, ale na Jeho pleciach.
Ježiš je hlava; vláda je na Jeho pleciach, a to je Jeho telo – cirkev. Preto keď žalmista prehlásil: „Hospodin
zo Siona vystrie berlu Tvojej moci: a ty budeš vládnuť nad tvojimi nepriateľmi!“ (Žalm 110:2 angl. preklad), tak
je to cez cirkev- Jeho telo, ktoré vládne. On vládne cez nás.
Ako úd Kristovho tela vládneš v pre Neho. Dokonca ak si si myslel, že si najmenší prst na nohe,
stále si nad všetkým, pretože si posadený s Kristom: „...nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad
každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku.“ Sláva Jeho menu na veky!
V týchto posledných dňoch to znamená, že od teba, Božieho dieťaťa, sa očakáva, že
povstaneš, zaujmeš miesto autority a budeš vládnuť v mene Ježiš nad okolnosťami. Rimanom 5:17 (angl.
preklad) hovorí: „...tí, ktorí prijali hojnosť milosti a dar spravodlivosti budú vládnuť v živote cez toho jedného,
Ježiša Krista.“ Skutočný grécky preklad slova „vládnuť“ v tomto verši je slovo „kraľovať“. Si povolaný
kraľovať v živote. Králi dávajú nariadenia. Takže hovor Slovo a uvidíš, ako sa stane.
Svet a jeho plnosť ti bola daná, a tak buď smelý v tom, aby si ho zaujal, pretože ty si ten, ktorému
je zverená vláda. Buď vo vedení a maj pod kontrolou okolnosti. Prikazuj každej búrke, ktorá je proti tebe,
aby utíchla v mene Ježiš. Odmietni byť chorý, odmietni byť chudobný. Ty vládni, maj veci pod kontrolou
a víťaz každý deň. Vládni a kraľuj v živote ako kráľ, ktorým aj si.
Vyznanie
Som, čo Boh hovorí, že som. Som údom Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí, vládnem, kraľujem a víťazím nad
okolnosťami. Mocou Ducha Svätého sa zmocňujem všetkého, čo mi patrí v Kristovi a naplno si užívam svoj život na
slávu Jeho mena! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Matúš 28:18; 1.Ján 4:4
1-ročný plán: Ján 5:1-30; 1.Kráľov 4-6
2-ročný plán: 1.Korintským 7:1-9; Príslovia 6
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Pastor Chris
Slovo v tebe
Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie (Lukáš 8:11).
Pán nám dal svoje Slovo. Biblia hovorí v Žalme 107:20: „On poslal svoje slovo a uzdravil ich, z

hrobových jám ich vyslobodil. Ak si prijal Božie Slovo do svojho srdca, to zmení tvoj život. Som
presvedčený, že ak sa vložíš pod službu Slova dostatočne dlho, urobíš úžasný pokrok a tvoj život bude
ukazovať, aké účinné je Slovo.
Niektorí ľudia s týmto možno nesúhlasia, pretože ich skúsenosti sú odlišné. Sú v cirkvi už tak
dlho a stále sú v živote zmätení. Hovoria: „Už som prešiel cez tak veľa vecí a stále sa nič nezmenilo. Som
zmätený.“ Takíto ľudia už možno boli dlho v cirkvi, ale nevydali sa Slovu. Možno majú posolstvá na
DVD alebo iných nosičoch, ale posolstvo nie je v nich. Musíš mať posolstvo vo svojom srdci, nie na polici
alebo v prístroji.
Pokiaľ sa Slovo nezakorení v tvojom srdci, tak nevyprodukuje výsledky. Ak držíš pšeničné
semeno v najlepšej chladničke alebo trezore najlepšej banky na svete, nebudeš mať úrodu. Ak ho dáš na
mramorovú podlahu vo svojej izbe a zapneš klimatizáciu, tak stále nebudeš mať úrodu. Semeno musí byť
umiestnené do správneho prostredia, aby prinieslo úrodu. Možno máš všetky vydania Rapsódie reality
od začiatku, ale to, čo je skutočne dôležité je, aby si ich čítal a kŕmil sa nimi. Posolstvo musí byť vo vnútri
v tebe, aby prinieslo výsledok.
Jedným z prvých znakov toho, že sa Slovo zakorenilo v tvojom duchu je, že ovplyvní spôsob
tvojho myslenia. Slovo obnovuje tvoju myseľ. Ak tvoju myseľ nepremenilo, to znamená, že do teba
nevstúpilo a tak jeho vplyv a pôsobenie v tvojom živote bude obmedzené. Takže neustále udržuj Slovo
vo svojom vnútri cez jeho štúdium a meditáciu nad ním.
Nedomnievaj sa, že „vieš“; to už spôsobilo zničenie mnohých ľudí. Domnievajú sa, že „vedia“, až
pokiaľ nepríde čas krízy a potom panikária. Aby si sa dostal na ďalšiu a vyššiu úroveň v živote, tak
musíš dať viac pozornosti Božiemu Slovu. Vždy nad Slovom medituj. A tvoj pokrok bude nevyhnutne
zjavný všetkým.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktorým som premieňaný. Slovo je v mojom srdci, pôsobí v mojej
mysli a dáva mi správnu mentalitu. Tvoje Slovo, ó Pane je mojou meditáciou cez deň i v noci a produkuje vo mne
a cezo mňa to, o čom to Slovo hovorí, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32; Židom 4:2; Rimanom 12:2
1-ročný plán: Ján 5:31-47; 1.Kráľov 7-8
2-ročný plán: 1.Korintským 7:10-24; Príslovia 7
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Pastor Chris
Byť skutočným služobníkom evanjelia
Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa,

pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami (Matúš 5:11-12).
Byť efektívnym kresťanom, ktorý je efektívny v získavaní duší, v službe viery, nádeje a lásky
k ostatným cez Slovo, ťa robí ľahkým cieľom na prenasledovanie. Nie každý ťa prijme. Avšak pamätaj si,
že ani Krista každý neprijal. Preto povedal v Matúšovi 10:24-25: „Dosť, keď je učeník ako jeho učiteľ a sluha
ako jeho pán. Keď pána domu nazývali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich!“
Preto by si nemal byť prekvapený, keď potom, ako si konal v láske a preukázal si nejakým
ľuďom láskavosť, sa obrátia proti tebe a urobia hrozné veci, aby ťa zranili. Nie je správne, aby si bol
nahnevaný a povedal v sklamaní: „Po tom, čo všetko som pre nich urobil?“ Pamätaj si, že to, čo si robil, si
urobil v mene Pána. Ak si to urobil v mene Pánovom, tak prečo sa o to staráš?
Možno si si dokonca myslel, že Boh potrestá iného človeka za to, že hovorí o tebe hanebné reči,
ale On to neurobí; v skutočnosti ho nechce potrestať. Biblia hovorí: „...nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby
zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých“ (Matúš 18:14). On hľadá skôr niekoho, kto sa bude za neho
prihovárať. Namiesto toho, aby si rozmýšľal o tom, aby Boh potrestal tých, ktorí sú k tebe neláskaví,
modli sa za nich; toto znamená byť skutočným služobníkom evanjelia.
Pochop, že čím viac si podriadený Božím veciam, tým viac Jeho slávy bude zjavenej v tvojom
živote a viac ťa budú niektorí nenávidieť a prenasledovať ťa za to. Keď sa to deje, nereaguj v hneve, ale
radšej odpovedaj v láske. 2.Timoteovi 3:12 hovorí: „A všetci, ktorí chcú pobožne žiť v Kristovi Ježišovi, budú
prenasledovaní.“
Keď si prenasledovaný, tak vždy si pamätaj, že si bol poslaný nie vo svojom vlastnom mene, ale
v mene Ježiš. Preto sám Pán bude tvojou obranou a odmenou.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za potešenie z Písma. Duch Svätý ma posilňuje z vnútra na mojom vnútornom
človeku, aby som bol efektívnym v službe Kristovho evanjelia, bez ohľadu na skúšky, zápasy a prenasledovania,
ktorým môžem čeliť. Kristova láska ma núti a kontroluje moje skutky, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium. Ján 15:19; Matúš 10:22; Ján 16:33
1-ročný plán: Ján 6:1-24; 1.Kráľov 9
2-ročný plán: 1.Korintským 7:25-40; Príslovia 8
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Pastor Chris
Chop sa okamžiku: Káž evanjelium teraz!
...zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou

