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Pastor Chris
Máš niečo, čo môžeš dať
Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na utvrdenie udelil nejaký duchovný dar (Rimanom 1:11).
Všimni si, že apoštol Pavol nepovedal: „...veľmi túžim vidieť vás, aby sme sa spolu modlili a prosili

Boha, aby vám udelil nejaké duchovné dary“; nie. Ale povedal: „...Lebo veľmi túžim vidieť vás, aby som vám na
utvrdenie udelil nejaký duchovný dar...“ Pavol vedel, že má niečo, čo môže dať, a to je v protiklade s tým, čo
si niektorí ľudia myslia o sebe. Neveria, že majú dary Ducha. Hovoria: „Nikto nemá žiadny dar; iba Boh
má dar, tak prestaň hovoriť, že máš dar.“ Myslia si, že sú pokorní.
Avšak toto je neznalosť a nie pokora a Boh nechce, aby sme boli neznalí ohľadom darov alebo
prejavov Ducha. V 1.Korintským 12:1 povedal: „Ani o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli,“
pretože prejavovanie Ducha je dané každému človeku na všeobecný úžitok. 1.Korintským 12:8-10 ďalej
zvýrazňuje pre nás niektoré dary a prejavovania Ducha, ktoré sú dané každému z nás tak, ako Duch chce.
Takže Pavol má niečo, čo môže dať, preto túži po stretnutí s veriacimi v Ríme, a to kvôli efektu,
ktorý to spôsobí v ich životoch a rovnako aj v jeho živote. Povedal: „...to jest: aby sme sa navzájom
povzbudili svojou obapolnou vierou, vašou i mojou“ (Rimanom 1:12). Inými slovami, on bude povzbudený
výsledkom tohto duchovného odovzdania v životoch týchto svätých v Ríme.
Toto potrebujeme v cirkvi dnes viac ako inokedy. Jeden z dôvodov toho, prečo sú niektorí
kresťania vlažní a vyzerajú slabí je to, že nikdy neprijali takéto odovzdanie Ducha. Biblia nám hovorí
o tom, ako apoštoli išli a potvrdzovali alebo posilňovali svätých v ranej cirkvi (Skutky 14:21). Ako to
robili? Bolo to cez kázanie a vyučovanie Slova a dokazovanie moci Ducha Svätého.
Pre ľudí nestačí, že veria; musia byť tiež utvrdení, to znamená byť posilnení cez udelenie darov
Ducha. Máme niečo, čo máme dávať; nie sme obyčajní ľudia. Požehnávaj iných darmi a mocou Ducha
Svätého v tvojom živote.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za požehnania Tvojho Ducha v mojom živote. Rozširujem vôňu Kristovu ľuďom
v mojom okolí ako nikdy pred tým, aby mohli mať účasť na Tvojej milosti a boli požehnaní darmi a mocou Ducha
Svätého, ktorý je vo mne, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 14:21-23; Ján 7:38-39
1-ročný plán: Skutky 15:22-35; Ester 5-7
2-ročný plán: 2.Korintský 11:22-33; Izaiáš 20
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Pastor Chris
Si svetlom v tvojom okolí
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté (Matúš 5:14).
Pán Ježiš urobil toto silné vyhlásenie o tebe. Hovorí ti túto vec práve tak, ako to povedal o sebe:

„Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta“ (Ján 9:5). Si svetlom na vrchu; si svetlom v tvojom okolí. Matúš
5:15 hovorí: „Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome“.
Toto nám dáva poznať tvoje povolanie ako kresťana. Si povolaný na to, aby si bol svetlom
v temnote. Žalm 74:20 hovorí: „...lebo zákutia zeme sú plné dúpät násilia...“ Ale ty si svetlom v tomto
temnom svete.
Efezským 5:13 nám hovorí: „...Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným.“ Svetlo je to, čo robí veci
zjavnými; svetlo objasňuje. Ty máš v tomto živote povolanie, aby si prinášal do tohto sveta jas.
1.Tesalonickým 5:5 hovorí: „Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme.“ Nemôžeš
byť iný od toho, z čoho pochádzaš. Potomok psa bude prirodzene pes a nie mačka. Preto ako dieťa svetla
si svetlom! Prinášaš jas, odhalenie Božieho Slova a zjavenie vecí Ducha svetu.
Si svetlo sveta, rovnaký spôsobom, ako bol Ježiš svetlom sveta. Pán Ježiš oznamoval ľuďom: „Ja
som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12). Týmto si aj ty!
Ako študent si svetlom v tvojej škole. Ako podnikateľ si svetlom v tvojom odbore. Ako policajt si svetlom
v službe a spoločnosti. Ako vojak si svetlom v armáde. Si svetlom na svojom pracovisku. Pokračuj v tom
a osvetľuj tvoje okolie! Nech Božia láska tak svieti cez teba, že to svet môže vidieť a oslavovať Boha
v tebe.
Vyznanie
Som svetlom sveta, mesto postavené na vrchu, ktoré nemôže byť skryté. Zjavujem Božiu slávu môjmu
okoliu, oznamujem Jeho meno a prinášam mužom a ženám spravodlivosť, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:14-15; Matúš 5:16
1-ročný plán: Skutky 15:36-16:15; Ester 8-10
2-ročný plán: 2.Korintským 12:1-10; Izaiáš 21
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Pastor Chris
Pozdvihovanie našich rúk
Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru

(1.Timoteovi 2:8).
Biblia nám ukazuje niečo pozoruhodné o tom, ako Izraelci zaznamenali víťazstvo nad
Amálekovcami. Mojžiš inštruoval Józuu, aby vzal vojakov a išiel bojovať proti Amálekovcom. Józua
urobil tak, ako mu Mojžiš povedal, ale Mojžiš sa rozhodol, že pôjde na vrch s Áronom a Hurom, zatiaľ čo
Józua bojoval s Amálekovcami.
Ako boj pokračoval, Áron a Hur niečo spozorovali. Všimli si, že vždy, keď mal Mojžiš
pozdvihnuté ruky, Izraelci v boji proti Amálekovcom víťazili. Avšak keď jeho ruky klesli, víťazili
Amálekovci. Rozhodli sa preto podporovať Mojžiša tým, že dvíhali jeho ruky z oboch strán, zatiaľ čo
Mojžiš sedel na kameni. A ako výsledok Biblia hovorí, že: „...Józua ostrím meča premohol Amáléka a jeho ľud“
(2.Mojžišova 17:13).
Najinšpiratívnejšie na tom je to, ako skutok viery na zemi aktivoval nebeské moci a spôsobil
víťazstvo Božieho ľudu. Mojžiš nič nehovoril, ale pokiaľ boli jeho ruky pozdvihnuté k Pánovi, Izraelci
víťazili. Ukazuje to na hojné vytekanie božskej moci, keď dvíhame naše ruky v modlitbe a uctievaní. Cez
naše ruky prúdi víťazná moc. Niet divu, že Pavol povedal: „Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom
mieste, sväté ruky pozdvihujúc...“ (1.Timoteovi 2:8).
Ak chceš vo svojom živote vidieť viac úspechu a víťazstiev, nauč sa dvíhať svoje ruky k Pánovi,
keď nastavuješ svoju myseľ na Neho v modlitbe a uctievaní; je to stratégia Ducha pre víťazstvo nad
nepriateľom. Možno si cirkvi, skupine alebo na zhromaždení a pastor alebo vedúci povie: „Pozdvihnime
ruky k Pánovi v uctievaní,“ nepozdvihni ich a potom nezlož nedbalo dole, pretože sa cítiš unavený. Drž
ich pozdvihnuté k Pánovi. Cvič sa v tom.
Existuje niečo hlboko duchovné v tom, keď dvíhame svoje ruky a mávame k Pánovi v modlitbe
a uctievaní. Prináša a signalizuje to víťazstvo a vládu nad tvojimi okolnosťami a nepriateľmi. Sláva Bohu.
Modlitba
Milosrdný Otec; moje ruky sú pozdvihnuté k Tebe v uctievaní a vzývaní; nie je nik ako Ty; si Veľký
a Mocný; len Ty jediný si Boh! Z generácie na generáciu si rovnaký; verný, spravodlivý a pravdivý! Ty si ten
najsilnejší, moja vždy prítomná pomoc v čase núdze; uctievam Ťa dnes.
Rozšírené štúdium: Žalm 141:2; Židom 13:15
1-ročný plán: Skutky 16:16-40; Jób 1-2
2-ročný plán: 2.Korintským 12:11-21; Izaiáš 22
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Pastor Chris
Nech ťa nič neobmedzuje
Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha.

