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Pastor Chris
Slúženie v novote Ducha
Lebo keď sme boli v tele, hriešne vášne, ktoré vyvolal zákon, pôsobili v našich údoch, aby sme prinášali

ovocie smrti. Ale teraz sme oslobodení od zákona, keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime
novým spôsobom ducha (v novote ducha), a nie starým spôsobom litery (Rimanom 7:5-6).
Náš úvodný verš je časťou listu apoštola Pavla cirkvi v Ríme, kde ich napomínal, aby Bohu slúžili
v novote ducha a nie podľa starého spôsobu tela. Slúžiť Bohu v novote ducha znamená slúžiť Mu
v tvojom súčasnom stave ako ten, kto je znovustvorený v spravodlivosti a pravej svätosti a nie podľa
Zákona alebo zmyslov.
Toto nám prináša porozumenie toho, o čom Pavol hovoril v 2.Korintským 5:17, že ak je niekto
v Kristovi, je novým stvorením; staré veci – starý život tela a všetkého, čo bolo s tým spojené – pominulo
a všetko je nové. Keď si znovuzrodený, máš novosť života; máš Duchom naplnený, Duchom ovládaný
a Duchom ovplyvňovaný život.
Rimanom 6:6 hovorí: „...vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne
telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu.“ Starý život bol spolu s Kristom ukrižovaný. Teraz si si obliekol
Krista (Galatským 3:27). Nebola to len obyčajná zmena, ktorá sa stala vtedy, keď si sa znovuzrodil; bolo
to skutočné duchovné znovuzrodenie. Bola to konverzia, náhrada, vystriedanie alebo nahradenie starého
života, s ktorým si sa narodil od svojich rodičov, nezničiteľným Božím životom. Je to úplne nový život.
Tento nový život v tebe presahuje všetky zlé a oslabujúce vplyvy pozemskej oblasti. Rimanom 6:4
hovorí: „Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávou Otcovou,
aj my sme chodili v novote života.“ Výraz „novota života“ sa neodvoláva alebo neoznačuje obnovený život
v zmysle prepracovania alebo renovovania toho, čo bolo predtým, nie! V skutočnosti to znamená, že
starý život bol úplne nahradený novým, ktorý predtým vôbec neexistoval.
A čo viac, tento nový život je kvalitatívne vyšší a odlišný od ľudského života, pretože má svoj
pôvod v Bohu. Tvoja stará prirodzenosť bola odstránená v momente, keď si vyznal Ježiša Krista ako
svojho Pána a teraz si bol vzkriesený do novoty života, aby si Bohu slúžil v novote ducha.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma priviedol do novoty života, života, ktorý presahuje tento fyzický svet!
Prehlasujem, že zlyhanie, porážka a problémy spojené so starou prirodzenosťou pominuli a obliekol som si nového
človeka, ktorý je obnovený v poznaní podľa Krista, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 4:22.24; Kolosenským 3:10
1-ročný plán: Ján 16:17-33; 1.Kronická 7-8
2-ročný plán: 1.Korintským 15:1-10; Príslovia 28
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Pastor Chris
Váž si to, kto si
...aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi

(Filemonovi 1:6).
Ako nové stvorenie v Ježišovi Kristovi si mimoriadny; si prvý a najlepší z Božieho stvorenia: „Zo
svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18). Si korunou Jeho
krásy a vrcholom všetkého, čo Boh urobil. Si Jeho príkladne zhotovený majstrovský kus (Efezským 2:10).
Žalm 139:14 hovorí, že si neobyčajne a predivne utvorený; si Božie úžasné umelecké dielo
a žalmista povedal: „Moja duša to vie veľmi dobre!“ Aj ty by si to mal vedieť a byť si toho vedomý; si
Božie najlepšie. Preto sa maj rád a teš sa zo seba. Váž si to, kto si. Neželaj si, aby si bol niekým iným.
V tebe je veľa dobrých vecí. Si perla veľkej hodnoty. Ak sa nemáš rád, tak naozaj nemôžeš mať
rád nikoho iného. Nečakaj, že ťa budú chváliť iní; postav sa pred zrkadlo a uznaj, čo Boh urobil. Daj
kompliment sám sebe. Prehlás, že si krásny a potom daj Bohu chválu za to, že ťa urobil tak dokonalého
a plného slávy. Pozri sa na seba do zrkadla a povedz: „Pane, milujem to, čo si urobil!“
Pochop, že vyžaruješ Jeho slávu. Preto Ho miluj a miluj aj to, čo urobil – TEBA. Teš sa z každej
chvíle svojho života. Pozeraj sa vždy na pozitívnu stránku vecí. Oceňuj a váž si dobré veci, kdekoľvek ich
uvidíš. Váž si seba a potom si váž ostatných okolo seba. Nabádaj svoju myseľ, aby rozmýšľala
pozitívnym smerom o živote a budeš prekvapený výsledkami.
Si pre Boha „číslo jedna“! Toto by si si mal vždy hovoriť. Nikdy sa neposudzuj podľa toho, čo
o tebe hovoria ľudia. Záleží len na tom, čo si o tebe myslí Boh. A vieš čo? Váži si ťa, a preto do teba tak
veľa vložil. Sláva Jeho menu naveky.
Modlitba
Drahý nebeský Otec, spravodlivosť a právo sú základom Tvojho trónu; láska a vernosť idú pred Tebou.
Ďakujem Ti, že si ma urobil vyjadrením Tvojej slávy a milosti a že ozdobuješ moje srdce nezničiteľnou krásou
jemného a pokojného ducha! Ó, aká je to radosť vedieť, že som Tvojím vynikajúco vytvoreným majstrovským
dielom! Vždy budem rozprávať o Tvojich obdivuhodných skutkoch a úžasnej láske. Amen!
Rozšírené štúdium: Jakub 1:17; Kolosenským 3:17; 2.Korintským 9:15
1-ročný plán: Ján 17; 1.Kronická 6-10
2-ročný plán: 1.Korintským 15:11-19; Príslovia 29
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Pastor Chris
On vládne cez teba
Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze Toho jedného, Ježiša Krista, budú kraľovať v živote tí,

čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti (Rimanom 5:17).
Narodil si sa, bol si predurčený a určený na to, aby si v živote vládol. Zjavenie 5:10 hovorí, že
Kristus nás urobil: „...kráľmi a kňazmi; a budeme vládnuť na zemi.“ Potom zaujímavo čítame v 1.Korintským
15:25, že: „... On musí kraľovať, dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.“
Ježiš dnes nie je fyzicky prítomný na zemi, avšak vládne cez tých, ktorí „prijímajú hojnosť milosti
a dar spravodlivosti.“ Jediný spôsob, ako Boh vládne je vtedy, keď my vládneme cez spravodlivosť.
Porozumenie doktríny o spravodlivosti nás robí pánmi v živote. Dáva ti vedomie autority, takže nič
tebou nepohne; si vo vedení a máš pod kontrolou okolnosti. Ty spôsobuješ, aby sa veci diali!
Spravodlivosť je Božia prirodzenosť a táto prirodzenosť bola do teba vložená, keď si sa
znovuzrodil. Preto uplatňuj autoritu. Ži ako kráľ, pretože ním aj si. Nehovor tak, akoby si bol z tohto
sveta. Odmietni sa báť. Hovor v autorite, pretože všetka príroda je pod najvyšším nariadením, aby
počúvala a reagovala na teba. Odmietni prosíkať, pretože kráľ neprosíka.
Nemusíš ani Boha prosíkať o niečo, ani o to, aby niečo pre teba urobil; modli sa podľa Jeho Slova
a nariaďuj v mene Ježiš. Vládni tvojmu okoliu a ujmi sa vedenia v okolnostiach svojho života. Smelo
prehlasuj prosperitu, božské zdravie a pokrok pre teba a tvojich blízkych a uvidíš, že to príde.
Tvoje slová majú moc, pretože si kráľ: „Kde je slovo kráľovo, tam je moc...“ (Kazateľ 8:4 angl.
preklad). Aj teraz prehlás: „Pôsobím s Duchom autority! Kristus vládne cezo mňa! Jeho spravodlivosť je
dnes vyjadrená cezo mňa. Svet mi je poddaný. Nech je požehnaný Boh!“
Vyznanie
Sláva Bohu na výsostiach, prijal som milosť, aby som vládol a kraľoval v živote ako kráľ. Preto dnes
uplatňujem autoritu nad okolnosťami. Zjavujem dnes Božiu slávu a prehlasujem prosperitu, zdravie, pokrok, slávu,
božskú priazeň a pokoj pre mňa a mojich blízkych. Božie Slovo premáha a produkuje vo mne dnes i vždy výsledky,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 28:1; Daniel 7:18; 1.Timoteovi 1:18
1-ročný plán: Ján 18:1-27; 1.Kronická 11-13
2-ročný plán: 1.Korintským 15:20-28; Príslovia 30
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Pastor Chris
Dovoľ Mu, aby sa ujal tvojho života
...ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom

Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme (Skutky 1:8).
Sú ľudia, ktorí sa bez ohľadu na to, ako veľmi túžia slúžiť Bohu svojím životom, nachádzajú
v situácii, keď zápasia s viacerými vecami, ktoré napokon spôsobia, že sú v živote nešťastní. Dôvod je
jasný; buď nemajú Ducha Svätého, alebo sa Mu nepoddali, ak Ho aj v živote skutočne prijali, aby v nich
žil; neujal sa ich životov.
Nikto nemôže žiť úspešný kresťanský život bez Ducha Svätého. On je ten, ktorý do tvojho života
prináša Božiu moc, aby ťa posilňoval a aby si žil ako kresťan efektívne. Vyučuje ťa Slovo, takže môžeš
poznať Božiu dokonalú vôľu a potom ťa vedie, aby si žil a naplnil svoje určenie v Kristovi.
S Duchom Svätým sú tvoje možnosti neobmedzené. Jeho prítomnosť v tvojom živote spôsobuje,
že si energický, horlivý, pohotový, výnimočný a smelý. On nie je obyčajná moc alebo vplyv, je Božou
mocou; čo Boh robí, robí to cez Neho. Dovoľ Mu, aby sa ujal tvojho života a potom nebude nič, čo by si
nemohol urobiť. Je tvojou pomocou a mocou, ktorú potrebuješ vo všetkom. Dáva ti dynamickú
schopnosť, aby si spôsoboval zmeny a božské uschopnenie, aby si vykonal akúkoľvek úlohu
a zmenil beznádejné situácie.
Pavol povedal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“ (Filipským 4:13). Vedel, že s Duchom
Svätým má všetko, čo potrebuje, aby žil nadprirodzený život a slávne naplnil svoje božské určenie
v Kristovi. Niet divu jeho podriadeniu sa v 2.Korintským 3:5: „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami
od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.“
Buď dostatočný Jeho dostatočnosťou. Podriaď sa Mu, aby pracoval cez teba a chodil v tebe
a tvoje zápasy skončia. Keď sa ujme tvojho života, tak budeš zažívať len úspech, rast, pokrok a víťazstvo.
Vyznanie
Boh mi nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a zdravého rozumu! Pán je mojou pomocou a mojou
schopnosťou. Je mojou silou a mojou dostatočnosťou; preto môžem všetko cez Jeho moc, ktorá vo mne mocne pracuje.
Som efektívny v oznamovaní a prejavovaní mojej viery. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: Efezským 3:11-12; 5.Mojžišova 31:6; 2.Timotoevi 1:7
1-ročný plán: Ján 18:28-19:16; 1.Kronická 14-16
2-ročný plán: 1.Korintským 15:29-39; Príslovia 31
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Pastor Chris
Nasleduj Slovo
I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci (Ján 8:31).
Niekto môže povedať: „Nasledujem Ježiša Krista.“ Ale v skutočnosti ako nasleduješ Ježiša?