a poučovaním (2.Timoteovi 4:2).
Náš úvodný verš bol príkazom apoštola Pavla Timoteovi. Povedal: „Káž (zvestuj) slovo; buď
pohotový vhod-nevhod...“ Toto je Boží príkaz pre teba dnes; káž, zvestuj Slovo vhod aj nevhod. Dnes sú vo
svete národy, kde nemôžeš otvorene kázať evanjelium, ale pre niekoľkými rokmi boli otvorené. Káž
Slovo teraz ešte pred tým, než budú dvere v niektorých krajinách zatvorené. Niektoré mestá budú
zatvorené čoskoro a nebudeš tam môcť kázať evanjelium tak, ako môžeš teraz.
Existuje mnoho spôsobov, ako sa národ alebo mesto zavrie. Napríklad v krajine sú mestá alebo
štáty, kde nemôžeš organizovať otvorené evanjelizačné stretnutia kvôli zákazom; znamená to, že mesto
alebo národ sú zatvorené. Dokonca aj keď sa pokúšaš organizovať takého stretnutia, bezpečnostné
agentúry ti povedia: Nemôžeme súhlasiť alebo dovoliť vám to uskutočniť.“ Ďalším príkladom je, keď
niektoré krajiny uzákonia zákon proti obráteniu, takže je ťažké pre kresťana, aby viedol niekoho iného ku
Kristovi. Niektoré dokonca zakazujú osobné obrátenie, čo znamená, že nikomu nie je dovolené, aby sa
obrátil od štátneho náboženstva ku kresťanstvu.
Ježiš povedal: „Ja musím konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto
nebude môcť pracovať“ (Ján 9:4). Teraz je čas kázať evanjelium! Ak ťa Boží Duch vedie a dáva ti víziu, aby
si organizoval kampane na získavanie duší, rob to rýchlo. Chop sa okamžiku! Ak čakáš, už môže byť
neskoro. Buď vo svojej evanjelizačnej práci neúprosný.
Nepovažuj to za samozrejmé, ak je ešte stále možné rozdávať Rapsódiu reality v tvojom meste
alebo krajine; rozdávaj viac, pokiaľ môžeš. Modli sa za národy vo svete a postupuj rýchlo. Váž si slobodu
a príležitosti, ktoré máš, aby si teraz kázal evanjelium.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za príležitosti, ktoré mám, aby som kázal Slovo tým, ktorí sú okolo mňa.
Postupujem s rýchlosťou a naliehavosťou Ducha, vedený Tvojou múdrosťou, aby som viedol mnohých
k spravodlivosti. Prijímam narastajúcu milosť a schopnosť, aby som naplnil službu zmierenia tých, ktorí sú okolo
mňa i ďalej, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 16:15; Ján 9:4; 2.Korintským 5:18
1-ročný plán: Ján 6:25-59; 1.Kráľov 10-11
2-ročný plán: 1.Korintským 8:1-13; Príslovia 9
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Pastor Chris
On dokázal Otcovu lásku
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni (Rimanom

5:8).
Pán Ježiš prišiel, aby nám ukázal, aký je Boh. Zjavil nám seba, aby nám dal poznať, ako nás Boh
miluje a ako je viac ochotný a zaujatý tým, aby sme boli úspešní, ako by sme mohli byť my. Túži, aby sme
sa mali dobre viac, než by sme my mohli chcieť. Ľudská myseľ si to však nevie predstaviť. Niekto sa
možno spýta: „Ako by ma mohol Boh tak milovať?“ Ale Ježiš dokázal, že je to tak.
Ježiš bol odlišný od všetkých patriarchov a prorokov. Bol odlišný od Abraháma, Jákoba, Izák,
Mojžiša, Józuu atď. Proroci kázali a prorokovali súd. „Ak zhrešíte, buďte si istí, že vaše hriechy vás
nájdu“ (4.Mojžišova 32:23). Ezechiel prorokoval: „Duša, ktorá hreší...zomrie“ (Ezechiel 18:4). Mojžiš
prikázal Izraelcom podľa Zákona, aby ukameňovali na smrť človeka, ktorý spácha určité hriechy.
Keď prišiel Ježiš, priniesol milosť a pravdu: „Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda
stala sa skrze Ježiša Krista“ (Ján 1:17). Biblia hovorí, že cez Neho sú všetci, ktorí uveria, ospravedlnení od
všetkého, z čoho nemohli byť ospravedlnení Mojžišovým zákonom (Skutky 13:39). Je nový deň! Sláva
Bohu! Ježiš dokázal Otcovu lásku.
Otec nás vždy miloval. Jeremiáš 31:3 hovorí: „Z diaľky sa mu zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou
láskou...“ Aby dokázal svoju veľkú lásku, poslal Ježiša: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3:16). Otec nemohol urobiť už viac,
než urobil, keď poslal svojho Syna Ježiša Krista. To je všetko, čo potreboval urobiť, aby zjavil svoju lásku
k nám a urobil to. On už svoju lásku dokázal; nemusí ju dokazovať znovu.
Teš sa dnes z Božej lásky a vedz, že urobil maximum, čo mohol urobiť, aby dokázal svoju lásku
k nám. Si naozaj pre Neho vzácny.
Modlitba
Pán Ježiš, ďakujem Ti, že si zaplatil cenu, ktorú by som nikdy nemohol zaplatiť, tým, že si prejavil Otcovu
bezpodmienečnú lásku, milosrdenstvo a obrovskú láskavosť ku mne. Žijem teraz v spravodlivosti, som slobodný, aby
som Ti slúžil bez viny, pocitu menejcennosti alebo odsúdenia. Kráčam v tomto vedomí. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Efezským 3:17-19; 1.Ján 4:8-10
1-ročný plán: Ján 6:60-71; 1.Kráľov 12-14
2-ročný plán: 1.Korintským 9:1-10; Príslovia 10
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Pastor Chris
Spasený z nejakého dôvodu
„...a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom

vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť“ (2.Timoteovi 1:10).
Skutočné posolstvo kresťanstva nie je o spasiteľovi. Samozrejme Ježiš Kristus je náš spasiteľ, ale
On neprišiel len pre to, aby nás spasil. Ak by to bolo všetko, čo mal urobiť, to by nebolo dostačujúce pre
spravodlivosť. V kresťanstve ide o viac ako len o spasenie.
5.Mojžišova 6:23 nám dáva kľúč o Božom zámere: „Nás však vyviedol odtiaľ, aby nás voviedol sem a
dal nám krajinu, ktorú prísahou zasľúbil otcom.“ Všimni si, že tento verš nehovorí: „Nás však vyviedol odtiaľ
a voviedol nás...“ On nás vyviedol (spasil nás) z nejakého dôvodu: „Aby nás mohol voviesť sem“. Toto
vyjadrenie je o jednom slove: zámer. A to nie je všetko. On nás „voviedol“, dal nám tú zem do dedičstva
a dal aby sme vyrástli, ako to zasľúbil Abrahámovi.
Boh povedal Abrahámovi: „Urobím ťa veľkým a aj tvoje semeno po tebe porastie.“ Ale jeho
potomkovia sa stali otrokmi v Egypte, a to nebolo nič veľkého. Ale keď prišiel čas, aby sa jeho zámer s ich
životmi zrealizoval, tak sa stali veľkými, ako to On zamýšľal. Oslobodil ich, priniesol ich na miesto
slobody a dal im zem.
Keď prišiel Ježiš, tak nás vyviedol z hriechu, aby sme sa mohli stať dedičmi Jeho spravodlivosti.
Vyviedol nás preč z bolesti a zovretia, aby sme mohli mať život v hojnosti, život v prosperite
a prekypujúcom zdraví. Neprišiel nás len spasiť. Prišiel nám dať „krajinu“, v ktorej môžeme žiť
v prosperite, zdraví a neporušenosti každý deň na tejto zemi a byť na chválu Jeho slávy. Týmto
spôsobom pomáhame iným, aby Ho poznávali a mohli mať tiež úžasný život.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za moje dedičstvo v Kristovi. Som spoludedič s Kristom, a preto nepoznám
nedostatok. Som prehojne zaopatrený, lebo som semenom Abrahámovým. Som schopný predstaviteľ nášho nebeského
kráľovstva tu na zemi a víťazne privádzam ďalších k Pánovi, mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 1-11; Rímskym 8:16-17
1-ročný plán: Ján 7:1-24; 1.Kráľov 15-17
2-ročný plán: 1.Korintským 9:11-19; Príslovia 11
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Pastor Chris
Máš zdravú myseľ
„Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a zdravého rozume“ (2.Timoteovi 1:7).
Ako kresťania máme myseľ Kristovu, zdravú myseľ a to znamená znamenitú myseľ. Nezáleží na

tom, koľkí si myslia, že to nie je tak, Boh hovorí, že je to pravda a preto sa pozeraj na seba v tomto svetle
a aj hovor podľa toho.
Zdravá, alebo znamenitá myseľ je taká, ktorá je upevnená na Slove, je ním kontrolovaná
a ovplyvnená a nekolíše. Je to obnovená myseľ, ktorá zostáva v smere Slova a robí neustále správne veci
nedbajúc na okolnosti. Zdravá myseľ myslí a koná len výnimočne, nedovolí žiadnu priemernosť či
nedokonalosť.
Boh vyžaduje dokonalosť. Hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.“
(Matúš 5:48). To je dôvod, prečo ti dal zdravú myseľ, pomazanú myseľ, takže budeš vždy výnimočný
v tom, čo robíš, takže budeš vždy vo všetkom vynikať. Prehlasuj o sebe neustále, že si zdravý. Ustavične
si hovor: „Mám výnimočného ducha, robím výnimočné veci kvôli Duchu Svätému, Duchu výnimočnosti,
ktorý žije vo mne. On pomazal moju myseľ k výnimočným výsledkom.“ Toto vedomie si drž každý deň.
Písmo dosvedčuje, že máš zdravú myseľ, takže nemusíš čakať, že ti to povie niekto ďalší. Boh to
povedal, tak ty môžeš smelo vyznávať rovnakú vec: „...lebo On povedal... tak môžeme aj my smelo vyznať...“
Tak už teraz vyznaj: „Mám zdravú myseľ. Robím výnimočné veci. Som oddelený pre výnimočnosť!“
Povedz si to dnes niekoľkokrát.
Vyznanie
Duch Svätý mi dal super inteligenciu. Pomazal moju myseľ, mám nadprirodzene obrovské pochopenie.
Mám rýchle porozumenie a múdrosť Božia pracuje vo mne a produkuje výsledky na slávu Bohu.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:16; Žalm 119:99; Rímskym 12:2
1-ročný plán: Ján 7:25-8:11; 1.Kráľov 18-19
2-ročný plán: 1.Korintským 9:20-27; Príslovia 12
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Pastor Chris
Naša jednota s Ním
„Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch“ (1.Korintským 6:17).
V kresťanstve Boh pre nás urobil to, že nás urobil jedno s Ním. To je najväčšia vec ohľadne nášho

spasenia v Kristovi - naša jednota s Pánom. Nie sme len obyčajní nasledovníci, či učeníci Ježiša Krista,
sme s Ním v spoločenstve, je to živá jednota.
Keď si sa znovu narodil, tak nebol obnovený len tvoj Duch, ale bol si ponorený do Krista, si
doslova spojený spolu s Ním v neoddeliteľnej jednote. Sme časti Jeho tela, z Jeho mäsa a kostí (Efezským
5:30), pričlenili sme sa k Božiemu druhu života a sme spoluúčastníkmi na Jeho Božskej prirodzenosti
(2.Petrova 1:4). Jeho charakter a osobnosť je zjavená nášmu duchu. Preto Ho môžeme poznávať a spojiť
sa s Ním cez nášho ducha.
Boh sa môže zdať tajomný tým, čo sú duchovne nevzdelaní. Ale Jeho cesty sú teraz tvojimi a Jeho
myšlienky sa stali tvojimi myšlienkami. Cez Slovo a vedenie Duchom Svätým je Jeho vôľa odhalená
tvojmu duchu. Niektorí ľudia nikdy nie sú istí ohľadne Božej vôle; predstavujú si Boha veľmi zložitého,
vzdialeného, ako tajomnú bytosť. Preto nie sú schopní s Ním chodiť.
Jeho cieľom je to, čo už dokonal v Kristovi. Preniesol ťa do jednoty s Ním, takže sa s Ním môžeš
zosynchronizovať v myšlienkach aj skutkoch. On teraz môže žiť v tebe a uskutočňovať svoju dokonalú
vôľu a zámer v tebe a cez teba. A to je to, o čom je život v plnosti Jeho múdrosti (Grécke :Phronesis).
Vždy robíš to, čo by si mal, povieš to, čo by si mal povedať, a to v správnom čase a správnym spôsobom,
na správnom mieste a so správnym zámerom. Halleluja!
Buď si vedomý svojej jednoty s Pánom. Buduj si dôverný vzťah so Svätým Duchom cez
spoločenstvo. Študuj Slovo a medituj nad ním. Takto budeš vždy v jednote s Jeho vôľou, zámerom
a Božím načasovaním. Kráčaj s Ním v oblasti slávy.
Modlitba
Drahý Otec, moja radosť nepozná hraníc, lebo viem, že som bol prenesený do neoddeliteľného spojenia
s Tebou, aby som sa radoval z dokonalého bohatstva a dôverného vzťahu s Duchom! Môj život je vyjadrením Tvojej
dokonalej vôle, keď sa dnes prejavuješ vo mne a cezo mňa. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 5:30; Ján 17:21
1-ročný plán: Ján 8:12-30; 1.Kráľov 20-21
2-ročný plán: 1.Korintským 10:1-13; Príslovia 13
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Pastor Chris
Prejavuj Kristovi lásku
„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje [brata], zostáva v