On nás uspôsobil, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale Ducha. Lebo litera zabíja, ale Duch oživuje
(2.Korintským 3:5-6).
Tvoj život ako kresťana je Bohom predurčený; toto predurčenie v tebe pôsobí. Nič sa nedeje
náhodou, ani tvoj život nie je náhodný. Ty si zodpovedný za výsledok tvojho života. Boh ti dal autoritu
v Jeho mene.
Toto ti dáva poznať, že nič ťa nemôže obmedzovať. Tvoj vek, ekonomika krajiny, kde žiješ, farba
tvojej pleti, vzdelanie a finančné zázemie by ťa nemali obmedzovať. Nič a nikto ti nemôže vymedziť
obmedzenia. Toto je Božie požehnanie pre každé Jeho Božie dieťa a Boh ti dal Ducha Svätého, aby bol
tvojou dostatočnosťou. S Ním môžeš byť čímkoľvek, ísť kamkoľvek a byť všetkým tým, čo Boh pre teba
určil.
Nemusíš zápasiť pre to, aby si bol úspešným, pretože pôsobíš s Jeho schopnosťou a múdrosťou
(1.Korintským 1:30). To, čomu musíš porozumieť je, ako kráčať s Ním a pôsobiť v Jeho múdrosti, ktorá je
mimo tvojej ľudskej schopnosti. Jeho múdrosť v tebe je silou, ktorá spôsobuje, že kráčaš v dokonalej Božej
vôli a vždy si úspešný vo všetkom, čo robíš.
Nech ťa nič neobmedzuje. Rozpoznaj Ducha Svätého ako tvoje tajomstvo úspechu. On je tým,
ktorý v tebe koná a On je neobmedzenou osobnosťou s neobmedzenou mocou, schopnosťami
a možnosťami. On je tým lámačom obmedzení. Rozpoznaj Jeho prácu a službu v tebe. Toto vedomie
bude produkovať božskú silu, ktorá ťa poháňa, aby si bol úspešný a nepretržite víťazil.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za prítomnosť Ducha Svätého v mojom živote, ktorý ma vždy vedie po ceste
víťazstva a triumfu. S Ním môžem všetko! On je mojou spôsobilosťou, múdrosťou a schopnosťou. Vládnem v živote
cez Neho, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 12:9-10; 2.Korintským 3:5
1-ročný plán: Skutky 17:1-15; Jób 3-5
2-ročný plán: 2.Korintským 13:1-6; Izaiáš 23-24
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Pastor Chris
Svet je tvoj
A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše (1.Korintským 3:21).
Preto, že si znovuzrodený, tak je v tvojom živote dôležité poslanie. Preto odmietni dovoliť, aby ťa

momentálne okolnosti nútili myslieť inak. Ježiš povedal, že nie si z tohto sveta (Ján 15:19). Vyvolil si ťa
z množstva ľudí; zo sveta; si z inej rasy, si iného druhu. Si Boží dedič a spoludedič s Kristom, čo
jednoducho znamená, že vlastníš svet.
Biblia hovorí: „Hospodinova je zem, i to čo ju napĺňa, svet a tí, ktorí v ňom bývajú“. Avšak Boh poručil
celý svet Abrahámovi cez zmluvu s ním a jeho semenom. 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.“
Preto Boh videl viac, než len Abrahámovho fyzického potomka; pozeral na Krista. Galatským
3:29 hovorí: „A ak ste Kristovi, ste potomkovia Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia.“ Sme semeno
Abrahámove a ako pokračovatelia jeho rodu sme vlastníkmi všetkého. Všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal
Abrahámovi, ktorými sa stal vlastníkom všetkého, sú naplnené v nás! A ako výsledok toho Biblia hovorí:
„A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet..., všetko je vaše...“
(1.Korintským 3:21-22).
Niektorí ľudia možno bojujú za územia a majetky, ale my vlastníme svet a máme na to dôkaz. Ak
niekto hovorí, že skutočne vlastní tento svet, tak by to mal byť Boh, pretože On ho stvoril a ustanovil
Ježiša, aby bol dedičom všetkého (Židom 1:2). A povedal, že my sme spoludedičmi s Ním. Halleluja!
Takže ako Božie dieťa už nie je viac chvastaním, ale absolútnou skutočnosťou, keď povieš: „Svet
je môj!“ A tento svet, ktorý podľa Biblia patrí tebe, je plný Pánovej dobroty, aby si si ju užíval (Žalm 33:5).
Vyznanie
Som spoludedič s Kristom a semeno Abrahámove; svet mi patrí. Nemám v ničom nedostatku, pretože som
dedič Boží a spoludedič s Kristom. Hromadím zlato ako piesok a žijem v Božej hojnosti, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Žalm 33:5; Ján 10:10; Galatským 3:29
1-ročný plán: Skutky 17:16-34; Jób 6-8
2-ročný plán: 2.Korintským 13:7-14; Izaiáš 25
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Pastor Chris
Povolanie k božskému spoločenstvu
Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo

aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom (1.Ján 1:3).
Najvyšší a najdôležitejší cieľ Krista v pláne vykúpenia alebo spasenia je povolanie do
spoločenstva. Dôvodom toho, prečo Ježiš zomrel za naše hriechy je to, že spoločenstvo s Bohom nebolo
možné, pokiaľ človek nebol spasený od hriechu a jeho následkov. Takže spasenie od hriechu bolo
prostriedkom k vyššiemu zámeru, ktorým je spoločenstvo.
Spoločenstvo je povolanie k jednote; vrátane spoluúčasti, partnerstva, spojenia, komunikácie,
účasti, spoločenstva a dôvernosti. Vieš si predstaviť, že Boh nás povolal do takéhoto spoločenstva, kde
všetko, čo vlastní On, patrí nám rovnako ako Jemu? Je to možné? Samozrejme, že áno!
O tom je kresťanstvo. Sme v spoločenstve s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto je
najúžasnejšie zo všetkých požehnaní v kresťanstve – naša nerozdeliteľná jednota s Pánom. Ježišova
modlitba v Jánovi 17:20-21, kde povedal: „...aby všetci jedno boli; ako Ty, Otče, si vo mne a ja som v Tebe, aby aj
oni boli v nás...“ je v nás dnes naplnená. Stali sme sa jedno s božskosťou. Sme v Ňom a On je v nás.
Cez Ducha si bol ponorený do Krista, doslovne spojený s Ním ako jedno božské stvorenie. Mal by
si sa z tohto spoločenstva tešiť každý deň. Nie je to niečo, do čoho vchádzaš a vychádzaš, pretože si
v Ňom a On je v Tebe. 2.Korintským 1:27 hovorí: „...Kristus vo vás, nádej slávy.“ Takže tak ako Ježiš, ty si
v Ňom a On je v tebe.
Tak niet divu, že hovorí, že väčší je Ten, ktorý je v tebe, ako ten, ktorý je vo svete (1.Ján 4:4).
Vedomie o tejto pravde navždy zmení tvoj život a dá ti charakteristickú mentalitu, kde budeš kráčať vo
víťazstve a autorite vo všetkom a všade. Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za úžasné privilégium byť v jednote s Tebou a za radosť zo spoločenstva s Tvojím
Duchom. Som pozdvihnutý a prenesený Duchom Svätým do slávnych a vyšších oblastí života, kde vidím realitu
Božieho Kráľovstva a som spojený s realitou tohto Kráľovstva, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:9 ; Rimanom 8:16-17
1-ročný plán: Skutky 18:1-23; Jób 9-11
2-ročný plán: Galatským 1:1-9; Izaiáš 26
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Pastor Chris
Rozpoznaj, že si špeciálny
Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel drahocennú perlu,

odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju (Matúš 13:45-46).
Sú ľudia, ktorí nám radi hovoria, že my nie sme veľmi špeciálni. Dokonca niekedy v cirkvi sú
takí, ktorí ak majú povedať svedectvo, tak povedia: „Boh urobil pre mňa to a to, nie preto, že by som bol
nejaký špeciálny...“ Ale ty si špeciálny. Ľudia hovoria takéto veci z nevedomosti a zdanlivo ukazujú svoju
pokoru. Ty si špeciálny. Si špeciálny pre Boha. Si Jeho perla neoceniteľnej hodnoty. Nie je to pýcha
rozpoznať to a potvrdiť, že si špeciálny.
Pamätaj si, že Boh spôsobil, aby si sa narodil. Jakub 1:18 hovorí: „Zo svojej vôle splodil nás slovom
pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.“ Je absolútne nemožné, aby Boh splodil nejakú „nulu“
alebo „nehodného služobníka“, čo si niektorí kresťania nevedomky pripisujú, pretože On rozmnožuje
svoje vlastné potomstvo, ktoré je rovnaké, ako On. Ty si korunou Božieho stvorenia, najlepšie zo
všetkého, čo urobil.
Náš úvodný verš hovorí, že nebeské kráľovstvo je podobné kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly,
a keď nájde jednu perlu veľkej hodnoty, ide, predá všetko, čo má a kúpi tú perlu. Ty si perla veľkej ceny
a to ťa robí špeciálnym pre Boha. Tak nepozeraj na seba ako na „nič“; si hodný Ježišovej krvi.
1.Peter 2:9 (rozšírený angl. preklad) hovorí: „Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, vyvolený
národ, samotným (Bohom) kúpený, špeciálny ľudia, aby ste oznamovali úžasné skutky a rozširovali moc
a dokonalosť Toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla.“ Jasné porozumenie toho, kto si,
kým Ťa urobil a tvojho dedičstva v Kristovi posilní tvoju dôveru a vieru k Nemu a tvoj názor a vnímanie
seba.
Smelo potvrdzuj, kým si v Kristovi. Si Boží špeciálny majetok; Jeho pomazaný, povolaný Jeho
menom a urobený na jeho obraz a podobu. Buď si vedomý tvojej skutočnej osobnosti; si príslušník
kráľovskej rodiny, nezvyčajný poklad, kráľovský kňaz Bohu, ustanovený na to, aby si vládol a kraľoval
na zemi. Si špeciálny; rozpoznaj to a kráčaj v tomto vedomí.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, kým si ma urobil v Kristovi; perlou veľkej hodnoty a nevyčísliteľnej ceny.
Kráčam vo vedomí toho, kým som a zjavujem moc, výnimočnosť a múdrosť v mojom okolí, konám ako kráľovský
kňaz a zjavujem charakter ducha, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Mojžišova 19:5-6; Ján 15:5; 1.Peter 1:23
1-ročný plán: Skutky 18:24-19:7; Jób 12-14
2-ročný plán: Galatským 1:10-17; Izaiáš 27
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Pastor Chris
Ježiš je odpoveď
A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť

spasenia (Skutky 4:12).
Neexistuje žiadne náboženstvo, žiadny náboženský vodca alebo prostriedok pod nebom na
záchranu človeka okrem mena Ježiš. Napriek tomu, aké je to jasné v Písme, sú ľudia, ktorí sa s tým prú
a vyhlasujú, že je mnoho ciest k Bohu. Ale toto je Božie Slovo! Nie je žiadne iné meno pod nebom, ktoré
by bolo dané na spasenie okrem mena Ježiš. V Jánovi 14:6 povedal Ježiš jednoznačne: „...Ja som cesta i
pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“
Môže byť mnoho tých, ktorí sa volajú bohovia, ale je len jeden Boh a jeden prostredník medzi
Bohom a človekom; človek Kristus Ježiš (1.Timoteovi 2:5). On je jediný, ktorý zmieruje človeka a Boha;
jediný, ktorý premostil tú priepasť a urobil priateľstvo a pokoj medzi Bohom a človekom. Toto by malo
byť tvojím presvedčením a dostatočnou motiváciou na to, aby si kázal evanjelium.
Rimanom 5:1-2 hovorí: „A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša
Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej.“
Pokiaľ neprišiel Ježiš, človek nemal nádej. Bol oddelený od Boha a od Jeho slávy. Neexistoval žiadny
spôsob, ako byť zmierený. Toto je dôvodom pre všetky náboženstvá na svete; hľadajú cestu, ako sa
navrátiť späť k Bohu. Ale odpoveďou je Kristus. On spôsobil, že je pre nás možné, aby sme prijali Boží
život a uviedol nás do Božej prítomnosti.
Ako kresťan musíš byť absolútne presvedčený o tom, že spasenie nie je možné nijakým iným
spôsobom, ako len cez Ježiša. Buď presvedčený o tom, že On je odpoveďou; vodou života, ktorá uhasí
ľudský smäd na veky. Je jedinou nádejou pre svet. Človek je bez Ježiša odsúdený, tak nekonaj ani sa
netvár tak, ako keby boli iné alternatívy. Ježiš je cesta – JEDINÁ cesta.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá sa zjavila, aby zachraňovala, uzdravovala, oslobodzovala
a pozdvihovala všetkých, ktorí dnes prijímajú zachraňujúcu moc Kristovho evanjelia, keď sa káže po celom svete.
Nanovo som odhodlaný a odovzdaný evanjelizácii sveta, v mene Ježiš. Amen
Rozšírené štúdium: Ján 14:5-6; Rimanom 5:1-2; Filipským 2:9-11
1-ročný plán: Skutky 19:8-41; Jób 15:18
2-ročný plán: Galatským 1:18-2:2; Izaiáš 28
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Pastor Chris
Buď odvážny s pravdou
Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti dostalo, keď som kládol ruky na teba.

Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania (2.Timoteovi 1:6-7).
Je mnoho ľudí vo svete, ktorí ešte nepočuli Kristove evanjelium. Na niektorých miestach sú
kresťania atakovaní a zabíjaní, mnohým je zakázané vyznávať Ježiša verejne. Ale nič z tohto nie je nové.
Apoštoli čelili podobnému prenasledovaniu, ale zostávali smelí až do konca.
Preto musíme byť odvážni s pravdou aj v tieto dni. Odvaha je schopnosť a vôľa robiť to, čo je
správne alebo nevyhnutné, dokonca aj keď čelíme hrozbám alebo ťažkostiam. Je to vôľa a schopnosť stáť
za to, čo je správne, a to aj navzdory opozícii. Preto buď odvážny v prehlasovaní svojej viery v Krista bez
ohľadu na to, kto sú tvoji nepriatelia.
Buď odvážny, keď druhým prinášaš život, silu a svetlo. Odvaha je to, čo dostalo cirkev Ježiša
Krista tam, kde je dnes. Apoštoli a proroci sa nebáli kráľov, vznešených ľudí ani zlých diktátorov, ktorí
bránili evanjeliu; istotne sa nebáli zomrieť. Strach je najväčší zabijak na svete. Mnoho ľudí zomrie nie
preto, že by ich niekto zabil, ale zo strachu. Odmietni sa báť.
Existujú len dvaja, ktorí majú zodpovednosť za tvoj život; či zomrieš alebo budeš žiť: Boh a ty.
Ak Boh nedá povolenie, nikto ťa nemôže zabiť. Ak ty povieš nie, nemôže sa to stať, ale ak vpúšťaš strach,
potom sa staneš obeťou.
Preto buď posilnený Božou silou; odmietni sa báť akéhokoľvek človeka, systému alebo vlády.
Prehlasuj svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána tvojho života a buď smelý v kázaní evanjelia bez strachu zo
zastrašovania.
Modlitba
Vo mne žije Ten väčší a som dostatočný v Jeho dostatočnosti. Môj život je skrytý s Kristom v Bohu a ako
idem vpred a napĺňam Božiu vôľu, tak nič mi neuškodí. Mocou Ducha vytrhujem duše ľudí z temnoty do svetla
a z moci satana k Bohu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 21:1; Sudcovia 6:14
1-ročný plán: Skutky 20:1-16; Jób 19-21
2-ročný plán: Galatským 2:3-12; Izaiáš 29
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Pastor Chris
Prestaň zápasiť
Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje

svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni (Rimanom 5:7-8).
Niektorí kresťania zápasia a ťažko pracujú pre to, aby získali Božie prijatie. Veria, že musia
„zaplatiť cenu“, aby dosiahli isté požehnania alebo sa dostali vo svojich životoch vyššie, ale to takto nemá
byť. Niektorí majú dokonca názor, že pôst a modlitba je istá forma ceny, ktorá musí byť zaplatená, aby
dosiahli nejaký duchovný vrchol; ale to nie je správne. Pôst a modlitba súvisia so zbožnosťou
a oddanosťou k Bohu.
Ak plánuješ zaplatiť cenu za pomazanie alebo za čokoľvek, za čo Ježiš už zomrel, tak potom si
neuveril, že to, čo Ježiš zaplatil, bolo dostatočné. Nie je treba už viac obete na to, aby si chodil v Božej
sláve a zjavoval ju. Preto už prestaň zápasiť.
Čo urobil Dávid pre Boha, aby ho urobil kráľom Izraela? Neurobil nič. Bola to jednoducho Božia
voľba. Čo urobil Abrahám pre Boha, aby si ho vybral a urobil ho veľkým? Neurobil absolútne nič. Boh si
ho jednoducho vybral a požehnal ho. Mojžiš povedal Izraelcom: „Boh vás požehnal, pretože miloval
vašich otcov.“ Nepovedal, že preto, lebo vaši otcovia „zaplatili cenu“; ale preto, že miloval Abraháma,
Izáka a Jákoba.
Čo urobil Jozef pre svojho otca Jákoba, aby ho miloval a dal mu farebný plášť? Nič; bolo to jeho
určenie. Šalamún nezaplatil cenu, aby bol najmúdrejším mužom, ktorý žil v tých dňoch ; Boh ho miloval.
Niet divu, že keď sa narodil, jeho otec mu dal meno „Jedídja“, milovaný Pánom (2.Samuelova 12:24-25).
Biblia hovorí o utrpeniach Kristových a sláve, ktorá mala nasledovať (1.Peter 1:11). Nie je
potrebné trpieť a zápasiť za to, aby si sa stal tým, kým už si; Ježiš zaplatil za teba cenu, aby si žil
nadprirodzený život. Biblia hovorí, že Jeho božská moc (nie tvoja ťažká práca alebo drina) ti dala všetko
potrebné pre život a zbožnosť. Preto ži v Jeho sláve. Teš sa v Kristovi a prestaň zápasiť.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za život odpočinku, do ktorého si ma povolal. Pôsobím z výhodnej pozície
odpočinku bez zápasov, starostí alebo úzkostí z čohokoľvek. Ježiš zaplatil za všetko; a teraz žijem život slávy, milosti,
priazne a nárastu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 3:7-8; Židom 4:10; 1.Peter 1:10-11
1-ročný plán: Skutky 20:17-38; Jób 22-24
2-ročný plán: Galatským 2:13-21; Izaiáš 30

11

Pastor Chris
Nepoddávaj sa chorobe
Syn môj, pozoruj moje slová...Lebo sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, a zdravím pre celé ich telo

(Príslovia 4:20-22 angl. preklad).
Hebrejské slovo pre „zdravie“ v našom úvodnom verši je „marpe“, čo znamená „liek“. Ak by bol
niekto chorý a zomieral by a chytil by sa Slova, tak by bol uzdravený a obnovený, pretože Božie Slovo je
liek.
To mi pripomína svedectvo istého brata, ktorému diagnostikovali rakovinu, ktorá je pre
mnohých rozsudkom smrti. Avšak radšej než aby bol zastrašený, rozhodol sa konať podľa Slova, aby sa
stal zázrak. Dostal niekoľko našich posolstiev a počúval ich opakovane niekoľko týždňov.
Po čase išiel na svoje ďalšie stretnutie s lekármi a nemohli nájsť žiadnu stopu rakoviny v jeho
tele. Božie Slovo účinkovalo ako liek a úplne odstránilo rakovinu. Čelíš dnes nejakým problémom
v tvojom tele? Božie Slovo je liek! Nielenže Slovo zničí chorobu v tvojom tele, ale ho aj udržuje imúnnym
voči chorobe, nemoci a slabosti.
Nepoddaj sa chorobe. Kristus už zavŕšil plán za tvoje božské zdravie. Takže nezáleží na tom,
v akom stave je tvoje zdravie; polož na seba svoju ruku a povedz: „V mene Ježiš odmietam prijať túto
chorobu.“ Nech je kdekoľvek v tvojom tele problém, vykáž ho v mene Ježiš. Máš autoritu v tomto mene;
používaj ju.
Niekto možno trpí migrénou alebo problémom so srdcom už dlhú dobu; je čas povedať: „Nie.“
Pochop, že Ježiš sa postaral o každú formu bolesti, ktorá by mohla na teba prísť. Zodpovednosť je teraz
na tebe, aby si ustanovil toto víťazstvo vo svojom živote! Ten problém so srdcom je zbytočný, je čas ho
zrušiť. Áno môžeš to urobiť dokonca TERAZ. Povedz: „Srdce buď normálne v mene Ježiša Krista
Nazaretského“; a bude to tak.
Ži v zdraví. Rozhodni sa, že budeš každý deň plný života! Halleluja!
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za príchod Tvojho Slova, ktoré prináša do môjho srdca svetlo a produkuje v mojom
tele zdravie. Tvoje Slovo vo mne pôsobí a robí ma dnes i vždy zdravým, plným života, silným a produktívnym,
v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:19; Izaiáš 33:24; Efezským 4:8
1-ročný plán: Skutky 21:1-16; Jób 25-28
2-ročný plán: Galatským 3:1-12; Izaiáš 31
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Pastor Chris
Nemusíš Ho žiadať, prosiť
Preto vám hovorím: „Po čomkoľvek túžite, keď sa modlíte, verte, že to prijímate, dostávate a budete to mať