Nasleduješ Ho v Slove, cez Slovo a Slovom. Dôkazom toho, že Ho nasleduješ je to, že konáš Jeho Slovo;
žiješ Jeho Slovom. Povedal: „Ak ma milujete, zachovávajte moje slová“ (Ján 14:15). Ježiš a Slovo sú jedno.
Preto milovať Ho znamená vždy rýchlo konať Slovo.
Sú ľudia, ktorí hovoria: „Urobím čokoľvek, čo mi Boh povie, ak budem počuť Jeho hlas.“ To, čo si
títo ľudia neuvedomujú je, že Boh už povedal všetko, čo potreboval povedať svojim deťom, a to cez
napísané Slovo – Bibliu. Ak chceš dnes počuť Jeho hlas, študuj Bibliu. To je hlas Otca, hlas Ježiša a hlas
Ducha Svätého.
Ak nekonáš podľa Slova, alebo nežiješ Slovom, dokonca aj keby k tebe prehovoril Boh z neba, na
tom nezáleží; jednako nebudeš konať. Všetko, čo hovorí, je vždy v súlade s napísaným Slovom, Bibliou.
Biblia je súhrnom všetkého toho, čo nám dal, aby sme tým žili: „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj
užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti (2.Timoteovi 3:16).
Ži Slovom a nikdy nestratíš svoju cestu, pretože Božie Slovo je svetlo. Slovo ti dáva spôsob ako
žiť a správnu mentalitu. Ži zmysluplný a zameraný život prostredníctvom Slova. Neži podľa predstáv,
pozorovaní, predpokladov alebo svetskej múdrosti; nasleduj Slovo a budeš skutočne úspešný.
Modlitba
Drahý Otec, Tvoje Slovo je sviecou mojim nohám a svetlom na mojej ceste! Nepôsobím na základe múdrosti
tohto sveta, pretože Kristus sa mi stal múdrosťou. Moje srdce je otvorené, aby prijalo inštrukcie v Tvojom Slove
a poháňa ma, aby som šiel po ceste Tvojej vôle a zámeru pre môj život, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 1:1-3; Jakub 1:22-25;
1-ročný plán: Ján 19:17-42; 1.Kronická 17-19
2-ročný plán: 1.Korintským 15:40-49; Kazateľ 1-2
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Pastor Chris
Víťazstvo v Slove
Kto verí v Syna, má večný život... (Ján 3:36).
Boží plán pre naše životy je, aby sme rástli a postupovali zo slávy do slávy; ale nie mnoho

kresťanov prijalo túto skutočnosť, čo je spôsobené buď ich nie dobrými skúsenosťami alebo tým, že
neboli správne vyučovaní. Preto môžete nájsť kazateľov, ktorí povedia svojmu zhromaždeniu: „Niekedy
som znechutený.“ Niekto by mohol nesprávne chápať takéto vyjadrenia ako úprimné a pokorné, ale
v skutočnosti to ukazuje ich neznalosť duchovných skutočností.
Avšak niektorí ľudia radi počúvajú takéto veci a dokonca hovoria proti služobníkom, ktorí podľa
nich „predstierajú“, akoby všetko bolo vždy v poriadku. To nie je predstieranie; to je skutočnosť. Všetko
je vždy v poriadku, pretože sme vo vedení a máme veci pod kontrolou. Vlastníme svet a máme nad ním
autoritu. Ježiš to pre nás urobil. Halleluja.
Keď stretneš ľudí, v ktorých životoch nie je Božie Slovo reálne, tak si myslia, že všetci ostatní
zažívajú podobné skúsenosti ako oni. Ale to nie je tak. Tvoja skúsenosť, či už dobrá alebo zlá, nepoprie
ani nezruší pravdu a moc Božieho Slova. Samotné vyhlásenie: „Som znechutený,“ je traumatické
prehlásenie; je porazenecké, pretože jedna z podstatných vecí, ktorú Boh od nás žiada, je odvaha.
Napomína nás hojne v Písme, aby sme nikdy neboli znechutení, zastrašení.
Byť znechutený, zastrašený znamená, že si spoliehal na svoju vlastnú schopnosť, a nie na Pána.
Znamená to, že si dovolil svojim pocitom, aby určovali okolnosti tvojej existencie. Keď veríš Božiemu
Slovu, tak to neznamená, že tvoja viera nebude preskúšaná. Avšak tu dokážeš, že to, čomu veríš, je
skutočné.
Verenie je proces držania. Keď niečomu uveríš, tak to, čomu veríš, sa usádza v tvojom duchu. Je
to proces od toho, že v niečo veríš k tomu, že to vieš a napokon k tomu, že to vlastníš. V tomto bode to
nemôže byť od teba už zobraté, pretože veriaci je „vlastník“: „...kto verí... má“ (Ján 3:36).
Nikdy nebuď znechutený, bez odvahy. Dokonca aj keď čelíš zastrašujúcim problémom, drž si
svoje vyznanie; neustupuj. Používaj ten istý princíp vo svojom zdraví, financiách, štúdiu, rodine atď.
Vyznanie
Som, čo Boh hovorí, že som a môžem robiť, čo Boh hovorí, že môžem robiť. Som vždy silný vo viere, hľadiac
vždy na Pána, ktorý je naozaj mojou pevnou vežou a útočiskom; môj Boh, ktorému naveky dôverujem.
Rozšírené štúdium: Rimanom 4:18; Rimanom 15:13;
1-ročný plán: Ján 20:1-18; 1.Kronická 20-22
2-ročný plán: 1.Korintským 15:50-58; Kazateľ 3-4
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Pastor Chris
Nemysli len na seba
Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa

moci, ktorá pôsobí v nás (Efezským 3:20).
Náš úvodný verš ukazuje, že existuje moc, ktorá pracuje v nás; moc zvnútra. Je to moc Ducha
Svätého. Ty môžeš spôsobiť, aby táto moc vždy pracovala pre teba. Tá povinnosť je na tebe, aby si ju
uviedol do činnosti, pretože je v tvojom duchu. 2.Timoteovi 1:6 hovorí: „Preto ti pripomínam, aby si
roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo...“
Vidíme prejavovanie alebo uvoľňovanie tohto druhu moci u samotného Pána v 14. kapitole
Matúša. Tlačilo sa na Neho veľké množstvo ľudí, bol pohnutý ľútosťou k nim, slúžil im a uzdravoval
mnohých, ktorí boli chorí a utlačení. Avšak keď bol večer, Jeho učeníci navrhovali, aby rozpustil zástup:
„Kraj je pustý a čas už pokročil; rozpusť teda zástupy, nech si idú do dedín nakúpiť pokrm“ (Matúš 14:15).
Avšak stalo sa niečo neobyčajné. Namiesto toho, aby poslal ľudí preč, tak Ježiš prikázal množstvu
ľudí, aby si posadali do trávy, zobral päť chlebov a dve ryby, požehnal ich, lámal a dával svojim
učeníkom, aby nasýtili zástup. Uplatnil moc, ktorá bola v Ňom, aby požehnal iných.
Vždy musíš myslieť viac ako len na seba. Keď sa zaoberáš len sebou a jediné, čo chceš je, aby tebe
bolo dobre, tak moc v tebe nikdy nebude fungovať. Božia moc ti je daná pre Kráľovstvo Božie; preto, aby
si bol požehnaním pre svoje okolie. Ty si kanálom Božej slávy a moci, si Jeho vystretou rukou, aby si
požehnával tvoj svet. Nikdy na to nezabudni.
Objavíš väčšie poklady, ktoré Pán vložil do teba, keď sa načahuješ k iným, aby si im pomohol.
Cháp svoje povolanie ako sprostredkovateľ božského požehnania. Toto prináša skutočnú radosť
a naplnenie – keď myslíš viac ako len na seba, aby si pozitívne ovplyvnil životy iných.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil potrubím pre božské požehnanie. Požehnal si ma a urobil si ma
kanálom Tvojej milosti, milosrdenstva, múdrosti, slávy a moci, na chválu Tvojho majestátu. Tvoje svetlo dnes svieti
cezo mňa veľmi jasne a Tvoja moc sa zjavuje, aby dnes priniesla pomoc, potešenie a radosť mnohým v mojom okolí,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:4; Rimanom 15:1-3; Lukáš 12:48
1-ročný plán: Ján 20:19-31; 1.Kronická 23-25
2-ročný plán: 1.Korintským 16:1-12; Kazateľ 5-6
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Pastor Chris
Naše povolanie do Božieho Kráľovstva a slávy
...aby ste žili dôstojne Boha, ktorý vás povoláva do svojho kráľovstva a slávy (1.Tesalonickým 2:12).
Vyhlásenie „Príď tvoje kráľovstvo...“ v Matúšovi 6:10 boli slová Pána Ježiša, keď dával svojim