smrti. Každý, kto nenávidí brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. Podľa toho sme
poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov“(1.Ján 3:14-16).
Je to naše povolanie, aby sme ovplyvnili naše okolie Kristovou milosťou a krásou. Máš zjavovať
všade Jeho slávu a prejavovať Jeho lásku tomuto svetu. Boh je láska (1.Ján 4:8 a 16). Prejavovať Jeho lásku
je jednou zo služieb kresťana. To ťa oddeľuje ako skutočného učeníka Ježiša Krista: „Podľa toho poznajú
všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“ (Ján 13:35).
Ježišova láska, ktorú štedro prejavuješ, by mala byť prvou vecou, čo si na tebe ľudia všimnú.
Mala by to byť najväčšia prednosť v tvojom živote. Láska buduje, dvíha a pomáha. Nech je tvoja láska
k tým, za ktorých Kristus zomrel silná, nech ťa motivuje prihovárať sa v modlitbe a k službe evanjelia
druhým. Preto nech sú ostatní pri stretnutí s tebou inšpirovaní, pozdvihnutí a zmenení tvojimi slovami
a skutkami lásky.
Biblia hovorí, že ten, kto nemiluje, nepozná Boha; je držaný v smrti, v duchovnej smrti: „Kto
nemiluje [brata], zostáva v smrti“ (1.Ján 3:14). Tebe už viac nevládne duchovná smrť, alebo moc temnoty,
lebo miluješ bratov. Je pre teba prirodzené prejavovať lásku, vidieť v druhých krásu a oceniť to, kým sú.
Miluj veľa. Miluj vždy. Je to tvoje povolanie v Kristovi. Halleluja.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za Tvoje Slovo, ktoré vo mne mocne pracuje a prevláda, produkujúc vo mne žatvu,
o ktorej hovorí. Som odovzdaný viac ako kedykoľvek pred tým, aby som kráčal v láske a všade prejavoval Tvoju
dobrotu a spravodlivosť. Ovplyvňujem tých, ktorých dnes stretnem, a to láskou, ktorá je v mojom srdci a spôsobujem
dnes zmeny v mojom okolí, Tebe na chválu a slávu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:13; 2.Ján 1:6; Júda 1:21
1-ročný plán: Ján 8:31-47; 1.Kráľov 22
2-ročný plán: 1.Korintským 10:14-21; Príslovia 14
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Pastor Chris
Slovo ti prináša vízie
„Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu

riekol: Toľko bude tvojho potomstva.“ (1.Mojžišova 15:5).
Slovo prináša do tvojho ducha vízie. Je to jedna z dôležitých výhod a výsledkov služby Božieho
Slova v našich životoch. Keď počuješ Božie Slovo, tak dávaj pozor, aké vízie prináša do tvojho života;
duchovné vízie a zjavenia, ktoré ti oznamuje; prijmi ich a prinesú ti úžitok.
Duchovné vízie od Boha prichádzajú do tvojho ducha, keď počúvaš a študuješ Božie Slovo. To je
dôvod, prečo sa človek môže vidieť uzdravený, keď už raz vošlo Slovo Božie o uzdravení do jeho ducha.
A ak jedná na základe tejto vízie vytvorenej v jeho duchu Slovom, tak vyskočí z kresla alebo nosidiel,
podľa toho, aký je to prípad a začne robiť veci, ktoré nemohol robiť predtým, než počul Slovo.
Vidíme to často na našich zhromaždeniach. Mnohí, ktorých priniesli na zhromaždenie dopredu,
boli chorí a neboli schopní chodiť, ale zrazu začali behať a skákať. Mnohí vo svojich svedectvách hovoria:
„Zrazu som sa videl ako behám a skáčem, keď som počúval Slovo, a tak som podľa toho konal.“
Keď ti Slovo prináša vízie, drž si ten obraz a jednaj podľa toho. Je to jeden z dôvodov, prečo máš
byť ponorený do Slova. Odovzdaj sa úplne Božiemu Slovu. Keď počúvaš Slovo a venuješ mu svoju
pozornosť, tak sú v tvojom živote aktivované zjavenia, prejavy darov Ducha a aj ďalšie požehnania.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za vízie Tvojho Ducha, ktoré prichádzajú ku mne cez Tvoje Slovo. Ďakujem za
prejavy darov a duchovných požehnaní, ktoré sú vo mne teraz aktivované cez službu a moc Tvojho Slova v mojom
srdci. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 2:17; Skutky 14:9-10
1-ročný plán: Ján 8:48-59; 2.Kráľov 1-3
2-ročný plán: 1.Korintským 10:22-33; Príslovia 15
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Pastor Chris
Božský poriadok
„Lebo preto, že ste tak neurobili vy tam na počiatku, učinil Hospodin, náš Boh, trhlinu medzi nami, lebo

sme ho nehľadali podľa poriadku“ (1.Kronická 15:13)
Existuje niečo také, ako božský poriadok. Poriadok, o ktorom sa hovorí v úvodnom verši, je
predpísaná forma náboženskej služby alebo obradu. Skrze písma vidíme, že Pán ustanovil záväzný
poriadok a vzory pre rôzne služby duchovnej dôležitosti. Dokonca aj služby a úrady prorokov, kňazov
a kráľov mali božské príkazy, ktoré riadili ich činy a vzťahy k ostatným.
V 1.Korintským 14:40 Duch skrze apoštola Pavla povedal: „Ale všetko nech sa deje slušne a v
poriadku!“ Keď sa Mojžiš chystal urobiť stánok, Boh ho napomenul, aby urobil všetko podľa
predpísaného poriadku: „...ako bolo nariadené Mojžišovi, keď mal zhotoviť stánok: "Hľaď," povedal mu, "aby si
všetko urobil podľa vzoru, ktorý ti bol ukázaný na vrchu.“ (Židom 8:5).
Existuje vzor; existuje spôsob; existuje predpísaný poriadok v robení Božích vecí; nasleduj ho
a zažiješ Jeho milosť a požehnania vo svojom živote a vo svojej službe Jemu. Iné konanie je chodením
proti Jeho dokonalej vôli, podobne ako sa to stalo Dávidovi a Izraelcom, keď nenasledovali predpísaný
poriadok v prenášaní Božej truhly do mesta Dávidovho. Následok bol žalostný. (čítaj 2.Samuelova 6:110).
Nasleduj Božie Slovo. Vykonávaj Jeho inštrukcie podľa predpísaného poriadku. Neporušuj
usporiadanie. Nemaj svoj vlastný spôsob. Keď sú ti dané inštrukcie v dome Božom, nielenže sa požaduje
od teba, aby si ich vykonal rýchlo, ale nech je to tiež podľa božského poriadku.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za schopnosť Tvojho Slova v mojom duchu. Som činiteľom Slova a nie len
poslucháčom. Výsledky žitia v Slove a skrze Slovo sa dnes očividne prejavujú v každej oblasti môjho života,
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 19:20, Jakub 1:22, 1. Samuelova 15:22
1-ročný plán: Ján 9; 2.Kráľov 4-5
2-ročný plán: 1.Korintským 11:1-11; Príslovia 16
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Pastor Chris
Božie Slovo – semeno božského života
„...znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým slovom Boha a