(Marek 11:24 angl. preklad).
Často si ľudia myslia, že účelom modlitby je prosiť Boha o nejaké veci. Modlitba nie je o žiadaní
vecí od Boha. Je to preto, lebo slovo „modlitba“ je všeobecným slovom a mnoho ľudí pozerá len na jedno
z jeho synoným, čo je prosiť alebo žiadať. Ale má viac významov ako len žiadať a prosiť. Vyšší zámer
modlitby nemá nič spoločné so žiadaním vecí.
Kvôli mylnej predstave účelu modlitby potom mnohí, keď čítajú hore uvedený verš, tak prvá vec,
čo ich napadne, je prosiť Boha o niečo. Ale Písmo sa musí správne pochopiť. Ježiš nepovedal: „Za
čokoľvek prosíte, keď sa modlíte...“ Povedal: „Po čomkoľvek túžite, keď sa modlíte...“ Nepovedal, že by si
mal prosiť!
To znamená, že keď sa modlíš, či v chvále alebo uctievaní a máš túžbu, len ver, že táto túžba je ti
daná. Nemusíš Ho prosiť! Biblia hovorí: „...váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte“ (Matúš 6:8).
Pozná tvoje túžby; pozná tvoje srdce. Preto čas tvojej modlitby nie je časom prosenia za tvoje túžby,
a predsa môžeš počas modlitby prijať, dostať čokoľvek.
Modlitba je v prvom rade spoločenstvo; komunikácia s tvojím nebeským Otcom. Keď máš s Ním
spoločenstvo, tak pretože On pozná presne, čo je v tvojej mysli, povieš: „Ďakujem Ti Pane, že sú mi
dané:“ Dokonca si ich ani nespomenul, ale tvoj nebeský Otec, ktorý vidí srdce, ti splní tvoje túžby.
Ak si sa doteraz tak nemodlil, tak sa v tom odteraz trénuj. Keď hovoríš v jazykoch
v spoločenstve, chvále a uctievaní Pána, prijímaj od Neho čokoľvek, po čom túžiš. Nerozprávaj o tom
stále dokola, ale musíš byť presný a prehlasovať, že sú ti tie veci dané. Toto je princíp Božieho
Kráľovstva; cvič sa v tom a budeš udivený výsledkom. Chvála Bohu!
Modlitba
Vzácny a milujúci Otec, aké úžasné je Tvoje meno po celej zemi! Tvoja láska siaha po nebesia; Tvoja
vernosť je večná. Nasycuješ celé ľudstvo z hojnosti Tvojho vlastného domu a nechávaš ich piť z Tvojej rieky
potešení. Keď sa dnes teším a užívam si nádherný čas spoločenstva s Tebou v modlitbe, prijímam všetko, po čom túži
moje srdce, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Rimanom 8:27; Príslovia 15:11; Rimanom 8:32
1-ročný plán: Skutky 21:17-36; Jób 29-31
2-ročný plán: Galatským 3:13-22; Izaiáš 32
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Pastor Chris
Buď bezstarostný
Preto aj my, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý

nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou (Židom 12:1).
Život na zemi je krátky. Až do Pánovho príchodu je každému človeku dané určité časové
obdobie, aby ho prežil tu na zemi. Toto má určitý význam; znamená to, že sa budeš zodpovedať za čas,
ktorý si strávil na zemi. Ak si bol počas celého života zamračený, smutný, nahnevaný a skleslý, tak toto
všetko bude zaznamenané a budeš musieť Pánovi vysvetliť, prečo si svoj život na zemi prežil takýmto
spôsobom.
Nijaký smutný, nešťastný a zahorknutý človek nemôže byť skutočne úspešný. Sú ľudia, ktorí sú
vždy, keď ich vidíš, zachmúrení a nahnevaní. Všetci ľudia ich poznajú len takýchto. Tvária sa vždy tak
nešťastne, že už je to pre nich úplne normálne. Je veľmi zriedkavé, keď ich vidíš usmievať sa alebo
dokonca smiať sa. Nepreži svoj život takto! Urob rozhodnutie, že budeš radostným, šťastným
a milujúcim človekom. Rozhodni sa, že sa budeš smiať. Niekto sa môže spýtať: „Ale musím sa smiať
každý deň?“ Áno, mal by si!
Spôsob, akým žiješ svoj život, veľmi ovplyvňuje to, aké výsledky dosiahneš. Si duchovnou
bytosťou a tvoj duch sa prenáša na všetko, čo sa ťa týka. Existuje spojenie medzi tebou a tvojím domom,
tebou a tvojimi topánkami a šatami, ktoré nosíš; medzi tebou a všetkým ohľadom teba! Tvoja osobnosť sa
prenáša na všetko, čo ti patrí, vrátane tvojich peňazí, a tak keď dovolíš smútku, aby sa usadil v tvojom
srdci a na tvojej tvári, tak to má negatívny vplyv na všetko, čo je spojené s tebou. Toto je jeden z dôvodov,
prečo nás Biblia povzbudzuje, aby sme boli vždy šťastní, radostní (1.Tesalonickým 5:16).
Rozmýšľaj šťastné myšlienky, zameraj svoju myseľ na veci, ktoré ťa robia šťastným. Prestaň
zameriavať svoju myseľ na všetko, čo ťa robí smutným a nešťastným. Toto je rozhodnutie, ktoré musíš
urobiť ty. Tvoj život závisí na tebe viac, než si možno uvedomuješ. Aby si bol úspešný, musíš opustiť
smutný a nešťastný výraz tváre. Zvoľ si byť bezstarostným. Zlož bremená. Zlož všetko, čo ťa zaťažuje.
Zvoľ si, že budeš vždy šťastný a radostný.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti, že v mojom srdci je Tvoja radosť. Som dnes Tvojím Duchom posilňovaný
a napĺňaný energiou pre to, aby som narastal v svojej produktivite. Tvoj Duch napĺňa moje srdce radosťou a moje
ústa smiechom. Ty si mojou silou, mojou radosťou a mojou piesňou; milujem Ťa celým svojím srdcom. Halleluja!
Rozšírené štúdium: Filipským 4:4; Príslovia 17:22; Žalm 28:7
1-ročný plán: Skutky 21:37-22:21; Jób 32-35
2-ročný plán: Galatským 3:23-29; Izaiáš 33
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Pastor Chris
Buď horlivý pre Pána
Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa! (Zjavenie 3:19).
Sú kresťania, ktorí sú duchovne „chladní“; sú vlažní, nie sú ani studení ani horúci. Považujú sa

za „normálnych kresťanov“. Na ostatných sa pozerajú ako na „príliš duchovných“ alebo fanatických;
avšak pritom oni sami sú duchovne neaktívni, letargickí a sebauspokojení vo veciach Ducha.
Pánov postoj voči takejto duchovnej skleslosti a pasivite je ukázaný v Zjavení 3:15-16. Hovorí tu:
„...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.“ Toto sú vážne slová vychádzajúce z Pánových úst.
Kresťan, ktorý je dlhodobo vlažný, môže napokon skončiť v pekle. Každý z nás sa musí zasadiť o
šírenie evanjelia a byť efektívny v našom kresťanskom živote. Buď zapálený pre Pána. Vlažní kresťania
sú zvyčajne bez emócií, mdlí, a to aj počas uctievania v cirkvi; sú tam len prítomní a nič viac. Všetci okolo
môžu tancovať pre Pána prekypujúc chválou a uctievaním, ale títo ľudia sa čudujú: „Prečo títo okolo mňa
tancujú? Prečo sú všetci takí nadšení?“ Bez ohľadu na to, čo pastor robí alebo hovorí, aj keď sa všetci
ostatní smejú, tak títo ľudia majú kamennú tvár.
Keď pastor povie: „Poďme so zdvihnutými rukami uctievať Pána,“ tak ich ruky sa nezdvihnú.
Chýba im nadšenie na to, aby naozaj uctievali Boha. Ak si aj ty takýto, tak Pán hovorí: „...preto sa rozhorli
a rob pokánie.“ Byť horlivým znamená byť zapáleným. Znamená to, že tvoj oheň bude horieť
s neuhasiteľnou intenzitou. Pán Ježiš povedal: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a
velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach“ (Matúš 5:16).
Nech ťa nadchýnajú veci Ducha. Zapoj sa do prúdu Ducha. Buď známy tým, že si horiacim
a žiariacim svetlom. Buď plnený Duchom (Efezským 5:18).
Modlitba
Drahý Otec, stravuje ma horlivosť pre veci Ducha a pre rozširovanie Tvojho kráľovstva. Som horiacim
a žiariacim svetlom. Som vrúcny v duchu, slúžiaci Pánovi; oblečený v spravodlivosti ako v pancieri a moje nohy sú
obuté pripravenosťou pre šírenie evanjelia pokoja. Som plná vášne, aby som mal výnimočný vplyv na ľudí cez Tvoje
evanjelium, v mene Ježiš. Amen
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 15:58; Rimanom 12:11
1-ročný plán: Skutky 22:22-23:11; Jób 36-39
2-ročný plán: Galatským 4:1-11; Izaiáš 34
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Pastor Chris
Ochráň svoje srdce pred hnevom
„Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho

chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu!“
Pre teba ako dieťa Božie je Božie Slovo nielen tvojím životom, ale Slovo ti aj dáva spôsob, ako žiť.
Sme Slovom vyučovaní a aj náš charakter je formovaný Slovom. Napríklad s Božím Slovom sa môžeš
zbaviť hnevu vo svojom srdci. Sú takí ľudia, ktorí nevedia kontrolovať svoju rozčúlenosť. Nezáleží na
tom, ako dlho sa za to modlia, stále sú plní zúrivosti, dokážu ich rozzúriť aj maličkosti a vtedy prejavujú
taký hnev, ktorý je pre kresťana nevhodný.
Jediné riešenie pre takýchto ľudí je znovuobnovenie Slovom. Slovo nás upozorňuje, aby sme sa
nepriatelili s ľuďmi hnevu a nie sa ešte učili ich spôsobom. Nepotrebuješ vo svojom živote hnev. Mnohí
používajú hnev na to, aby druhých zastrašili a škodili im a to je zlé. Boh hovorí: „Nerob to.“ Možno si
vedúcim na akejkoľvek úrovni, či už je to doma, v tvojej organizácii, cirkvi, komunite, atď;, kráčaj v láske
a nebudeš potrebovať hnev, aby si druhých kontroloval.
Pokús sa nedvíhať hlas, keď naprávaš tých, čo sú pod tebou. Hovor im to v láske, používaj
príjemné slová. Keď rozprávaš z druhými kruto a s hnevom, môžeš si myslieť, že spôsobuješ, že druhí sú
nešťastní; ale v skutočnosti robíš nešťastného samého seba. Keď ťa druhí urazia, rýchlo to nechaj tak.
Biblia hovorí, že dlho sa hnevať je hriech: „Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.
Nedávajte miesto diablovi“ Efezským 4:26-27.
Kazateľ 7:9 hovorí: „Nenáhli sa k hnevu, lebo hnev spočíva v hrudi bláznov.“ Len blázon je rýchly
k hnevu a dovolí hnevu dlho sa zdržiavať. Chráň si srdce od hnevu. Drž horkosť, zlosť, zlomyseľnosť,
nenávisť ďaleko od seba. Kráčaj v láske. Ak si sa doteraz rýchlo a nespútane hneval, tak je načase dať to
do poriadku. Medituj nad Slovom, vyznávaj Slovo nad svojou povahou a staň sa milým, plný lásky;
trpezlivým a takým, čo sa vie ovládať.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem za moc Tvojho Slova a za jeho schopnosť premieňať ma od slávy k sláve. Moje srdce
je plné lásky a celý sa vydávam Slovu, aby som vždy kráčal v Tvojej spravodlivosti. V mene Ježiš.
Rozšírené štúdium: Jakub 1:19-21; Skutky 29:11; Kazateľ 7:9
1-ročný plán: Skutky 23:12-35; Jób 40-42
2-ročný plán: Galatským 4:12-20; Izaiáš 35
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Pastor Chris
Maj Duchovné poznanie
„Môj národ hynie pre nevedomosť; keďže ty si zavrhol poznanie, zavrhnem aj ja teba ako svojho kňaza.

Zabudol si na učenie svojho Boha, i ja zabudnem na tvojich synov.“ (Hozeáš 4:6).
Podčiarknutá časť verša je veľmi vážna. Boh hovorí, a On hovorí: „Môj národ hynie pre
nevedomosť.“ Inými slovami, dôvodom toho, prečo sú mnohí ochudobnení, trestaní a sú na dne, je ich
nedostatok poznania. Avšak veľmi dôležité je, aký je to druh poznania, o ktorom nám tu hovorí; je to
poznanie duchovných vecí, zjavenie Božieho poznania.
Nepoznanie Božieho Slova je ničiteľom. Izaiáš 5:13 hovorí: „Preto pôjde môj ľud do zajatia pre
nevedomosť, jeho vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť smädom.“ Ako Božie dieťa musíš investovať do
Božieho Slova a ísť za ním. Hozeáš 6:3 hovorí: „Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina!“ Len vtedy
porastieš, urobíš progres a tvoja prosperita narastie, keď pôjdeš cez poznávanie Slova.
2.Petrova 1:2 hovorí: „Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho
Pána!“

Jediný spôsob, ako môžu byť milosť a pokoj znásobené v tvojom živote, je cez poznávanie

Božieho Slova, takže mu musíš vo svojom živote venovať čas a pozornosť. Niektorí kresťania majú
napchaté knižnice svetskými videami, novinami a časopismi. Pravidelne kŕmia svoju myseľ týmto
materiálom a ich duch je nedostatočne kŕmený Božím Slovom; potom sa nečudujme, že žijú v duchovnej
chabosti a sú vo svojom živote porazení.
Kŕm svojho ducha Slovom. Ak chceš vidieť slávu Božiu vo svojom živote, potom musíš
obohacovať svojho ducha Slovom. Duchovná sloboda a požehnania Božie, ktoré si budeš užívať vo
svojom živote, budú závisieť od poznania Boha, ktoré máš vo svojom duchu. Čím menej máš
duchovného poznania a používaš ho, tým menej duchovného požehnania bude cez teba prúdiť.
Potrebuješ mať Slovo v sebe, aby ti dávalo výhodu v živote a spôsobilo, aby si žil nad systémom tohto
sveta.
Modlitba
Drahý Otec, obraciam svoje srdce a dušu na Tvoje Slovo, aby som v ňom žil. Tvoje Slovo je mojím životom,
mojou potravou, a ako jeleň túži po bystrinách, tak túži moja duša po Tvojom Slove. Zachovávam ho a mám z neho
viac potešenia, ako z fyzickej potravy. Tvoje Slovo spôsobuje, že víťazím a neustále ma posúva k vyššiemu životu.
V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:16; Príslovia 8:10; Kolosenským 1:9
1-ročný plán: Skutky 24; Žalmy 1-6
2-ročný plán: Galatským 4:21-31; Izaiáš 36
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Pastor Chris
Ustavičná prosperita
„Dávid, syn Izajov, kraľoval nad celým Izraelom. .. Zomrel v peknej starobe, sýty vekom, bohatstvom a

úctou. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Šalamún.“ (1.Kronická 29:26, 28).
Sú ľudia, ktorým sa v určitom období darí veľmi dobre a všetko ohľadom nich vyzerá OK. Ale
potom po čase stratia všetko, čo nadobudli. Nie preto, že by ich okradli, ale všetko, čo vlastnili, je zrazu
príliš malé, spoločnosť rastie rýchlejšie, než oni. Zrazu peniaze, ktoré mali, ktoré používali vo veľkom, sú
nedostatočné. Ich auto je príliš staré, staromódne. Ich životy sa kĺžu smerom nadol, všetko sa jednoducho
zmenilo.
Čo sa to mohlo stať? Mysleli si, že ich životy budú navždy krásne, ale nie je to tak; ale všetko sa
zhoršilo a oni tomu nemôžu uveriť. Niektorí z nich dokonca prijali to, že život je proste taký - „raz si
hore, raz si dole“- povedia. Ale to nie je správne! Ježiš povedal: „Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás,
aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie aby zostávalo.“ (Ján 15:16). To znamená nekončiacu prosperitu. Tvoj
úspech by nemal mať krátke trvanie.
Rozmýšľaj o Dávidovi. Biblia hovorí, že zomrel v peknej starobe, sýty vekom, bohatstvom a
úctou. Tak isto aj Abrahám. V Biblii sú muži a ženy, o ktorých sa píše, že boli bohatí, vplyvní, mocní,
úspešní a slúžili Bohu v spravodlivosti po všetky dni a mali úžasní život po celý čas.
Môžeš žiť v hojnosti každý deň. Je to Boží plán pre teba. Neži v minulosti. Nebuď ako tí, čo
hovoria: „Bol som veľmi bohatý, ale veci sa zhoršili.“ Buď vždy vpredu. Buď v popredí vo svojej
generácii, a to skrze vernosť duchovným princípom, ktoré sú nám zjavené v Božom Slove. A keď už si
úspešný, nemusíš sa starostiť o to, či tvoj úspech nepominie, lebo Biblia hovorí: „No chodník spravodlivých
je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa.“ (Príslovia 4:18). To je neustála prosperita. Nech je toto vždy
tvojím vyznaním a myslením.
Vyznanie
Pán Boh je zdrojom mojej prosperity. Som upevnený v Jeho spravodlivosti, zasadený do domu Pánovho,
preto prosperujem ako palmový strom v milosti a sláve! Prinášam ovocie v sezóne aj mimo sezónu, lebo som ako
strom zasadený pri vode; neustále kvitnem. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 1.Mojžišova 24:1; 2.Petrova 1:10; 5.Mojžišova 8:18
1-ročný plán: Skutky 25:1-12; Žalmy 7-10
2-ročný plán: Galatským 5:1-12; Izaiáš 37
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Pastor Chris
Počúvaj svojím srdcom
„Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať,