učeníkom formu modlitby. Táto modlitba však už bola zodpovedaná, pretože Božie Kráľovstvo prišlo. Je
to skutočné kráľovstvo, ktoré teraz pôsobí na zemi a my sme jeho súčasťou: „Ale pristúpili ste k vrchu
Sionu a k mestu živého Boha, nebeskému Jeruzalemu...“ (Židom 12:22).
My nie sme na ceste na Sion; my sme už tam. Biblia hovorí, že Otec: „...vytrhol nás z moci tmy a
preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kolosenským 1:13). Boli sme povolaní do Božieho
Kráľovstva, ale podľa nášho úvodného verša naše povolanie nie je len o Kráľovstve. Boli sme povolaní
do Jeho slávy! Tieto dve veci nie sú oddelené; ak sme reagovali na povolanie pre Kráľovstvo, reagovali
sme na povolanie pre slávu: „Na to vás aj povolal naším zvestovaním evanjelia, aby ste dosiahli slávu nášho
Pána Ježiša Krista“ (2.Tesalonickým 2:14 angl. preklad).
Bol si povolaný, aby si dosiahol slávu. Halleluja. Táto sláva je večná, čo znamená, že môžu prísť
ťažké časy, ale to nijakým spôsobom nenaznačuje koniec slávy. Napríklad to, že kresťan stratí svoju
prácu neznamená, že je mimo slávy. Táto sláva je večná: „Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal v Kristovi do
svojej večnej slávy, keď trochu potrpíte, vás zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na stály základ!(1.Peter 5:10).
Nech je požehnaný Boh!
Božia túžba je, aby dobrá správa o Jeho Kráľovstve mala voľný priebeh a bola oslávená nielen
v tebe, ale tiež v tvojom meste a krajine. „Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a
oslávilo tak ako aj u vás“ (2.Tesalonickým 3:1). Prejavuj Jeho slávu v tvojom okolí. Rozširuj dobrú správu
o Kristovom spasení. Nech svet vie, že spasenie v Kristovi Ježišovi je povolanie do Božieho Kráľovstva
slávy, výnimočnosti, autority a moci.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za povolanie, ktoré mám v Tebe; povolanie do Tvojho Kráľovstva a večnej slávy.
Chodím vo vedomí a realite mojej súčasnej pozície v Kristovi a Jeho slávy vo mne. Zjavujem túto slávu na chválu
Tvojho Veličenstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:30; Židom 2:10;
1-ročný plán: Ján 21; 1.Kronická 26-29
2-ročný plán: 1.Korintským 16:12-24; Kazateľ 7-8
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Pastor Chris
Slovo je Tvojím odrazom
Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba (Jakub 1:22).
Božie Slovo je tu pre nás na to, aby sme ním žili; je na to, aby sme ho činili; na to, aby sme ho žili.

Kresťania sa snažia Slovo „poslúchať“, a tu je problém, pretože Slovo nie je pre nás na poslúchanie.
V Starom Zákone dal Boh Izraelcom zákony, prikázania, aby ich poslúchali, ale oni zlyhali. Tak zmenil
poriadok. Povedal: „Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch - znie výrok
Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím
ľudom“ (Jeremiáš 31:33).
Výsledkom toho je, že v Novom Zákone nie si povolaný k tomu, aby si Slovo „poslúchal“,
pretože si sa narodil zo Slova; si jedno so Slovom. Božie Slovo je tvojím odrazom, zrkadlom, ktoré
ukazuje, kto si, aby si to mohol spoznať a podľa toho konať. Počúvame Slovo, študujeme ho, chápeme ho
a meditujeme nad ním, aby sme podľa toho konali.
2.Korintským 3:18 hovorí: „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch
Pánov premieňa nás v ten istý obraz...“ Keď pozeráš do Slova, vidíš sám seba. Slovo odráža teba, Napríklad
Slovo hovorí: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred
Bohom“ (2.Korintským 5:21). To nie je na to, aby si to „poslúchal“; jednoducho ti to ukazuje, kto si; si
spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi. Preto nezáleží na tom, že ti tvoje zmysly hovoria niečo iné. Boh
už ukázal, kto si; a preto podľa toho konaj.
Toto je činenie Slova; je to prijatie a potvrdenie Božieho obrazu o tebe a kráčanie v tomto svetle.
Keď sa pozeráš do Božieho zrkadla, ktorým je Slovo, vidíš Božiu slávu, a tou si ty! Čím viac sa pozeráš do
Slova, tým viac sa stávaš tým, čo vidíš v Slove. V tvojom živote nastáva premieňanie zo slávy do slávy.
Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova v mojom živote. Tvoje Slovo je odrazom Tvojej obrovskej
slávy, ktorú si vložil do môjho ducha. Keď hľadím do tohto zrkadla, som premieňaný na ten istý obraz, ktorý vidím;
zo slávy do slávy prostredníctvom Tvojho Ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:22-25;
1-ročný plán: Skutky 1; 2.Kronická 1-4
2-ročný plán: 2.Korintským 1:1-11; Kazateľ 9-10
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Pastor Chris
Nositelia Jeho božského posolstva
Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa čaká náuka, veď je poslom Hospodina mocností

(Malachiáš 2:7).
V Kristovi sme boli urobení kráľmi a kňazmi nášmu Bohu (Zjavenie 1:6). A tak máme službu
v Kristovi ako Boží kráľovskí kňazi. Jazyk kňaza by mal zachovávať poznanie. To znamená, že tvoje pery
by mali oplývať poznaním Boha, aby si iných učil spôsobom a životu Boha. Preklad Living Biblie
vyjadruje druhú časť nášho úvodného verša takto: „Kňazi sú poslami Všemohúceho Pána a ľudia by mali
k ním prichádzať pre radu (vedenie).“
1.Peter 4:11 hovorí: „Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako
z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista; On má slávu a moc naveky vekov. Amen.“ Ak
chce niekto vedieť niečo o Bohu, mal by prísť ku tebe. Mali by nájsť Božie Slovo a poznanie o Pánovi
z tvojich úst. Mal by si byť správcom božského poznania a kráľovských informácií.
Biblia hovorí, že Boh rozširuje krásu a príjemnú vôňu Jeho poznania cez nás na každom mieste:
„Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho
poznania“ (2.Korintským 2:14). Je to naša služba, povolanie a zodpovednosť, aby sme urobili Slovo
známym po svete. Takže choď a uč Slovo.
Ježiš nás poslal do celého sveta, aby sme robili učeníkov vo všetkých národoch a vyučovali ich
všetkému o Božom živote (Matúš 28:18-20). Choď do ulíc, do obchodov, na tržnice, k tvojim susedom, na
pracovisko; choď všade a vyučuj ľudí, ako žiť pre Boha.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si ma urobil nositeľom Tvojho božského posolstva; služobníkom
zmierenia. Beriem posolstvo o Kristovom spasení môjmu okoliu a oznamujem tajomstvá o Tvojom slávnom
Kráľovstve, dotýkam sa životov a privádzam utlačených zo zajatia a temnoty do slávnej slobody synov Božích,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 28:18-20; Hozeáš 4:6
1-ročný plán: Skutky 2:1-21; 2.Kronická 5-7
2-ročný plán: 2.Korintským 1:12-24; Kazateľ 11-12
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Pastor Chris
Ježiš je vonkajším prejavom Otca
On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, (Kolosenským 1:15).
Pán Ježiš je viditeľným, fyzickým zástupcom Boha, presný obraz Boha. V Jánovi 14:9 povedal:

„...kto mňa videl, videl Otca...“ (Ján 14:9). Boh je neviditeľný; nemôžeš Ho vidieť svojimi fyzickými očami,
takže prišiel Ježiš ako vonkajšie vyjadrenie neviditeľného Boha. Kolosenským 2:9 hovorí: „...lebo v Ňom
(v Ježišovi) prebýva všetka plnosť božskosti telesne.“
Keď Ježiš chodil po zemi predstavoval Boha celému svetu. Čokoľvek ľudia požadovali od Boha,
bolo stelesnené v Ňom. Keď si videl Ježiša, videl si Boha. Kolosenským 1:16-17 nám hovorí, že: „...v Ňom
bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva,
všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie.“ Ježiš drží
všetko spolu Slovom svojej moci.
Boh ustanovil Ježiša, aby bol dedičom všetkého, vrátane Jeho trónu. V nebi je veľký biely trón
a Ježiš sedí na tom tróne. Kde je potom Otec? On je v Ježišovi! Biblia hovorí, že sa zaľúbilo Otcovi, aby
v ňom (Ježišovi) prebývala všetka plnosť (Kolosenským 1:19).
To nám dáva porozumenie o tom, čo Ježiš povedal v Jánovi 10:30; povedal: „Ja a môj Otec sme
jedno.“ Keď to povedal, tak Židia Ho chceli ukameňovať, pretože hovorili, že sa robí rovnocenným
s Bohom: „Odpovedali Mu Židia: Pre dobrý skutok Ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že sa Ty, človek, robíš
Bohom.“ (Ján 10:33).
Presne porozumeli tomu, čo Ježiš mienil, keď povedal: „Ja a Otec sme jedno,“ ale považovali Jeho
slová za rúhanie, pretože Ho nepoznali. Ježiš je jedno s Otcom. Je úplným stelesnením Božstva. Je
vyjadrením Božej slávy, korunovaný všetkou cťou a majestátom. Keď vidíš Ježiša, nebudeš potrebovať
hľadať Otca a Ducha Svätého. Ježiš je dokonalým obrazom a stelesnením Boha- Otca.
Vyznanie
Som stelesnením Krista, žiarou Jeho slávy a jasným obrazom Jeho osoby, pretože aký je Ježiš, taký som aj ja;
som jedno s Ním! V Ňom žijem, hýbem sa a mám svoje bytie. Prejavujem Jeho spravodlivosť, moc a dokonalosť.
Halleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 10:30-36; Ján 14:6-10
1-ročný plán: Skutky 2:22-47; 2.Kronická 8-11
2-ročný plán: 2.Korintským 2:1-7; Pieseň Šalamúnova 1-2
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Pastor Chris
Stráž si svoje srdce
Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo

nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce
(1.Samuelova 16:7).
Jedného dňa prorok Samuel išiel do domu Jesseho, aby pomazal jedného zo synov Jesseho, aby sa
stal kráľom Izraela. Hneď ako uvidel Eliába, Jesseho prvého syna, povedal: „...hľa Pánov pomazaný je
pred Ním“ a chcel pomazať Eliába za kráľa. Ale Boh Samuela zastavil a povedal: „...tohto som zavrhol...“
Boh nepovedal: „Nevyvolil som si ho“; ak by to bol povedal, to by bolo celkom v poriadku, pretože On
mal právo vybrať si, koho chce za kráľa.
Avšak povedal: „Tohto som zavrhol,“ čo znamená, že považoval Eliába za nevhodného. Boh
musel vidieť niečo v jeho srdci, čo ho robilo neschopným byť kráľom; ani ostatní jeho bratia tiež neboli
vybratí. Poslali po Dávida, ktorý v tom čase dohliadal na otcove ovce, a len čo prišiel, Boh povedal:
„Samuel vstaň a pomaž ho, to je on.“ Čo Boh videl v Dávidovi? Prečo ho Boh chcel?
Odpoveď je v Božom nevšednom svedectve o Dávidovi v Skutkoch 13:22. Povedal: „...Našiel som
Dávida, syna Jesseho, muža podľa svojho srdca; ktorý bude konať všetko po mojej vôli.“ Dávid bol človekom,
ktorého srdce bolo podľa Boha. Niektoré jeho skutky neboli dokonalé, ale jeho srdce bolo dokonalé
k Bohu. Tvoje srdce je tak dôležité pre Boha, to je miesto, kde sa usiluje konať. Povedal: „Syn môj, daj mi
svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!“ (Príslovie 23:26). Musíš si strážiť svoje srdce a slúžiť Bohu
s dokonalým srdcom.
Dokonalé srdce je to, ktoré hľadá Boh a chce, aby sa Mu vždy páčilo; srdce, ktoré je podľa Jeho
Slova. Tvoj postoj k Bohu a služba Jemu musí byť inšpirovaná Jeho láskou a musí odrážať Jeho lásku.
Takže skúmaj sám seba neprestajne Slovom a buď si istý, že v tvojom srdci nie sú žiadne korene horkosti,
zlomyseľnosti alebo hnevu.
Modlitba
Ďakujem Ti Pane, že mi dávaš Tvoje Slovo. Tvoje Slovo je pravda, ktorá posväcuje moje srdce a robí ho
dokonalým smerom k Tebe. Keď meditujem o Slove a prehlasujem ho, budujem to môj charakter a môj život je
premieňaný zo slávy do slávy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Kronická 16:9; Príslovia 4:23
1-ročný plán: Skutky 3; 2.Kronická 12-15
2-ročný plán: 2.Korintským 2:8-17; Pieseň Šalamúnova 3-4
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Pastor Chris
Požehnaj svoje okolie pomazaním
...veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás...“ (1.Ján 2:27).
Skutky 19:12 nám hovoria, že z Pavlovho tela nosili šatky a zástery na nemocných: „...a neduhy sa

vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich.“ To je úžasné! Šatky samozrejme nemali inteligenciu, ale
obsahovali Božiu moc. Pavol preniesol pomazanie Ducha do vreckoviek a keď sa vreckovky dotkli
chorého, nastalo uzdravenie; démoni odchádzali.
Ak vreckovky, ktoré nemali inteligenciu, mohli obsahovať Božiu moc, o čo viac môžeš ty? Tvoje
telo je chrámom Ducha Svätého, čo znamená, že si nádobou, ktorá nesie Boha. Stelesňuješ skutočnú moc
Ducha.
Buď si toho vedomý. S touto mocou môžeš uskutočniť úlohy, ktoré sú ľudsky neuskutočniteľné.
Musíš rozpoznať a prijať, že je v tebe pomazanie. Biblia hovorí: „...aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala
poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi“ (Filemonovi 1:6).
Dozveď sa, kto si; si nadprirodzená bytosť. Žiadny diabol, choroba alebo nemoc nemôže zostávať
v tvojom tele. Biblia hovorí: „...nič vám neuškodí“ (Lukáš 10:19). Väčší je ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý
je vo svete. Pre teba je všetko možné (Marek 9:23). Si plný moci.
Zasiahni a požehnaj svoje okolie mocou Ducha Svätého: „Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste;
malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte“ (Matúš 10:8).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Slovo Tvojej milosti, ktoré ma buduje a naplňuje moje srdce božskými pokladmi
a spôsobuje, že prinášam ovocie spravodlivosti. Prehlasujem, že Duch Svätý pracuje dnes vo mne a cezo mňa.
Zjavujem Tvoju slávu a požehnávam moje okolie Tvojou božskou prítomnosťou, ktorú nesiem, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 5:15-16; 2.Timoteovi 1:6; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Skutky 4:1-31; 2.Kronická 16-19
2-ročný plán: 2.Korintským 3:1-10; Pieseň Šalamúnova 5-6
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Pastor Chris
Vystrojený pre poverenie
Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar (Rimanom 1:11).
Hozeáš 12:13 nám hovorí, že: „...Hospodin prostredníctvom prorokov vyviedol Izrael z Egypta a skrze

proroka ho aj chránil.“ Všimni si, že nepovedal: „...prostredníctvom anjela,,“ ale „proroka.“ Boh ochraňuje
alebo upevňuje svoj ľud prostredníctvom svojich služobníkov; svojich vyvolených a pomazaných
vyslancov. Vystrojuje ich a posiela ich k tým, ktorých chce požehnať. Efezským 4:11-12 hovorí: „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, budovať telo Kristovo.“
Toto nám dáva poznať, prečo mohol Pavol smelo prehlásiť vo svojom liste veriacim v Ríme: „Lebo
veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar.“ Vedel, že bol správcom
božských právd; vedel, že má niečo, čo môže dať.
Jedným z dôvodov toho, že sú dnes kresťania slabí je to, že nikdy neprijali žiadny duchovný
„vklad“. Čítaj znova dôvod toho, prečo Pavol povedal, že chce udeliť bratom v Ríme nejaké duchovné
dary; bolo to preto, aby boli upevnení, utvrdení. Cez službu Slova a udelenie Ducha sú Boží ľudia
posilnení a utvrdení v pravde.
1.Korintským 4:20 hovorí: „...lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci.“ Evanjelium je viac ako
len slová; je to moc, ktorá musí byť prejavená. Pavol povedal v 1.Korintským 2:4: „...moja reč a moja kázeň
nebola v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní Ducha a moci.“ Takže ako kresťania a ako služobníci
evanjelia máme niečo, s čím požehnávame a premieňame svet. Sme rozširovateľmi Božích požehnaní.
Boh ťa obdaroval milosťou a špeciálnymi schopnosťami podľa svojej vôle a podľa svojho
povolania v tvojom živote. Vystrojil ťa na to, pre čo ťa povolal, aby si to robil. Máš to, čo je potrebné.
Preto rob niečo s tým, čo máš. 2.Korintským 4:7 hovorí: „Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách...“
Rob niečo s pomazaním; keď slúžiš iným, tak rob v moci Ducha Svätého!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš dokonalé srdce, ktoré reaguje na Tvoje Slovo. Ako prijímam Tvoje
Slovo, môjmu srdcu sú udelené duchovné dary a som náležite vybavený na to, aby som robil veľké skutky cez
Kristovo evanjelium, na chválu a slávu Tvojho mena, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 16:20; Skutky 10:38; 2.Korintským 3:6; Židom 2:
1-ročný plán: Skutky 4:32-5:11; 2.Kronická 20-22
2-ročný plán: 2.Korintským 3:11-18; Pieseň Šalamúnova 7-8
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Pastor Chris
Cirkev postupuje vpred
„A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Matúš

16:18).
V priebehu rokov cirkev Ježiša Krista neustále rástla a stávala sa silnejšou a silnejšou, ide v sláve,
nedbajúc na mnohé prenasledovania a odpor organizovaný proti nej nepriateľom. Cirkev zostala až
dodnes nezadržateľnou a bude tak i naďalej, lebo Pán to tak mienil, keď povedal: „...postavím svoju cirkev
a pekelné brány ju nepremôžu.“
„Brány“ symbolizujú v biblickom jazyku moc a nadvládu. Takže mocnosti pekla, nadvláda pekla
nebudú a ani nemôžu mať prevahu nad cirkvou. Nezáleží na tom, čo robia. Cirkev hneď od začiatku
prežila a zniesla mnohé hrozné prenasledovania. Boli králi, ktorí sa vyhrážali zničením cirkvi. Niektorí sa
chválili, že keď budú na konci svojej vlády, tak história si nebude pamätať, že nejaká cirkev vôbec
existovala. Ale Cirkev ich všetkých prežila.
Cirkev bude vždy víťaziť. Rozdrví každú opozíciu a zvíťazí nad každým, kto sa proti nej postaví.
To je požehnanie nad cirkvou. Pán Ježiš povedal Saulovi z Tarzu, keď prenasledoval cirkev: „Ťažko sa ti
protiviť ostňu!“ (Skutky 26:14). A potom v Lukášovi 20:18 povedal: „Každý, kto padne na tento kameň, doláme
sa; na koho by však ten (kameň) padol, rozdlávi ho.“
Cirkev Ježiša Krista nie je ľudská organizácia, v skutočnosti je živou vecou a tá je nezničiteľná.
Nezáleží na tom, ako veľmi budú na cirkev útočiť satan, zlé sily, zvrátení a nerozumní ľudia, nič nemôže
zastaviť či zabrzdiť rast a vplyv cirkvi na svet. Neexistuje dosť strachu, nevery, pochybností, či
prenasledovania, ktoré by mohli víťazne obstáť proti cirkvi.
Tým, že si sa znova narodil, patríš cirkvi a si nezničiteľný. Víťazstvo je tvoje bez ohľadu na to, čo
sa s tebou deje. Možno sa práve teraz nachádzaš v najtemnejšom „žalári“; práve tam teraz začni
vyznávať: „ Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete.“ Slovo sa zaručuje, že ťa cez to
prenesie a vyvedie ťa z toho vo víťazstve. Halleluja!
Vyznanie
Patrím Kristovi, v Ňom žijem, hýbem sa a som. Nič zlé sa mi neprihodí, ani sa žiadna rana nepriblíži
k môjmu domu. Som silný v Pánovi a v sile Jeho moci. Žiadna zbraň utvorená proti mne nebude úspešná a ani
žiaden jazyk, ktorý by povstal na súde proti mne, ma neodsúdi. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Izaiáš 11:9; Matúš 21:12-14; 1.Timoteovi 3:15
1-ročný plán: Skutky 5:12-42; 2.Kronická 23-25
2-ročný plán: 2.Korintským 4:1-6; Izaiáš 1
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Pastor Chris
Cez Ducha sme Božím príbytkom
„Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie

ste sami svoji?“ (1.Korintským 6:19).
V 2.Mojžišovej 25:8 Boh vyjadril svoju túžbu prebývať uprostred svojho ľudu. Hovorí: „Nech mi
postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich.“ Všimni si, že nepovedal: ...a budem ich navštevovať.“ Nie, nie
navštevovať. On povedal: „...a budem bývať uprostred nich.“
Mojžiš zrealizoval Božie nariadenia. Zhromaždil Boží ľud, priniesol všetky nutné milodary,
a postavili nádhernú svätyňu v súlade s modelom a plánom, ktorý dal Mojžišovi Boh. Avšak ani to
nebolo dosť dobré. Boh chcel novú svätyňu a ukázal Dávidovi víziu nového chrámu; dal mu každý jeden
detail, ako by to malo byť.
Dávid bol nadšený a priniesol všetko zlato a striebro na stavbu chrámu. Napriek tomu to bol až
Šalamún, Dávidov syn, ktorému bolo dovolené postaviť chrám a aj postavil Bohu veľkolepý chrám.
Biblia hovorí: „Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok“ (Skutky 7:48).
Keď prišiel Ježiš, povedal: „...postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“(Matúš 16:18).
Slovo preložené ako cirkev znamená „zhromaždenie alebo kongregácia povolaných“. Preto to nie je
fyzická budova, ale živá svätyňa ľudských bytostí.
Prečítajme si Efezským 2:19-22: „A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých
a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na
ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na ktorom aj vy budete v Duchu
spolu zbudovaní v príbytok Boží.“ Sme Jeho príbytkom cez Ducha! Jeho vízia, aby prebýval uprostred svojho
ľudu, sa uskutočnila v nás, v cirkvi.
Každý z nás je chrámom Svätého Ducha. On žije a kráča v nás (2.Korintským 6:16). Si svätým
Božím chrámom (1.Korintským 3:16). A Biblia hovorí, že je to tajomstvo, ktoré bolo skryté celé veky
a generácie a ktoré bolo teraz zjavené. To tajomstvo je Kristus v tebe, nádej slávy (Kolosenským 1:26-27).
Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, chválim a uctievam Ťa; ďakujem, že si ma utvoril tak, aby som bol Tvojím bydliskom.
Uznávam, že tvoj Duch prebýva vo mne, chráni ma, vedie ma a ukazuje mi Tvoju dokonalú vôľu. Ďakujem Ti za to,
že skrášľuješ môj život slávou Tvojej prítomnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 4:7; Skutky 7:44-49
1-ročný plán: Skutky 6; 2.Kronická 26-28
2-ročný plán: 2.Korintským 4:7-18; Izaiáš 2
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Pastor Chris
Šiel namiesto teba
„On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom.“

(Kolosenským 1:18).
Fráza z úvodného verša „prvorodený z mŕtvych“ neznamená prvý, ktorý vstal z mŕtvych, nie! Pred
Ježišovou slávnou smrťou boli aj iní, ktorí vstali z mŕtvych, takže to, čo nám apoštol Pavol hovorí skrze
Ducha Svätého, je niečo iné. Keď boli naše hriechy vložené na Ježiša na kríži, tak vtedy zomrel duchovne.
Duchovná smrť znamená byť oddelený od Boha. Len cez duchovné znovu narodenie možno vstať z tejto
smrti. Ježiš Kristus bol prvorodený z duchovnej smrti.
Ako Ježiš visel na kríži, tak trpel v agónii z toho, že bol oddelený od Otca: „O deviatej hodine zvolal
Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Marek
15:34). To je výsledok toho, že On sa stal obeťou za hriech, čo sa automaticky spájalo s hriechom. „Toho,
ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“
(2.Korintským 5:21).
Pre Ježiša by bolo nelegálne, aby bol ukrižovaný a poslaný do pekla, lebo bol bez viny a bez
hriechu, ale On tam išiel miesto nás. Spomeň si na názorný príklad v Kolosenským 2:15, keď zápasil so
satanom v strašnej bitke v pekle a porazil jeho ako aj všetky zástupy temnoty s ním. „...odzbrojil (ozbíjal,
okradol – angl.) kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.“ Nikto iný nevyšiel
z duchovnej smrti alebo zo satanovho otroctva, len Ježiš. Zaplatil celú pokutu za každého človeka.
Preto, lebo spravodlivý človek bol vydaný za hriešnikov, tak sa stalo legálnym a možným to, aby
bola hriešnikom darovaná Jeho spravodlivosť. On zaujal naše miesto hriešnika, aby sme my mohli získať
Jeho spravodlivosť. Teraz si tak spravodlivý ako Kristus. On ťa stvoril úplným vyjadrením Jeho
spravodlivosti. Spravodlivosť, ktorou bol zaodetý, sa stala dostupná pre teba, lebo zomrel za teba a keď
vstal z mŕtvych, tak si vstal s Ním a v Ňom. Halleluja!
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem, že si poslal Ježiša, ktorý sa stal predstaviteľom hriechu kvôli mne a zomrel
namiesto mňa, aby som ja mohol byť urobený spravodlivým a tiež aby som bol vyjadrením Tvojej spravodlivosti.
Kráčam v nej a prejavujem ju dnes a vždy, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:17; 1.Korintským 1:30
1-ročný plán: Skutky 7:1-53; 2.Kronická 29-30
2-ročný plán: 2.Korintským 5:1-10; Izaiáš 3
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Pastor Chris
Nezanedbávaj Slovo
„ Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.“ (Príslovie 4:13).
Predstav si, že si študent a pred skúškami ti tvoj učiteľ dá všetky dôležité učebnice a materiály

k štúdiu, zdôrazní najdôležitejšie kapitoly, na ktoré by si sa mal zamerať a dokonca aj otázky, ktoré
môžeš očakávať. Čo by si si pomyslel o študentovi, ktorý povie: „Veľmi chcem tie skúšky urobiť, ale
neviem, či mám dosť času na štúdium?“ Takýmto rozhodnutím si určil svoj neúspech.
Rovnako je to aj v kresťanstve. Sme v životnej skúške; Duch Svätý, náš učiteľ, nám dal Slovo a
ukazuje nám, ako ho máme používať. On nám povedal, že na každý problém, ktorý treba vyriešiť a na
každú otázku, ktorú treba zodpovedať, je odpoveď v Slove. Nič zvonka ti nepomôže, preto študuj Slovo,
porozumej mu, ži ho a budeš úspešný.
Avšak ak niekto hovorí: „Chcem sa páčiť Bohu a konať podľa Jeho vôle. Chcem byť všetkým, na
čo ma predurčil, ale mojím problémom je, že skutočne nemám čas študovať Bibliu.“ Je podobný
študentovi, ktorého som opisoval. A toto má len jeden výsledok - zlyhanie. Musíš študovať Slovo
a venovať mu vo svojom živote plnú pozornosť. Ako sa Mu môžeš páčiť a byť v živote úspešný, ak ani
nepoznáš Jeho Slovo?
Božie Slovo je doslova Božím „návodom na obsluhu“ pre náš výnimočný život v sláve. Je to
jediný spoľahlivý materiál, ktorý ťa vybuduje a udržuje ťa v nadprirodzenom živote. Preto nezanedbávaj
Slovo. Najlepší spôsob, ako slúžiť Bohu a byť v živote výnimočne úspešný, je pôsobiť v Slove a žiť podľa
Jeho Slova.
Ježiš povedal: „A Ten, ktorý ma poslal, je so mnou, nenechal ma samého, pretože ja vždy to činím, čo je
milé Jemu“ (Ján 8:29). Ak budeš usilovne a hĺbavo študovať Slovo, budeš poznať Otcovu myseľ, Jeho
srdce bude pred tebou odhalené a ako budeš kráčať v Jeho svetle, budeš sa mu vždy páčiť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za premieňajúcu moc Tvojho Slova v mojom živote. Ako študujem Tvoje Slovo, moja
myseľ je obnovovaná. Som premieňaný a umiestnený v Tvojej sláve. Pokračujem v raste a pokroku, môj prospech
a postup je viditeľný vo všetkom. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 8:10; 2.Korintským 3:18; Skutky 20:32
1-ročný plán: Skutky 7:54-8:8; 2.Kronická 31-32
2-ročný plán: 2.Korintským 5:11-21; Izaiáš 4
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Pastor Chris
„Vystúp z lode“
„Odpovedal mu: Poď! I vystúpil Peter z lode, chodil po vode a šiel k Ježišovi“ (Matúš 14:29).
V Matúšovi 14 Ježiš kráčal po vode a ukázal nám niečo mimoriadne na živote viery; je to život

Ducha, do ktorého sme boli povolaní. Keď Ho Jeho učeníci videli kráčať po vode, boli vystrašení, mysleli
si, že vidia ducha. Avšak Ježiš utíšil ich strach a povedal: „...to som ja, nebojte sa“ (Matúš 14:27).
Keď Peter počul Majstrov hlas, povedal: „Pane, ak si to Ty, rozkáž mi prísť k Tebe po vode“ (Matúš
14:28). Ježiš mu odpovedal: „Poď.“ Peter vystúpil z lode a kráčal po vode, aby sa stretol s Ježišom. Krátko
nato sa začal Peter topiť, keď sa zahľadel na zúriacu búrku. Strach zovrel jeho srdce, a to zničilo jeho
vieru.
Kráčať po vode znamená život v Duchu, keď neberieš ohľad na nič iné, len na Slovo. Je to vtedy,
keď vystúpiš zo svojej komfortnej zóny a bezpečia lode a vykročíš na základe Božieho Slova. Mnohí si
namiesto toho, aby vykročili vo viere, vyberú zostať na lodi, rovnako ako učeníci. Predstav si, aké by to
bolo slávne, keby všetci učeníci vykročili vo viere a postavili by sa na vodu, keď Majster povedal: „Poď!“
Buď rýchly a smelý v jednaní vo viere. Je omnoho viac toho, čo môžeš vychutnávať v Bohu.
Používaj vieru a cvič sa v nej. V okamihu, keď vykročíš vo viere v čomkoľvek, o čo ťa Boh požiadal, aby
si urobil, odmietni byť zmätený a upriam svoj pohľad na Ježiša. Peter vystúpil z lode vo viere a kráčal po
vode. Avšak okamžite, keď prestal byť zameraný na Neho, sa začal topiť.
Židom 12:2 hovorí: „Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonáva teľa našej viery...“ To znamená odvrátiť
sa od všetkého ostatného a upriamiť sa na Ježiša. Vedome sa odvráť od všetkých problémov a obmedzení
a zameraj svoju pozornosť na realitu Jeho Slova. Odmietni brať ohľad na nepriaznivé okolnosti a byť
nimi ovplyvnený, zostávaj zameraný na Slovo. Zavri dvere svetu a nepozeraj na nič iné, len na Boha.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za požehnanie jednať podľa Tvojho Slova. Dnes cez Slovo rastiem a spolieham sa na
jeho schopnosť preniesť ma cez všetko a spôsobovať, že budem vynikať vo všetkom, čo robím. Som na ceste, kde
stúpam a posúvam sa za úspechom a víťazstvom; som na mieste slávy a výnimočnosti. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Ján 3:14-15; 2.Korintským 4:13
1-ročný plán: Skutky 8:9-40; 2.Kronická 33-34
2-ročný plán: 2.Korintským 6:1-10; Izaiáš 5-6
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Pastor Chris
Úspech bez zápasu
„Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku, odpočinul si od svojej