zostávajúcim na veky“ (1. Petra 1:23).
Biblia prehlasuje, že Ježiš Kristus sa narodil z panny. To je dôležité, pretože život človeka
pochádza z muža a nie zo ženy. Hoci telo človeka pochádza od ženy. Takže je to niečo mimoriadne, že je
Ježiš narodený z panny. Odkiaľ prišiel Jeho život? Prišiel zo Slova.
Anjel priniesol panne Márii slová od Boha (Lukáš 1:35). Mária uverila a prijala Slovo (semeno
Božie), Duch Svätý na ňu prišiel a počala dieťa bez pôsobenia semena človeka. Slovo, ktoré Boh k nej
prehovoril, utvorilo v nej semeno. Božie Slovo je Božie semeno (Lukáš 8:11); to jest semeno božského
života, rovnako ako život pomarančového stromu je v tom malom pomarančovom semene.
Keď prijmeš Božie Slovo, prijmeš život čohokoľvek, o čom hovorí; čokoľvek, čo počuješ od Boha,
je semeno, ktoré produkuje v tebe, alebo pre teba, čokoľvek hovorí. Napríklad keď kážeme alebo učíme
božské uzdravenie, poslucháč prijme semeno uzdravenia a to vyprodukuje uzdravenie a zdravie. Tak
isto, keď učíme Božie Slovo na tému financií; to produkuje semeno finančných požehnaní a zázrakov!
Toto je moc Božieho Slova!
Kresťanstvo nie je náboženstvo! Ježiš Kristus bol Slovom Božím, ktoré sa stalo telom (Ján 1:14).
My sme sa tiež narodili z rovnakého semena (Slova). Toto je to, čo čítame v našom úvodnom verši. Máš
rovnaký život ako Boh sám, pretože si narodený zo Slova – Božieho nezničiteľného semena (1. Petra
1:23).
Nie si narodený z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha (Ján 1:13). Toto je to, čo tvorí
tvoj božský pôvod. 1.Ján 4:4 hovorí: „Vy ste z Boha, dieťatká...“, čo znamená, že pochádzaš z Boha; si
spoluúčastníkom božskej prirodzenosti (2. Petra 1:4).
Vyznanie
Som narodený zo Slova a Ducha Pánovho a pretože pochádzam z Boha, som nedobytný voči čomukoľvek, čo
zraňuje alebo zväzuje. Premáham diabla a jeho zástupy temnosti, pretože ten Väčší prebýva vo mne! Mám Božiu
prirodzenosť; som viac ako víťaz; som spoluúčastník Božieho druhu a žijem víťazne každý deň skrze Krista Ježiša.
Rozšírené štúdium: Lukáš 1:35, Ján 1:14
1-ročný plán: Ján 10:1-21; 2.Kráľov 6-7
2-ročný plán: 1.Korintským 11:12-19; Príslovia 17
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Pastor Chris
Žijúci skrze Ducha
„A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z

mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“ (Rímskym 8:11).
1. Petra 1:23 hovorí: „...znova splodení súc nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného živým
slovom Boha a zostávajúcim na veky.“ Boh nás zrodil cez Slovo, skrze Ducha. Ty nie si obyčajný človek.
Ľudský život, ktorý si dostal od svojich rodičov, bol vymenený, nahradený božským životom Krista.
Často ľuďom hovorím, že kresťanstvo je viac ako právny dokument; je to živá skúsenosť; je to
pravý život od Krista, ktorý bije v tvojom srdci. Prirodzený človek (osoba, ktorá nie je znovu narodená),
žije skrze krv, ale kresťan žije skrze Ducha. Niet divu, že Ježiš odkazujúc na nové stvorenie povedal:
„...keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im...“ (Marek 16:18).
Krv, ktorá prúdi v tvojich žilách, nie je to, čo ťa udržuje na žive. Môžeš sa spýtať: „Aký je teda
význam krvi?“ No, krv svedčí o tvojej ľudskosti. 3. Mojžišova 17:11 (angl. preklad) hovorí: „Lebo život tela
je v krvi...“ Preto vykúpenie človeka bolo skrze preliatie krvi.
Avšak v Novom Zákone, život tvojho tela nie je podmienený tvojou krvou, ale Duchom (znovu si
prečítaj úvodný verš). Žiadna choroba alebo nemoc nie je dosť silná na to, aby zničila tvoje telo. Choroba
a nemoc útočia na krv a ničia telo. Ale tvoj život nie je závislý na krvi: „Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal
právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; ktorí nie z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z
Boha sú splodení.“ (Ján 1:12-13).
Maj toto vedomie. Nezáleží na symptómoch, ktoré sa možno snažia uchytiť na tvojom tele, ty si
živý a zdravý skrze Ducha Svätého.
Vyznanie
Som nové stvorenie v Kristovi, s Božím životom a prirodzenosťou pôsobiacou v mojom duchu. Celá moja
bytosť je zaplavená božským životom, ktorý prúdi v každom vlákne mojej bytosti a v každej bunke mojej krvi. Žijem
nad chorobou, diablom a základmi tohto svete v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:13, 2. Korintským 5:17
1-ročný plán: Ján 10:22-42; 2.Kráľov 8-9
2-ročný plán: 1.Korintským 11:20-29; Príslovia 18
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Pastor Chris
Musíš prinášať ovocie
A povedal toto podobenstvo: Ktosi mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale

nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi: Ajhľa, už tri roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku, a nič
nenachádzam. Vytni ho! Načo aj tú zem kazí! On mu však riekol: Pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a
pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho (Lukáš 13:6-9).
Uvedené verše sú podobenstvom, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus s dôrazom na dôležitosť
plodnosti v Božom Kráľovstve. Majiteľ vinice prišiel hľadať ovocie z určitého figovníka, ale žiadne tam
nebolo. Potom povedal vinohradníkovi: „Vytni ho.“ Vinohradník však prosil ešte o čas, aby mohol
kultivovať ten figovník, či by snáď nepriniesol ovocie. Inak bude vyťatý.
Strom nemal žiadnu cenu vo vinohrade, ak neprodukoval žiadne ovocie. Rovnako aj kresťania sú
stromami spravodlivosti v Pánovej vinici a očakáva sa, že budú produktívni (Izaiáš 61:3). Kresťan, ktorý
neprodukuje ovocie spravodlivosti, je ako figovník, o ktorom majiteľ vinohradu povedal, že ho vytne a o
ktorom povedal: „...načo kazí zem?“ Inými slovami, prečo mrhať dobrou pôdou pre neproduktívny strom?
Niektorí kresťania sú znovuzrodení už dlhý čas a ešte nikdy neviedli dušu ku Kristovi; nikdy
nepriviedli nikoho do cirkvi. To je neproduktívny figovník. Ak si to snáď ty, tak to dnes musíš zmeniť!
Po prvé popros Pána, aby ti odpustil. Potom popros Ducha Svätého, aby ťa viedol a aby si svedčil dnes
niekomu o Ježišovi Kristovi. Začni od dnes hovoriť iným o Ježišovi, kým je pre teba a o Jeho
zachraňujúcej milosti.
Pavol povedal: „Láska Kristova totiž spája nás, ktorí takto súdime: jeden umrel za všetkých, teda všetci
umreli“ (2.Korintským 5:14). Buď zanietený tým, aby si prinášal ovocie Pánovi, pretože On si to od teba
vyžaduje.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za príležitosť, že môžem byť inšpirovaný a inštruovaný Tvojím Slovom. Som ako
dobre zavlažovaná záhrada, ktorá prináša úrodu v každom čase. Som časťou viniča, ktorá prináša úrodu a vždy
produkujem trvanlivé ovocie; ovocie spravodlivosti, pretože som stromom spravodlivosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 15:1-2; Ján 15:16; 2.Korintským 5:14-15
1-ročný plán: Ján 11:1-16; 2.Kráľov 10-12
2-ročný plán: 1.Korintským 11:30-34; Príslovia 19
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Pastor Chris
Nemeškaj
„Ja musím konať skutky Toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť

pracovať.“ (Ján 9:4).
Vyhýbaj sa otáľaniu. Nemeškaj vo veciach, ktoré by si mal urobiť. Konaj v správnom čase; konaj
pokiaľ môžeš, pretože príležitosti tu vždy nebudú. Aká je Pánova vízia, ktorú ti položil do tvojho srdca
na začiatku roka? Ako ďaleko si ju už naplnil? Mohlo to byť ohľadom tvojej evanjelizačnej práce ako
kresťana alebo služobníka evanjelia. Mohlo to byť niečo ohľadom tvojej práce alebo rodiny alebo
dokonca tvojho zdravia. Nemeškaj. Zaoberaj sa tým, o čo ťa požiadal, aby si robil a odmietni, aby ťa od
toho niečo odvrátilo.
Častokrát keď nerobíš to, čo by si mal robiť v správnom čase, tvoja nečinnosť ti môže zabrániť od
toho, aby si sa dostal na ďalšiu úroveň vo svojom živote. Takže rob správne veci v správnom čase. Je to
jedna z výhod poddania sa Duchu Svätému a Božiemu Slovu. Jeho múdrosť ťa poháňa, aby si robil
správne veci v správnom čase, správnym spôsobom, pre správny cieľ.
Niekedy môžu dôsledky meškania trvať niekoľko rokov, aby boli napravené, takže konaj teraz.
Nemeškaj v robení Pánovho príkazu. Akonáhle urobíš krok a vynaložíš požadovanú námahu do toho,
pre čo ťa Pán nadchol, Jeho zázračná moc príde na tvoje úsilie a Jeho sláva bude zjavená v tom, čo robíš.
Tak nemeškaj a konaj podľa Jeho Slova. Nemeškaj a konaj podľa Jeho inštrukcií a inšpirácií, ktoré prišli
k tebe.
Niektorí ľudia dostanú podnet od Ducha, aby niečo urobili, ale ignorujú tento podnet, pretože
chcú uskutočniť najprv nejaké iné veci. Žiaľ často už nikdy nedostanú druhú šancu. Oplatí sa poznať
Pánov hlas a reagovať okamžite, keď hovorí. Oplatí sa robiť to, čo chce, aby si robil vtedy, keď to chce
On.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju múdrosť, slávu, milosť, moc a božskí uschopnenie, ktoré si vložil do
môjho ducha, aby som žil víťazný kresťanský život každý deň. Prostredníctvom Tvojho Ducha som božsky
umiestnený tak, aby som naplnil moje určenie v Kristovi, aby som bol plodný v službe zmierenia, na slávu Tvojho
mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 28:19; Príslovia 22:29; Žalm 90:12
1-ročný plán: Ján 11:17-57; 2.Kráľov 13-15
2-ročný plán: 1.Korintským 12:1-11; Príslovia 20
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Pastor Chris
Narodený na to, aby si vládol
„ Odpovedal Ježiš: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet...“(Ján

18:37).
Biblia nám hovorí o tom, ako sa Boh zjavil Abrahámovi, keď ma deväťdesiat rokov a požehnal
ho. Povedal mu: „Urobím ťa nadmieru plodným a vytvorím z teba národy; i králi vyjdú z teba“ (1.Mojžišova
17:6). Niektoré preklady Biblie hovoria: „...niektorí králi vyjdú z teba,“ ale to nie je správne. Boh
nerozmýšľal o kráľoch Izraela a Júdy, ktorí budú vládnuť nad Jeho ľudom, ale hovoril o generácii, ktorá
sa narodí ako králi.
V nasledujúcom verši Pán povedal: „Ustanovím svoju zmluvu medzi sebou a tebou aj tvojim
potomstvom, a to cez pokolenia - ako večnú zmluvu, že budem Bohom tebe i tvojmu potomstvu.“ Jeho večná
zmluva nebola s Abrahámovými pozemskými fyzickými potomkami ako Izák, Jákob atď., ktorí prijali len
časť požehnania.
Galatským 3:16 hovorí: „A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí: jeho
potomkom, ako by (hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus.“ Semeno, o ktorom
hovoril, je Kristus a my sme dedičmi zasľúbení, ktoré boli dané Abrahámovi, pretože sme v Kristovi. „A
ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29).
Takže keď Boh povedal Abrahámovi: „...kráľovia vyjdú z teba...“ tak v skutočnosti hovoril o nás,
o novom stvorení. Rimanom 5:17 (angl. preklad) hovorí: „Lebo ak pádom jedného zavládla smrť, o čo viac tí,
ktorí prijali hojnej milosti a daru spravodlivosti, budú vládnuť v živote skrze Toho jedného, Ježiša Krista.“ Grécky
preklad slova „vládnuť“ v skutočnosti znamená „kraľovať“. Takže grécky preklad je: „...tí, ktorí prijali
hojnej milosti a dar spravodlivosti, budú kraľovať v živote cez toho jedného, Ježiša Krista.“
Narodil si sa, aby si vládol (kraľoval) v živote nad démonmi, chorobou a nemocou, chudobou,
zlyhaním, okolnosťami a smrťou, pretože si Abrahámove semeno a spoludedič s Kristom. Preto maj
mentalitu absolútneho úspechu a autority. Kristus dnes vládne na zemi cez teba.
Vyznanie
Viem, kto som! Som semeno Abrahámove a vládnem a kraľujem v tomto živote. Chodím vo vedomí hojnosti
a autority, pretože som spoludedič s Kristom, a preto všetky veci sú moje.
Rozšírené štúdium: Galatským 3:7-9; Rimanom 8:16-17
1-ročný plán: Ján 12:1-19; 2.Kráľov 16-17
2-ročný plán: 1.Korintským 12:12-21; Príslovia 21
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Pastor Chris
Váž si duchovné veci
Nato povedal Ézav: Beztak už idem umrieť, načo mi je teda prvorodenstvo? (1.Mojžišova 25:32).
Abdiáš 1:21 nám hovorí niečo pozoruhodné: „Potom záchrancovia vystúpia na vrch Sion, aby súdili

vrch Ézavov...“ Ezav reprezentuje bezbožné, poškvrnené, zmyslami ovládané telo; tých, ktorí si nevážia
duchovné veci. Takýchto ľudí nazýva Biblia telesnými a preto sa nemôžu páčiť Bohu (Rimanom 8:8).
Ezav bol starší brat Jákoba a kvôli svojej svetskosti predal svoje prvorodenstvo Jákobovi za misku
jedla. Vtedy si ešte celkom neuvedomil, aký bude mať jeho skutok duchovný dopad. Nebolo to však
o jedle, ktoré jedol; týkalo so to opovrhnutia duchovnými vecami. Prvorodenstvo bola duchovná vec.
Nieslo špeciálne požehnanie. Ezav ho stratil kvôli jedlu a prepustil ho bratovi. To, čo chcel, bolo fyzické
uspokojenie; čoho sa dalo dotknúť, ochutnať alebo cítiť v tom momente. A dostal to. Robil telesné
rozhodnutie nad tým, čo bolo duchovné.
Jákob, na rozdiel od neho, bol múdrejší. Chcel požehnanie a dostal ho. Požehnanie je neviditeľný
elixír. Zmysly nemôžu vnímať požehnanie. To, čo môžeš vidieť ako požehnanie, sú výsledky požehnania.
Je to podobné ako pomazanie Božieho Ducha. Nemôžeš sa ho dotknúť ani ho vidieť, ale je skutočné a je
nadprirodzené.
Dnes existujú ľudia, ktorí nemajú úctu k duchovným veciam; sú podobní ako Ezav. Radšej sedia
doma a pozerajú športový prenos, než by v tom čase išli do cirkvi. Radšej sa venujú spoločenským
stretnutiam, než by sa mali modliť. Toto sú telesní kresťania. Aký život žiješ ty? Aké veci sú dôležité pre
teba? Čomu venuješ svoju pozornosť a zmeranie? Znamená pre teba niečo krv Ježiš, ktorá bola za teba
vyliata na kríži? Rozmýšľaš často o Jeho zástupnej obeti za teba? Našiel si si čas na to, aby si hlboko
rozjímal a snažil sa pochopiť Božiu lásku prejavenú voči tebe? Vládne Boh v tvojom živote každý deň?
Nech je Kristus a vláda Jeho slávneho Kráľovstva všetko, na čom ti skutočne záleží. Nech je tvoje
nadšenie pre duchovné veci a láska k Pánovi zjavná vo všetkom, čo robíš.
Modlitba
Milostivý a milujúci Otec, ďakujem Ti za Tvoju lásku ku mne a za Tvoju slávu, ktorá je zjavná v mojom
živote. Ďakujem Ti za Tvoje Panstvo a vedenie v mojom živote a za Tvoju múdrosť, ktorá ma vždy vedie v Tvojej
dokonalej vôli. Môj život je na Tvoju slávu teraz i vždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:14-15; Matúš 6:33; Kolosenským 1:10
1-ročný plán: Ján 12:20-50; 2.Kráľov 18-19
2-ročný plán: 1.Korintským 12:22-31; Príslovia 22
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Pastor Chris
Nechaj Ho, aby ťa viedol
Ak Duchom žijeme, aj žime podľa Ducha (Galatským 5:25).
Chodiť v Duchu znamená chodiť vo svetle Božieho Slova. Keď chodíš v Duchu, nezáleží na tom,

čo ti hovoria zmysly, budeš vedieť rozlíšiť, akým smerom chce Boh, aby si išiel. Mnoho ľudí žije
v neistote. Ale keďže si Božie dieťa, Duch Boží je v tvojom živote a vedie ťa. Uvádza ťa do dokonalej
Božej vôle, ďaleko od porážky, zlyhania a všetkého, čo zraňuje.
Nauč sa žiť podľa Ducha. Ján povedal, že by sme mali kráčať vo svetle, ako Boh je vo svetle (1.Ján
1:7). A Ježiš povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“
(Ján 8:12). Nasledovať Ježiša znamená kráčať v súlade so Slovom; je to chodenie podľa inštrukcií Božieho
ducha pre tvoj život. Nechaj Ho, nech ťa vedie. Povie ti, čo máš robiť v tvojej práci. Rovnako aj čo sa týka
tvojej rodiny, zdravia, financií a iných oblastí tvojho života. Všetko, čo potrebuješ urobiť, je poddať sa
Mu.
On je tvojím ochrancom. Je tvojím štítom. Je tvojou silou a smelosťou. Je tvojou schopnosťou.
Kresťania, ktorých životy sú plné zápasov, majú jeden hlavný problém. Nedovolili Duchu Svätému, aby
zavládol v ich životoch. Keď si znovu narodil, bol si privedený do neobyčajného života odpočinku,
nekončiacich možností a víťazstiev. Ten, ktorý ťa vedie po Božej ceste, po ktorej máš ísť, je Duch Svätý!
Keď ťa v tvojom živote vedie On, tak okolnosti a situácie budú vždy pracovať v tvoj prospech.
On spôsobí, že budeš rásť od sily k sile, od milosti k milosti, od viery k viere a od jednej úrovne veľkosti
do ďalšej. Dôveruj Mu vo svojom živote. Odovzdaj Mu svoje záležitosti života a On ťa bude nimi víťazne
viesť. Je to Jeho radosť, keď budeš úspešný a budeš žiť víťazne každý deň.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že mi ukazuješ cestu života, v ktorej mám slávu, hojnosť, zdravie, pokoj
a naplnenie. Kráčam vo svetle, pretože Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom na mojej ceste! Som vždy
vydaný vedeniu a panovaniu Tvojho Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Galatským 5:16; Izaiáš 58:11; Rimanom 8:14
1-ročný plán: Ján 13:1-30; 2.Kráľov 20-22
2-ročný plán: 1.Korintským 13:1-13; Príslovia 23

28

Pastor Chris
Dal nám všetko
„Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko

potrebné pre život a zbožnosť (2.Peter 1:3).
Pravda v našom úvodnom verši je tiež opísaná v 1.Korintským 3:21. Hovorí: „A tak nech sa nikto
nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše.“ Všimol si si, že nepovedal: „niečo“ alebo „len veci, za ktoré sa modlíte,
sú vaše.“ Ale hovorí, že všetko je vaše! Toto je skutočnosť. Prisvoj si ju. Ver Slovu a konaj podľa toho.
Božie Slovo je ohľadom tohto jasné. Nedá sa proti tomu nič namietať, pochybovať ani
argumentovať. Všetko, čo potrebuješ: peniaze, prostriedky, nápady, vízie ľudské a materiálne zdroje
a pod., ti už bolo dané v Kristovi Ježišovi. Máš všetko, čo je potrebné pre výnimočný život spravodlivosti
a slávy na zemi. Všetko, čo je nevyhnutné, aby si žil a vynikal v Božom živote. To znamená, že môžeš žiť
pre Boha, môžeš byť efektívnym v konaní vecí pre Neho, v službe Jemu a môžeš žiť víťazne každý deň!
Keď toto vieš, ako by si potom mohol žiť v nedostatku? Dávid povedal: „Hospodin je môj pastier,
nebudem mať nedostatku“ (Žalm 23:1). Ako by si mohol žiť zničený život? Odmietni vidieť problémy
a úpadok v tomto svete. Ži vyšší život. Si Abrahámovo semeno. Ži nad týmto svetovým systémom.
Nezáleží na okolnostiach v pozemskej oblasti; ty nie si zo zeme. Rob to, čo Slovo hovorí a kráčaj po svojej
ceste hore zo slávy do slávy.
Vyznanie
Som požehnaný a posilnený v Kristovi Ježišovi všetkým, čo potrebujem pre život a zbožnosť, preto žijem
dnes a vždy víťazne! Kráčam v Božej sláve, páčim sa Bohu vo všetkom a prinášam ovocie v každom dobrom skutku.
On urobil môj život príjemným; som nádherná zem, strom spravodlivosti, ktorý produkuje ovocie spravodlivosti.
Nech je požehnaný Pán!
Rozšírené štúdium: Efezským 1:3; Žalm 112:1-3
1-ročný plán: Ján 13:14:14; 2.Kráľov 23-25
2-ročný plán: 1.Korintským 14:1-9; Príslovia 24
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Pastor Chris
„Preskúmavame“ Jeho vôľu
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale buďte premieňaní obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať(aby