práce tak ako Boh od svojej“ (Židom 4:9-10).
Všimni si podčiarknutý text v úvodnom verši: „Lebo každý, kto vošiel do Jeho odpočinku...“ Tento
odpočinok je odpočinok v Kristovi; je to oveľa viac, ako odpočinok pre fyzické telo. Je to odpočinutie pre
tvoju dušu, keď za nič nebojuješ ani sa nenamáhaš. Ako novému stvoreniu ti je všetko, čo je potrebné pre
tvoj úspech, prosperitu, víťazstvo, zdravie a veľkosť, dostupné v Kristovi. Takže už nemusíš viac v živote
zápasiť, pretože si vošiel do Božieho odpočinku.
Je mnoho ľudí, ktorí si neuvedomili túto pravdu, takže nemôžu kráčať vo výhodnom postoji
odpočinutia. Namáhajú sa a zápasia vo svojej práci, podnikaní, projektoch alebo dokonca vo svojich
evanjelizačných povinnostiach. Ale Kristus je naším odpočinkom. Naše zápasenie sa Bohu nepáči. To je
dôvod, prečo bol poslaný Duch Svätý, aby nám pomáhal. Ján 14:16 (rozšírený angl. preklad) hovorí: „A Ja
požiadam Otca a On vám dá iného Pomocníka (Tešiteľa, Obhajcu, Orodovníka – Poradcu, Toho, kto dáva silu a je
vždy po tvojom boku), aby bol s vami navždy.“ On je dnes tu a teraz je tvojím Pomocníkom.
Žijeme v dni odpočinku, vládnutia a panovania s Kráľom, posadení spolu s Ním v ponebeských
oblastiach: „...a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi“ (Efezským 2:6).
Všimni si, že písmo nehovorí: „...boli sme postavení spolu v ponebeských oblastiach“, nie! Sedíme spolu
s Ním; a to nie je pozícia ťažkostí, zápasu alebo námahy; je to pozícia odpočinku. Práca bola dokonaná
v Kristu Ježišovi; On teraz hovorí: „Tešte sa zo všetkého, žite v mojom odpočinku, pretože všetky veci sú
vaše.“
Aj tvoja evanjelizačná práca by nemala byť zápasom. Poznaj túto pravdu a s týmto vedomím káž
a uč Slovo; bude v tom moc Ducha a bude usvedčovať a zapaľovať srdcia tvojich poslucháčov. Je to
súčasť tvojho požehnania ako Abrahámovho semena, aby si vynikal a robil pokrok v živote, od slávy
k sláve - bez zápasenia.
Vyznanie
Som novým stvorením v Kristovi, semenom Abrahámovým a dedičom podľa zasľúbenia. Trvalo žijem v
Božom odpočinku, pretože Kristus je mojím sabatom (dňom odpočinku). Teraz a vždy chodím v Jeho sláve, pretože
som bol ustanovený k tomu, aby som vynikal, víťazil a robil pokrok od slávy k sláve, bez zápasov alebo starostenia
sa. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Matúš 11:28-30, 1.Petra 5:7
1-ročný plán: Skutky 9:1-31; 2.Kronická 35-36
2-ročný plán: 2.Korintským 6:11-18; Izaiáš 7
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Pastor Chris
Vychovávaj ich Slovom
„Vyučuj dieťa ceste (spôsobu), ktorou by malo ísť: a keď bude staré, neodchýli sa od nej“ (Príslovia 22:6

angl. preklad).
Je to zodpovednosť rodičov, aby vychovávali svoje deti Pánovej ceste. To je to, čo Slovo hovorí:
„Vyučuj dieťa ceste (spôsobu), ktorou by malo ísť: a keď bude staré, neodchýli sa od nej.“
Niektorí rodičia môžu povedať: „Snažíme sa našim deťom nič nevnucovať; jednoducho ich
necháme, aby sa rozhodovali sami.“ Aká chyba! Biblia hovorí: „Bláznovstvo je priviazané na srdci chlapca;
prút kázne ho vzdiali od neho“ (Príslovia 22:15). Deťom nie je dovolené robiť ich vlastné rozhodnutia;
potrebujú byť vychovávané a vedené. Rodičia majú zodpovednosť skrze Ducha vedieť, čím by ich deti
mali byť a v tomto smere ich vybudovať.
Niektorí rodičia sa správajú, akoby Boh povedal: „Nechajte deti mne a Ja určím, ako budú
vyrastať“; toto nepovedal. Ale povedal, aby rodičia vychovávali dieťa ceste, ktorou by malo ísť. Ak už
máš deti, nechaj sa viesť Duchom Svätým, aby si ich vychovával v spravodlivosti. Neustále ich
vychovávaj v Slove. Dokonca aj keď to vyzerá, akoby nenasávali kultúru Slova, pokračuj v tom a nezúfaj.
Daj tomu nejaký čas; výsledky vychovávania budú zrejmé. Čoskoro prídu na správne miesto a budú
všetkým, čo Boh pre nich určil, aby boli.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že Tvoje Slovo má schopnosť učiniť ma tým, o čom hovorí a produkuje vo mne a
v tých, ktorých si mi zveril do starostlivosti pravú, ničím nepoškvrnenú oddanosť Tebe. Sme poddaní panstvu Ježiša
Krista a vedeniu a opatere Ducha, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:13; Ezechiel 36:27; Príslovia 23:13; 5.Mojžišova 6:6-7; Príslovia 29:15
1-ročný plán: Skutky 9:32-43; Ezdráš 1-3
2-ročný plán: 2.Korintským 7:1-8; Izaiáš 8
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Pastor Chris
Milosť a pokoj vo vzrastajúcej miere
„Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša, nášho Pána“ (2. Petra 1:2).
Z úvodného verša môžeme pochopiť, že spôsob, ako mať rozmnoženú milosť a pokoj vo svojom

živote, je skrze poznanie (grécky: epifnosis) Boha a Ježiša, nášho Pána. Niekto môže nariekať: „Prosím,
modlite sa za mňa; môj život je v neporiadku. Nemám pokoj doma, nemám pokoj tam, kde pracujem.
V mojom srdci nie je žiadny pokoj; naozaj potrebujem modlitby.“ Môžeš sa modliť za takú osobu, ale
nemusí to fungovať, pretože Slovo je jasné v tom, ako si užívať väčší pokoj vo svojom živote: Je to skrze
poznanie Boha a Ježiša, nášho Pána. Boh chce, aby si poznal a žil cez Jeho Slovo, pretože čím viac Ho
poznáš, tým viac milosti a pokoja si budeš užívať vo svojom živote.
Okrem toho tento pokoj neodkazuje na bežný pokoj v zmysle byť v kľude alebo osamote. Grécke
slovo pre pokoj je „eirene“, ktoré je podobné hebrejskému „shalom“, čo znamená pokoj s odpočinkom
a prosperita dokopy. Inými slovami, skrze poznanie Boha je prosperita tvoj normálny životný stav!
Všetko ohľadne tvojho života funguje správne. Nie si z ničoho nervózny ani rozčúlený! Bez ohľadu na to,
čo sa deje v tvojom živote, nie si rozrušený; si vo vedení a máš to pod kontrolou.
Keď sa dozvedáš viac o Ježišovi a medituješ nad Jeho Slovom; keď sa dozvedáš o Otcovi skrze
spoločenstvo, bude k tebe prichádzať viac zjavení. Znalosť Jeho Slova nás robí pánmi, čo spôsobuje, že
tvoj život bude naplnený nezmerateľnou milosťou a pokojom.
Všimni, že Biblia nehovorí: „Milosť a pokoj ti bude pridaná“, ale že sa bude „...rozmnožovať (angl.
násobiť) v tebe.“ Je možné, aby sa v tvojom živote milosť a pokoj hromadili v rastúcej miere. Ján 1:16
hovorí, že z Jeho plnosti sme prijali všetko, milosť nad milosť. Takže užívaj si milosť a pokoj vo svojom
živote, a to skrze rastúce poznávanie Pána. Chvála Bohu!
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za vedenie a múdrosť prijatú v Tvojom Slove. Keď dnes otváram svojho ducha na
Tvoje Slovo, milosť a pokoj sú rozmnožené v mojom živote; moje srdce je obsadené božskou múdrosťou a opevnené,
aby prevládalo nad okolnosťami. Prekonávam každý útlak a nepokoj, pretože mám pokoj a prosperitu, v Ježišovom
mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Petra 3:18, Skutky 20:32, Izaiáš 26:3
1-ročný plán: Skutky 10:1-23; Ezdráš 4-6
2-ročný plán: 2.Korintským 7:9-16; Izaiáš 9
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Pastor Chris
Tréning pre majstra
„Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval.“ (2.Timoteovi 4:7).
Ak chceš byť dobrým vodcom, úspešným vodcom, musíš byť dobre vytrénovaný. A trénovanie