ste preskúmali, overili angl. preklad), aká je dobrá, prijateľná a dokonalá Božia vôľa (Rimanom 12:2).
Slovo „preskúmali, overili“ v našom úvodnom verši je grécke slovo „dokimazo“ a je to veľmi
zaujímavé slovo. Dovoľte mi plne ohodnotiť jeho dôležitosť tým, že vám ho obrazne opíšem. Ak si
niekedy cestoval do zahraničnej krajiny, tak si určite musel prejsť cez colnicu a pasovú kontrolu pred
tým, než ti bolo povolené vstúpiť. Zvyčajne si prešiel ty sám alebo tvoja batožina cez nejaké zariadenie,
ktoré oskenovalo, čo máš, aby sa tam uistili, že do krajiny neprinášaš nejaké zakázané veci. Colní úradníci
ťa preskúmali, aby sa rozhodli, či si spôsobilý, aby si prešiel. Toto je „dokimazo.“
Keď sa hovorí: „...aby ste vedeli rozpoznať (aby ste preskúmali, overili angl. preklad), čo je vôľa Božia,
totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“, tak to znamená, že podobne ako tí úradníci, si Boží muž alebo žena, ktorí
majú preskúmať, rozhodnúť sa a zvoliť si dobré veci, ktoré chceme, aby prišli na tento svet; veci, ktoré sú
v zhode s dobrou, prijateľnou a dokonalou Božou vôľou.
Si vyjadrením Jeho dobroty; prejavom Jeho slávy. 2.Korintským 5:21 hovorí: „Toho, ktorý nepoznal
hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ My sme spravodlivosťou
Božou; sme Jeho spravodliví. Dávame priechod Božej sláve; dovoľujeme dobrým Božím veciam, aby
prišli do tohto sveta. Je to naše povolanie. Všetko stvorenstvo je v trápení, narieka a očakáva zjavenie
Božích synov (Rimanom 8:19). A Boh nám hovorí: „Skúšajte, aká je táto dobrá a prijateľná a dokonalá
Božia vôľa.“ Je to naša práca.
Teraz môžeš viac porozumieť, čo Ježiš mienil, keď povedal, že čokoľvek zviažete na zemi je
zviazané v nebi a čokoľvek rozviažete na zemi je rozviazané v nebi (Matúš 18:18). Takže počas svojho
života čo dovolíš, aby sa dialo v svete okolo teba? Nech cez teba prichádzajú dobré veci. Dovoľ Jeho
radosti, pokoju, prosperite, láske, dobrote a spravodlivosti, aby tiekla cez teba do tvojho sveta. Keď ťa
ľudia vidia, nech vidia radosť; radosť nevysloviteľnú a plnú slávy. Halleluja.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že ma vedieš po ceste Tvojej dokonalej vôle pre môj život prostredníctvom vedenia
Tvojho Slova a Ducha Svätého. Dávam priechod Tvojej dobrote, spravodlivosti, láske, sláve a radosti a naplňujem
môj sveta vôňou Tvojej slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:19; Matúš 18:18; 1.Korintským 2:16; Ján 15:19
1-ročný plán: Ján 14:15-31; 1.Kronická 1-2
2-ročný plán: 1.Korintským 14:10-19; Príslovia 25
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Pastor Chris
Viera prichádza v Slove
... Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď

sa do mora! - poslúchne vás (Lukáš 17:5-6).
Ježiš zdôraznil, že najmenšie množstvo viery môže produkovať veľké výsledky. Niekto môže
povedať: „Ako si môžem byť istý, či mám vieru, čo i len maličkú?“ Biblia hovorí: „...Boh nadelil každému
mieru viery“ (Rimanom 12:3 angl. preklad). Všimni si, že povedal: „...mieru viery“; to znamená, že každý
človek dostane určitú mieru viery.
Všetci sme prijali rovnakú mieru viery pri novom narodení, ale čo s ňou urobíš, to záleží na tebe;
ty spôsobuješ, aby rástla. Niektorí pracujú na tom, aby ich viera rástla, niektorí nie. Aj po mnohých
rokoch kresťanstva stále žijú na rovnakej úrovni viery. Musíš svoju vieru trénovať a rásť v nej tým, že ju
uvádzaš do činnosti.
Keď si myslíš, že nemáš dosť viery, tak musíš počúvať viac Božieho Slova; Slovo bude
produkovať vieru a vkladať ju do tvojho ducha. Nemusíš zápasiť alebo snažiť sa, aby sa to stalo; len
počúvaj Slovo a v tvojom duchu sa bude roznecovať viera. „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo“
(Rimanom 10:17).
Pred niekoľkými rokmi prišiel do cirkvi mladý muž, ktorí bol presvedčený svojimi priateľmi, aby
prišiel. Prišiel s tak veľa pochybnosťami a neverou, ale počúval kázané Slovo a začal meniť svoje srdce.
Keď som mal s ním rozhovor po bohoslužbe, povedal mi: „Nejako som uveril veciam, ktoré ste kázali.“
Uveril, pretože v Slove prišla k nemu viera.
Možno si si niekedy všimol, keď si počúval Božie Slovo v cirkvi alebo doma počas svojho
osobného štúdia, že celý svet zrazu vyzerá malý. Všetky výzvy, ktorým si mohol čeliť, vyzerajú zrazu
ako nič. Dôvodom toho je, že keď Božie Slovo vstúpi do tvojho ducha, zapáli v tebe vieru. Vždy, keď
počúvaš Božie Slovo, tvoj duch sa aktivuje; Slovo sa stáva v tvojom duchu reálnym a dáva ti pocit
víťazstva a autority.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vieru, ktorú vo mne teraz posilnilo Tvoje Slovo! Vyzbrojený Slovom v mojom
srdci a v mojich ústach prekonávam ťažkosti, mením situácie, spôsobujem zázraky a neustále kráčam vo víťazstve,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4; 2.Peter 1:1-3
1-ročný plán: Ján 15:1-17; 1.Kronická 3-4
2-ročný plán: 1.Korintským 14:20-30; Príslovia 26
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Pastor Chris
Zaoberaj sa Jeho dielom
„...hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde

zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba“ (Skutky 1:11).
Viac ako kedykoľvek predtým sa musíš veľmi vážne zúčastňovať a angažovať v Božích veciach.
Odovzdaj sa Božej vízii. Jeho vízia je získavanie duší. Chce, aby bola celá zem naplnená poznaním Jeho
slávy, tak ako vody pokrývajú more. Preto všetko, čo robíš, musí byť zamerané smerom k získavaniu
duší pre Ježiša Krista; to je tvoje povolanie. Zostaň zameraný na to a podriadený tomu.
Nemýľ sa: On znova príde a musí ťa nájsť zaneprázdneného v tom, že robíš to, čo ti povedal, aby
si robil. Povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania“ (Ján 14:15). Ak Ho
skutočne miluješ, konaj Jeho vôľu; ži pre Neho. Nedovoľ, aby bol tvoj život podmienený týmto fyzickým
svetom. Dovoľ Mu prísť a nájsť ťa robiť to, do čoho ťa povolal.
Možno sa pýtaš: „Ako skoro príde?“ Veľmi skoro! Nezáleží na tom, či to je záležitosť dní,
týždňov, mesiacov alebo rokov. Pokiaľ si v spoločenstve s Ním, chodiac vo svetle ako On je vo svetle
(1.Ján 1:7), tak keď príde, budeš pripravený. Možno budeš práve v ten deň, keď zatrúbi trúba, získavať
dušu, alebo budeš rozdávať Rapsódiu reality, ale budeš ju počuť. Biblia hovorí: „...razom, ihneď, len čo
zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme“
(1.Korintským 15:52).
Odstráň každé rozptýlenie, buď zapálený pre Pána a napĺňaj službu zmierenia (2.Korintským
5:18-19). Nech Boh a Jeho práca na rozširovaní Kráľovstva je všetkým, pre čo žiješ. Jedného dňa budeš
stáť pred súdnou stolicou Kristovou a budeš vydávať počet zo všetkého, čo ti povedal, aby si robil
(2.Korintským 5:10). Nechaj Ho, nech ti povie: „Správne, dobrý a verný sluha“ (Matúš 25:21).
Modlitba
Vzácny Pane, Tvoja horlivosť a vášeň ma spaľuje a ako nikdy predtým rozširujem posolstvo Kristovho
evanjelia do národov sveta. Som zmocnený Duchom, aby som hlásal Slovo s mocou a smelosťou a obracal mnohých
z temnoty do svetla a z moci satana k Bohu a do ich dedičstva v Kristovi, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 28:19-20; Lukáš 21:25-27
1-ročný plán: Ján 15:18-16:16; 1.Kronická 5-6
2-ročný plán: 1.Korintským 14:31-40; Príslovia 27