nie je jednorazová vec; je to neustále cvičenie a cieľom každého tréningu je dospieť k majstrovstvu alebo
dokonalosti. Niektorí ľudia veria, že dovtedy, dokým budú tu na zemi, tak sa budú musieť stále učiť, ale
aj tak nikdy nedosiahnu majstrovstvo. Toto nie je to, čo učí Slovo.
Biblia hovorí o ľuďoch, ktorí sa stále učia, ale nikdy nie sú schopní prísť k poznaniu pravdy (2.
Timoteovi 3:7). Toto nie je odporúčanie. Existuje stav majstrovstva, po ktorom by každý kresťan mal
túžiť, aby ho dosiahol. Sú určité veci, v ktorých sa musíš zdokonaliť pred tým, než ti Boh dovolí, aby si sa
posunul k vyšším záležitostiam v duchovnej oblasti. A to je dôvod, prečo musíš byť trénovaný v Slove.
V Efezským 4:11-12 nám apoštol Pavol ukazuje zámer pätice služobných darov, ktoré Pán Ježiš
daroval cirkvi. Sú tu na to, aby trénovali alebo „zdokonaľovali“ svätých. Je to preto, aby sme mohli
dosiahnuť majstrovstvo: „A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a
iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali (zdokonaľovali angl. preklad) svätých...“
Neži taký život, aby si bol stále „na ceste“ za dosiahnutím tých istých vecí, alebo aby si bol na tej
istej úrovni celé roky. Sú určité veci, ktoré by si mal docieliť, a keď to urobíš, pohni sa k vyššej úrovni,
choď za niečím vyšším. Úspech je merateľný na rozličných úrovniach. Počas procesu tréningu môžeš
povedať, či si alebo nie si úspešný, a to podľa výsledkov, ktoré dosiahneš na základe tvojej momentálnej
úrovne tréningu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za dary služobnosti pre telo Kristovo, aby cirkev mohla byť vyučovaná, trénovaná,
zdokonaľovaná a zmocnená pre dielo služby. Využívam Tvoje Slovo a požehnania Ducha, cez ktoré som trénovaný
pre nepretržitý život víťazstva, úspechu, povýšenia a veľkosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 13:17; 2.Timoteovi 3:16; Židom 5:13-14
1-ročný plán: Skutky 10:24-48; Ezdráš 7-8
2-ročný plán: 2.Korintským 8:1-8; Izaiáš 10
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Pastor Chris
Rob svoje spasenie efektívnym
„A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej

neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie“ (Filipským 2:12).
Jednej žene, ktorá sa volala Alada, diagnostikovali rakovinu prsníka a požiadala ma, aby som sa
za ňu modlil. Ale povedal som jej, že by mala „pracovať ma svojom spasení“ tým, že bude používať svoje
ústa, aby odstránila rakovinový nádor. Vysvetlil som jej, čo sú ústa: je to „čepeľ alebo ostrie zbrane“;
grécke slovo je „stoma“. Bola nadšená a okamžite začala pracovať. Neustále hovorila k výrastku vo viere
počas nejakej doby.
Keď som ju uvidel o šesť mesiacov neskôr, bola kompletne zdravá; rakovina zmizla a ona bola
úplne v poriadku. Pracovala na svojom spasení. Ak si chorý, máš podlomené zdravie alebo máš nejakým
spôsobom postihnuté svoje telo a túžiš po tom, aby si bol v poriadku, uveď svoju vieru do činnosti. Konaj
Slovo. Božie Slovo je na činenie; konaj ho. Pokiaľ zostane len na stránkach Biblie, nebude pre teba
prinášať nijaký výsledok. Ale keď prostredníctvom meditácie vyslovuješ Slovo, stane sa mečom Ducha,
ktorý porazí nepriateľa.
Požehnania sú už zabalené a sú ti už aj doručené. Biblia hovorí: „Ako nám Jeho božská moc v
poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť“ (2.Peter
1:3). Boh už urobil všetko, čo mal urobiť pre teba, aby si mal slávny život a aby si si ho užíval. Avšak ty
máš zodpovednosť, aby si „pracoval“ na svojom spasení v Kristovi.
Ty si ten, kto má zaistiť, aby sa všetky úžasné Božie požehnania prejavili v tvojom živote. Neseď
len tak v postoji: čo bude, bude; ty si ten, kto má pracovať na tom, aby tvoje spasenie fungovalo. Kristus
ťa už spasil, ale je to teraz tvoja zodpovednosť, aby spasenie fungovalo; ty urob, aby v tvojom živote
fungovalo Kráľovstvo. Pracuj na svojom uzdravení, prosperite, víťazstve, povýšení atď. Odmietni
dovoliť, aby nad tebou panovala choroba. Napriek inflácii a ekonomickému úpadku prehlasuj bez
váhania svoju prosperitu.
Vyznanie
Drahý Otec, ďakujem Ti za spasenie, ktoré si mi dal v Kristovi. Kraľujem a vládnem Božím Slovom
a mocou Ducha Svätého nad chorobou, nemocou a okolnosťami. Bez strachu alebo odsudzovania, ale plný istoty
v Slovo idem dnes dopredu vo viere a ustanovujem požehnania a dobrotu Kráľovstva v mojom živote, v mene Ježie,
Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:19-20; 2.Timoteovi 1:6
1-ročný plán: Skutky 11:1-18; Ezdráš 9-10
2-ročný plán: 2.Korintským 8:9-17; Izaiáš 11-12
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Pastor Chris
Omilostený pre veľkosť
Abrahám bol už starý a zošlý vekom; Hospodin ho vo všetkom požehnával (1.Mojžišova 24:1).
Boh požehnával Abraháma vo všetkom a urobil ho otcom mnohých národov: „Hľa, toto je moja

zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov“ (1.Mojžišova 17:4). Takže mal národy v svojom vnútri.
Príbeh o Izákovi, jeho synovi, je tiež pozoruhodný. Keď boli jeho dvaja synovia Jákob a Ezau počatí, Pán
povedal Rebeke, ich matke: „Dva národy sú v tvojom živote...“ (1.Mojžišova 25:23) a tieto dva národy
splodili viac národov. Avšak to neboli tie, ktoré mal Boh v mysli.
V liste Rimanom 9:7 Boh nepovedal: „...po Izákovi sa bude volať tvoje semeno“; ale povedal: „...Tí, čo
sú z Izáka, budú sa volať tvojím semenom.“ To znamená, že nehovoril o fyzických potomkoch Abraháma, ale
o Kristovi: „A zasľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi (semenu). Nehovorí: jeho potomkom, ako by
(hovoril) o mnohých, ale ako o jednom: tvojmu potomkovi, a tým je Kristus“ (Galatským 3:16).
Galatským 3:29 hovorí: „...A ak ste Kristovi, ste potomkovia (semeno) Abrahámovi, dedičia podľa
zasľúbenia.“ Sme Abrahámove semeno a každý z nás má potenciál množstva. Nesieš semeno veľkosti.
Tvoj pokrok a prosperita by mala vždy narastať. Čítaj o Izákovi; Biblia hovorí: „...tento muž vzmohol a
vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol“ (1.Mojžišova 26:13).
Ako Abrahámove semeno ak by si bol napríklad pastorom a máš tisíc členov vo svojom zbore,
tak nie je žiadny dôvod na to, aby tých tisíc členov nemohlo narásť na päťtisíc alebo desaťtisíc v priebehu
určitého obdobia. Máš milosť a schopnosť na rast, vzostup a rozširovanie.
Máš milosť pre veľkosť; máš pomazanie na to, aby si bol plodný a produktívny v každom
dobrom skutku. Preto rob pokrok zo slávy do slávy.
Vyznanie
Patrím Kristovi, a preto som Abrahámovo semeno, mám milosť pre veľkosť a pomazanie, aby som bol
plodný a produktívny v každom dobrom skutku. Bol som ustanovený, aby som prosperoval a žil v Tvojej sláve. Dnes
i vždy ti prinášam česť, v mene Ježiš. Amen!
Rozšírené štúdium: Ján 15:5; Ján 15:4-4; Rimanom 8:17
1-ročný plán: Skutky 11:19-30; Nehemiáš 1-3
2-ročný plán: 2.Korintským 8:18-24; Izaiáš 13
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Pastor Chris
On je Pánom komunikácie
Však Boh hovorí jedným spôsobom i druhým, hoci si to nevšímajú. Vo sne, v nočnom videní, keď tvrdý

spánok padá na ľudí, v driemotách na lôžku, vtedy otvára ľuďom uši, spečaťuje im dané poučenia, aby odvrátil
človeka od toho, čo koná, a zmaril pýchu muža (Jób 33:14-17).
Náš Boh je pánom komunikácie. Nie je obmedzený faktormi, ktoré obmedzujú ľudskú
komunikáciu. Zatiaľ čo ty Mu hovoríš svojimi ústami, On môže hovoriť k tvojmu duchu a viesť tak
s tebou rozhovor. Dokonca aj keď sa rozprávaš s ľuďmi, On hovorí s tvojím duchom. Môže ti dávať
otázky a ty Mu môžeš odpovedať, zatiaľ čo hovoríš s inými.
Náš úvodný verš ukazuje, že Pán dokonca hovorí k človeku počas spánku. Pre Neho neexistujú
prekážky. Neustále posiela svoje Slovo ľuďom rôznymi spôsobmi, ale mnohí si to nevšímajú
alebo nevenujú tomu pozornosť a platia veľkú cenu za ignoranciu, neposlušnosť alebo rebéliu.
Niekedy, keď prinášame niekoľko minút i dlhšie proroctvo alebo posolstvo zjavenia, niektorí
ľudia sa čudujú, ako dlho to trvá, kým nám Boh povie tieto veci. Pýtajú sa: „Počúvali ste kvôli tomu Boha
celú hodinu?“ Pokúšajú sa zistiť, ako dlho trvalo Bohu, aby odovzdal svoje posolstvo. Môže oznamovať
veľmi dlho niečo veľmi krátke a môže vložiť tak veľa do tvojho ducha v krátkom čase. My uvažujeme
o čase, pretože žijeme v oblasti času, ale Boh nežije v čase; žije vo večnosti.
Keď s Ním hovoríš, tvoj duch je otvorený, aby počúval a prijímal od Neho. Boh ti slúži
v duchu, ty prijímaš to, čo zdieľa s tebou v tvojom duchu a môžeš Mu odpovedať. Je to komunikácia
Ducha k duchu. Aké slávne spoločenstvo! Preto je tak dôležité, aby si sa modlil z ducha; hovor horlivo
v iných jazykoch a nech sa tvoj duch rozžiari a je živý Bohu.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za schopnosť počúvať a rozpoznať Tvoj hlas. Chodím v duchu a nie v tele. Preto je
môj duch neustále trénovaný Tvojím Slovom, aby počul a rozoznával Tvoj hlas, keď ma vedieš v neustálom
víťazstve, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 20:27; 1.Ján 2:27; Ján 10:27
1-ročný plán: Skutky 12; Nehemiáš 4-6
2-ročný plán: 2.Korintským 9:1-10; Izaiáš 14
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Pastor Chris
Moc lásky: Najväčšia sila vo vesmíre
...a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou

(Efezským 3:19).
Láska je najväčšia moc na svete. Je to najväčšia sila vo vesmíre. Biblia hovorí, že Boh je láska
(1.Ján 4:8). Láska vzkriesila Ježiš Krista z mŕtvych. Láska môže spôsobiť čokoľvek, čo potrebuješ pre svoj
život. Dokonca aj teraz je prítomná Božia moc lásky, ale pokiaľ nepoznáš Božiu lásku, nemôžeš poznať jej
moc. Niektorí ľudia nepoznajú Božiu lásku, pretože nie sú si istí, či ich Boh miluje osobne. Jednoduchý
test ti môže pomôcť to zistiť. Spýtaj sa seba: „Milujem Boha?“ Ak je tvoja odpoveď áno, potom sa spýtaj
druhú otázku: „Je Boh tak dobrý ako som ja?“ Ak je znova tvoja odpoveď áno, potom to znamená, že Boh
ťa určite miluje prinajmenšom tak, ako miluješ ty Jeho Ale Boh nie je len tak dobrý ako ty; je lepší.
Jeho láska k nám je neobmedzená, bezpodmienečná, čistá a večná. Miluje ťa viac, ako ty miluješ
seba. V skutočnosti by si Ho nikdy nemohol milovať, ak by si sa nenaučil Jeho láske. Preto apoštol Pavol
prehlásil: „My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý“ (1.Ján 4:19). Jeremiáš 31:3 tiež hovorí: „Z diaľky sa mu
zjavil Hospodin: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.“
Náš úvodný verš hovorí: „...a poznať Kristovu lásku... aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.
Boží zámer pre naše životy je, aby sme boli naplnení všetkou Jeho plnosťou, aby sme boli zatopení v Jeho
láske, zjavovali Jeho život, prirodzenosť, charakter a moc. O tom hovoril Pán Ježiš, keď zvolal v chráme:
„Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa“ (Ján 7:38). Jeho moc lásky tečie od
nás k svetu (Rimanom 5:5). Je to oheň, ktorý nemôže byť zahasený (Pieseň Šalamúnova 8:7), je to
premáhajúca moc, ktorá rozdrví strach (1.Ján 4:18) a každé dielo zla. Kráčaj v plnosti tejto moci lásky.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi udeľuješ zjavenie poznania o rozmere Tvojej lásky; šírku, dĺžku, hĺbku
a výšku, a takto ma naplňuješ Tvojou plnosťou. Som zakorenený a založený v láske a moje srdce preteká Kristovou
láskou. Dnes zjavujem a vyžarujem Tvoju slávu môjmu okoliu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:14; Filemonovi 1:6
1-ročný plán: Skutky 13:1-12; Nehemiáš 7-8
2-ročný plán: 2.Korintským 9:11-15; Izaiáš 15-16
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Pastor Chris
Vyrež všetko zlé
Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte

vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi (Efezským 4:31-32).
V 5.Mojžišovej 10:16 nám Biblia hovorí, aby sme si obrezali svoje srdcia. „Preto obrežte si srdce a
nebuďte už viac tvrdohlaví.“ Čo to znamená? Obrezať znamená „vyrezať, odstrániť“ niečo. Obrezať svoje
srdce by malo preto znamenať odstrániť zo svojho srdca tie veci, ktoré by tam nemali byť: horkosť, hnev,
nenávisť, zlobu a všetky formy zla. Niektorí ľudia nevedomky pripustia tieto veci v ich srdciach, pretože
nie sú si vedomí ich dôsledkov.
Napríklad zatrpknuté srdce je miestom na démonické aktivity. A nielen to, väčšina rakoviny
pochádza z hnevu a horkosti. Príslovia 14:30 hovorí: „Pokojné srdce vedie k zdravému telu; žiarlivosť je ako
rakovina v kostiach“(NTL angl. preklad). Ľudia začínajú vnímať rakovinu vtedy, keď sa začína prejavovať
bolesťou alebo ťažkosťami; nevedia, že to pravdepodobne začalo už pre rokmi, keď dovolili, aby
horkosť, hnev, nenávisť, zloba a závisť zotrvávali v ich životoch. Preto Biblia hovorí: „Hľadajte pokoj s
každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána! Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby
nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili“ (Židom 12:14-15).
Sú ľudia, ktorí boli zranení až k slzám a s horkosťou vo svojich srdciach jednajú nevhodným
spôsobom. Pán ti dnes hovorí: „Obrež si svoje srdce!“ Vyrež horkosť a hnev zo svojho srdca pre svoje
vlastné dobro.
Skúšal si neúspešne zastaviť hnev alebo si skúšal odstrániť horkosť? Nemusíš zápasiť. Všetko, čo
musíš urobiť, je vyhlásiť Ježiša Krista za svojho Pána nad svojím životom: nad svojím duchom, dušou
a telom. Potom prehlás: „Žiadny démon temnoty nemôže proti tomu obstáť. Satan nemôže vzdorovať
moci lásky. Slovo prehlásilo: „V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach...“ (1.Ján 4:18).
Modlitba
Drahý Otec, moje srdce je plné Tvojej lásky, dobroty a zľutovania. Odmietam dovoliť horkosti, hnevu alebo
zvade, aby sa vo mne zakorenili. Kráčam dnes i vždy v láske a som presvedčený, že nijaký nástroj utvorený proti
mne nebude úspešný, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 13:3; 1.Ján 4:8; Marek 11:25-26
1-ročný plán: Skutky 13:13-52; Nehemiáš 9-10
2-ročný plán: 2.Korintským 10:1-7; Izaiáš 17
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Pastor Chris
Povolaný do služby života a milosti
Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom

prinášalo požehnanie (Efezským 4:29).
Ako kresťania máme Ducha Kristovho. Sme svetlo sveta. Máme žiť, milovať, hovoriť
a vykonávať všetky naše záležitosti v živote tak, ako On. Tvoje slová by mali vždy poskytovať milosť
tým, ktorí počúvajú.
Avšak niektorí ľudia nie sú si vedomí tejto skutočnosti. Sú vedení svojimi zmyslami. Robia veci,
ktoré chcú robiť a hovoria, čo chcú hovoriť – a to všetko podľa svojich pocitov. Takíto ľudia sú hrdí na to,
že majú hrozné, hrubé a urážajúce slová. Keď sú nahnevaní, tak neváhajú hovoriť slová, kvôli ktorým by
tí, ktorí počúvajú, nemuseli spať. Sú pyšní na to, za čo by sa mali hanbiť. Biblia hovorí o takýchto ľuďoch,
že „ich bohom je ich chuť“. Keby len poznali strašné následky svojho konania. Filipským 3:18-19 hovorí:
„Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža
Kristovho: ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské.“
Nikdy nebuď šťastný z toho, že si niekoho urobil smutným. Nebuď ako človek, ktorý bol šťastný
z toho, že nakričal na uvádzača za to, že ten ho požiadal, aby si niekde sadol v cirkvi. Toto nie je v súlade
s tvojou prirodzenosťou lásky. Biblia hovorí: „...neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou“ (1.Korintským
13:6). Sme služobníci evanjelia, povolaní k službe života a milosti. Buď ako Ježiš. Biblia hovorí: „A veľký
zástup počúval Ho s radosťou“ (Marek 12:37). Keď nás ľudia počúvajú, tak by mali byť radi, pretože im
slúžime dobrotivými slovami; slovami života. Sláva Bohu!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti, za Tvoje Slovo, ktoré naplňuje moje srdce dobrými, výnimočnými, poučnými
a pozdvihujúcimi myšlienkami. Dôsledne požehnávam a inšpirujem tých, ktorých si dal na mojej ceste,
povzbudzujem ich v Pánovi, pretože moje srdce je naplnené dobrými pokladmi z Tvojho Slova, v mene Ježie. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 4:11; Príslovia 16:24
1-ročný plán: Skutky 14; Nehemiáš 11-13
2-ročný plán: 2.Korintským 10:8-18; Izaiáš 18
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Pastor Chris
Nositelia Jeho milosti, moci a slávy
„...takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí

duchovia vychádzali z nich (Skutky 19:20).
Biblia hovorí o šatkách a zásterách, ktoré brali od apoštola Pavla a dávali ich na ľudí, ktorí boli
chorí a stali sa zázraky. Šatky obsahovali Božiu moc a v momente, ako sa dostali do kontaktu s nejakou
potrebou, tak bola táto moc aktivovaná. Šatky a zástery boli neživé; nemali inteligenciu, ale prenášali
Božiu moc.
Ak mohli obsahovať a prenášať Božiu moc takéto neživé materiály, o čo viac ľudské telo! Si lepší
než šatka. Keď si sa znovuzrodil a prijal si Ducha Svätého, tak na tvojom živote je pomazanie. Nie si
obyčajný človek. Si nositeľom Boha; si rozširovateľom Jeho milosti, moci a slávy. Boh sa usiluje o to, aby
sa na zemi cez teba zjavovala Jeho sláva a moc a ustanovovala Jeho spravodlivosť. Jeho pomazanie je
v tebe (1.Ján 2:27). Roznecuj vždy v sebe toto pomazanie.
Ako roznietiš pomazanie? Je to tým, že sa znova a znova naplňuješ Duchom. Biblia hovorí: „A
neopíjajte sa vínom, v ktorom je výstrednosť; ale napĺňajte sa Duchom; hovoriac sám sebe žalmy a hymny
a duchovné piesne, spievajúc a robiac vo svojom srdci melódie Pánovi (Efezským 5:18 rozšírený angl. preklad).
Hovor, spievaj a vytváraj neustále vo svojom srdci melódie; je to niečo, čo musíš robiť vedome, aby si
neustále vyžaroval Ducha a vždy zažíval Jeho prejavy vo svojom živote.
Mal by si evanjelizovať vo vlakoch a autobusoch, v nákupných centrách alebo na ulici a všetci tí,
ktorí by ťa počúvali, by boli „elektrifikovaní“ Duchom. „A zatiaľ čo Peter ešte hovoril, Duch Svätý padol na
všetkých, ktorí počúvali Slovo“ (Skutky 10:44). Toto je deň Božej moci, preto buď smelý, aby si konal Slovo.
Začni prúdiť s Božím Duchom.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za pomazanie Tvojho Ducha v mojom živote. Som nositeľom Tvojej milosti, moci
a slávy. Som Tvojou predĺženou rukou a cezo mňa uskutočňuješ Tvoj božský zámer v svete, aby si sa dotýkal,
požehnával, uzdravoval, pozdvihoval, posilňoval a inšpiroval iných, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 10:44-45; 2.Korintským 8:11-12
1-ročný plán: Skutky 15:1-21; Ester 1-4
2-ročný plán: 2.Korintským 11:1-9; Izaiáš 19