pretože ich duchovne treba posudzovať“ (1.Korintským 2:14).
Hodnota pozemskej ríše je iná ako hodnota duchovnej oblasti. Jediný spôsob, ako porozumieť
hodnotám v duchovnej oblasti, je študovanie Písma. Písmo nám ukazuje veci, ktoré sú pre Boha dôležité.
Nemôžeš porozumieť týmto hodnotám s ľudským pochopením. Ježiš povedal: „... lebo čo je vysoké ľuďom,
je ohavnosť pred Bohom.“ (Lukáš 16:15).Toto je to, čo je hlavné v dnešnom verši, lebo duchovné veci treba
posudzovať duchovne; prirodzení ľudia ich nechápu.
A preto je tak dôležité, aby si sa učil vždy počúvať svojím duchom. Napríklad v tvojom
miestnom zbore ak nepočúvaš svojím duchom, môžeš zle pochopiť, čo počuješ a môžeš sa aj uraziť na to,
čo sa povedalo. Niektorí kresťania sú urazení aj na pastora či duchovných vodcov, pretože počúvali len
svojim telesným sluchom počas toho, ako boli hovorené duchovné pravdy, hoci i ľudskými slovami. Ak
to, čo sa rozpráva, dáva pre nich „zmysel“, tak to prijímajú, inak to odfiltrujú. Nebuď takýto.
Neži svojimi zmyslami. Božie Slovo nehovorí k tvojim zmyslom, hovorí k tvojmu duchu. Keď
prijmeš službu Slova svojím duchom, potom všetko bude mať pre teba duchovný význam. Buď vždy
nadšený ohľadne Božieho Slova, ktoré k tebe prichádza. Zober to, čo počuješ, alebo čo ťa Slov učí, ako
stavebný materiál k ešte väčšiemu rastu vo svojom živote. Nikdy sa nedohaduj so Slovom; nikdy s ním
nebojuj; vždy ho prijmi svojím srdcom.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem Ti za vplyv Tvojho Slova na môj život. Prijímam Tvoje Slovo v pravde, s vierou,
trpezlivosťou, láskou a radosťou a som rozhodnutý robiť to, čo hovorí, aby som mohol rásť v múdrosti a sláve, na
slávu Tvojho Majestátu. V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Tesaloničanom 2:13; 2.Kronická 20:20; Ján 12:40
1-ročný plán: Skutky 25:13-26:1; Žalmy 11-16
2-ročný plán: Galatským 5:13-19; Izaiáš 38
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Pastor Chris
Udržuj si motiváciu
„Lebo každá vec má svoj čas i spôsob; hoci na človeka hojne dolieha nešťastie“ (Kazateľ 8:6).
Boh ti môže dať víziu či nariadenie ohľadne niečoho a ty to možno nenasleduješ, lebo nemáš

v sebe dostatočnú motiváciu, hnaciu silu. Ak nemáš dostatočnú motiváciu na naplnenie vízie, tak ju
nikdy nenaplníš. V skutočnosti tá vízia môže byť v tvojom vnútri nejaký čas, kým nezatvrdíš svoje
svedomie voči nej. Si si vedomý, že Duch Boží ti povedal, aby si niečo urobil, ale ty si to neurobil. Prešiel
rok a nevyzerá to, že to niekedy urobíš. Teraz už príležitosť k tomu urobiť to je nejasná a už si nie si istý,
ako to spraviť.
Toto sa stáva mnohým. Keď prichádzalo načasovanie vízie, tak sa objavili ďalšie veci, ktoré
odvrátili ich pozornosť a výsledkom je, že to minuli. Niektorí ľudia sú ako Peter, ktorý vykročil na vodu
a šiel k Ježišovi, ale keď odvrátil svoje oči od Pána, tak sa zameral na búrlivé vlny a začal sa topiť.
Nikdy ničomu nedovoľ, aby ťa to odpútalo a zdržalo od toho, čo ti povedal Pán, aby si urobil.
Čokoľvek ti povie urobiť, v čomkoľvek ťa vedie v nejakom časovom období, tak to je všetko, čo
potrebuješ, jednaj rýchlo a bezodkladne. Odmietni sa odvrátiť od svojho zamerania napriek
nepriaznivým vetrom a tvoja viera bude produkovať výsledky. V okamihu, keď vieš, že Duch Svätý ti
poslúžil a dal ti inštrukcie o tom, čo máš urobiť, zameraj sa na to a konaj.
Ak sa oneskoríš, tvoju vieru to môže zničiť; vnuknutie tu už dlhšie nebude a keď to bez neho
budeš chcieť neskôr uskutočniť, bude to bez úspechu. Takže udržuj svoju motiváciu cez svoje vyznania;
neustále k sebe hovor o naplnení Bohom danej vízii, o vedení, ktoré ti Boh dal. Neustále to hovor,
roznecuj tým svojho ducha, vyznávaj, že už je to hotové a nič to nebude môcť zastaviť. Ak budeš takto
hovoriť, budeš neustále udržovať svoju motiváciu, kým sa vízia nestane skutočnosťou. Halleluja.
Modlitba
Drahý Pane, ďakujem za Tvojho Ducha v mojom živote, ktorý mi pomáha udržiavať inšpiráciu a dáva mi
nasmerovanie do Tvojej perfektnej vôle. Som horlivý a vrúcny, stravovaný vášňou pre evanjelium a pre veci, ktoré si
vložil do môjho srdca, aby som ich uskutočnil pre Tvoju slávu. Víťazím každý deň a rastiem obrovskými krokmi.
V mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Kazateľ 8:6; 1Samuelova 21:8; Žalm 119:60
1-ročný plán: Skutky 26:2-18; Žalmy 17-18
2-ročný plán: Galatským 5:20-26; Izaiáš 39
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Pastor Chris
Slovo nás zdokonaľuje
„Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné

káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený“ (2. Timoteovi
3:16-17).
Písmo ti v úvodnom verši ukazuje, ako urobiť svoj život vyváženým a dokonalým; je to cez Božie
Slovo. Preklad Biblie „King James“ používa slovo „dokonalý“, čo je v gréčtine vyjadrené slovom „artios“
a znamená to „čerstvosť v úplnosti.“ V dnešnom jazyku to znamená: „byť aktuálny“, alebo
„aktualizovaný.“ Takže Písma sú tu pre tvoju „aktualizáciu“ a zvyšovanie úrovne tvojho života do
dokonalosti.
Ktokoľvek môže robiť veľkú chybu, keď si myslí, že ignorujúc Písma môže žiť slávny život,
nemajúci chyby. Ak chceš žiť v dokonalej Božej vôli, potešujúc Ho vo všetkých veciach, tak žitie Slovom
je jediným spôsobom, ako to robiť. Slovo je nám dané na to, aby nás viedlo, naprávalo, budovalo
a tvarovalo náš charakter v spravodlivosti a pravej svätosti.
Ak nenasleduješ Písma poriadne, budeš robiť obrovské chyby; nepríjemné ale nevyhnutné chyby.
Ježiš povedal v Matúšovi 22:29: „Blúdite, pretože nepoznáte písem ani moc Božiu.“ Čím viac študuješ Slovo,
tým viac minimalizuješ svoje chyby a napokon sa staneš dokonalým. Jedna z definícii úspechu je
schopnosť minimalizovať chyby.
Nerob tie isté chyby, ktoré si robil pred rokmi. Ak neustále opakuješ tie isté chyby, tak to
znamená, že tam nie je žiadny rast. Ale s hojnosťou Božieho Slova vo svojom srdci budeš rásť do
dokonalosti; chyby budú odstránené. Nechaj v sebe bohato prebývať Slovo; bude ťa posúvať dopredu
a urobí ťa dokonalým vo všetkých veciach. Daj mu prvé miesto vo svojom živote a pozeraj, ako sa
dokonalosť Ducha bude prejavovať v tvojom živote a vo všetkom, čo robíš.
Vyznanie
Slovo Božie prebýva vo mne bohato vo všetkej múdrosti a poháňa ma do dokonalosti a výnimočnosti. Mám
zdravú myseľ a výnimočný život, pretože som sa poddal vedeniu Ducha Svätého, ktorý ma vedie skrze Slovo. Som
dokonalý, zručný a dôkladne vybavený ku každej dobrej práci. Sláva Bohu.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:32, Matúš 5:48, Kolosenským 2:10
1-ročný plán: Skutky 26:19-32; Žalmy 19-20
2-ročný plán: Galatským 6:1-9; Izaiáš 40
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Pastor Chris
Nestačí mať dostatok
„Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo

udieľať núdznemu“ (Efezským 4:28).
Existujú rôzne úrovne prosperity a ty musíš byť náročný voči samému sebe, aby si išiel vyššie.
Niektorí ľudia sú na takej úrovni, kde majú len toľko, aby mali dosť, ale nestačí mať len dostatok. Boží
plán pre teba je, aby si žil v nadbytku, kde si silný a finančne dosť vplyvný na to, aby si robil, čokoľvek
chceš robiť, kedykoľvek to chceš robiť a akokoľvek to chceš robiť!
Nebuď spokojný s tým, že máš dostatok iba pre seba a svoju rodinu. Neteš sa z toho, že máš
všetko, čo potrebuješ; vyprovokuj samého seba, aby si dosiahol viac. Musíš prosperovať mimoriadne, a to
nielen pre seba a svoju rodinu, ale preto, aby si mohol byť pomocou pre tých, ktorí sú v núdzi. Buď ten,
ktorý žehná ostatných. Toto je to, čo Boh povedal Abrahámovi: „A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa
a zvelebím tvoje meno, a budeš požehnaním“ (1.Mojžišova 12:2).
Boh nemá záujem len na tom, aby požehnal iba teba samotného; požehnal ťa a učinil ťa kanálom
požehnania. Náš úvodný verš zjavuje účel pre tvoju prácu; je to tak, že budeš musieť dať. Pre toho, kto
dáva, existuje požehnanie. Ostatní musia mať prospech z tvojej prosperity. Niekto povie: „Moja firma je
na tom veľmi dobre; a všetko v mojej rodine je v poriadku...“ Je toto naozaj všetko, o čom je život? Je toto
to, za čo Ježiš zomrel? A čo ostatní, ktorí nemajú dostatok?
Keď Izraelci vyšli do zasľúbenej zeme a zaberali svoje dedičstvo, Józue im povedal: „Pán, váš Boh,
vám dal odpočinok dajúc vám túto zem...ale pôjdete pred vašimi bratmi vyzbrojení...a pomôžete im...Kým Pán dá
vašim bratom odpočinku, ako dal vám...“ (Józuova 1:13-15 angl. preklad). Toto by mal byť tvoj postoj: žiť viac
ako len pre seba a byť požehnaním pre druhých.
Modlitba
Drahý nebeský Otče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, ktorá je na mojom živote, aby som bol požehnaním pre
iných a bol rozširovateľom večných právd. Som ako dobre zavlažovaná záhrada, ako nikdy nekončiaca jar, dávajúci
život, obnovujúci nádej a prinášajúci radosť tým, ktorí sú v mojom okolí, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Skutky 20:35, Príslovia 21:13, Židom 13:16
1-ročný plán: Skutky 27:1-26; Žalmy 21-22
2-ročný plán: Galatským 6:10-18; Izaiáš 41
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Pastor Chris
Existujú pozície pre modlitbu
„V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte“ (Kolosenským 4:2).
Vedel si, že pri modlitbe existujú určité pozície a že rozličné pozície, ktoré zaujmeš, sú dôležité?

Napríklad jedna z modlitebných pozícii je, keď ležíš na svojej posteli a modlíš sa. Keď modliac sa ležíš na
svojej posteli, tak to je meditatívne . Pravdepodobne sa začínaš modliť v jazykoch, pretože je toho veľa, čo
môže prechádzať cez tvojho ducha, ako napríklad uctievanie; zistíš, že uctievaš a chváliš Pána na svojej
posteli, ako hovorí Biblia: „Nech jasajú zbožní v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach.“ (Žalm 149:5). Môžeš
byť naozaj roznietený v duchu na svojej posteli, keď sa budeš takto modliť, takže pomazanie vytryskne
a premôže ťa. Nepotrvá dlho a môžeš sa čoskoro odraziť z postele a začať chodiť po podlahe.
Potom existuje pokľaknutie k modlitbe. Keď sa chceš modliť na svojich kolenách, je dôležité, aby
si bol konkrétny a jasný čo sa týka vecí, za ktoré sa chceš modliť. V Efezským 3:14-15 Pavol povedal: „Pre
tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista...“; a jasne vymenoval veci, za ktoré sa
chcel modliť.
Potom existuje pozícia státia. Ježiš povedal: „A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte...“ (Marek 11:25);
prečo? Je to preto, lebo keď pri modlitbe stojíš, je to často modlitba viery, ktorá vychádza s tvojich úst;
začínaš robiť nariadenia, prehlásenia! Avšak Pán rýchlo upozornil, aby si neskrýval voči nikomu
neodpustenie; musíš chodiť v láske, aby boli tvoje modlitby účinné. Pri štúdiu Slova sa dozvieš viac
o pozíciách pri modlitbe.
Boh chce, aby sme vytrvávali v modlitbe. Kým je na svete jeden hriešnik, musíme sa neustále
modliť. Pokiaľ nenastane vytrhnutie cirkvi, musíme sa modliť. Modlitba je nebeská služba; je to časť
našej kňazskej služby ako veriacich; vždy ju ber vážne.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti, že mi dnes odhaľuješ Tvoje Slovo. Som presvedčený a preto som rád, že mám
splnenú každú žiadosť, ktorú som urobil v mene Ježiš. Oslavujem Tvoj život vo mne, som vďačný, že žijem, hýbem
sa a mám svoje bytie v Tebe. Môj život je navždy na Tvoju slávu, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1. Timoteovi 2:1, 1. Korintským 14:14-15, Žalmy 145:18
1-ročný plán: Skutky 27:27-44; Žalmy 23-25
2-ročný plán: Efezským 1:1-14; Izaiáš 42
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Pastor Chris
Naša zodpovednosť v božstve
„...aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša“

(Filemonovi 1:6).
Niekedy nájdeš kresťanov, ktorí sa v nevedomosti modlia a dúfajú, že Boh ohľadne ich situácie
niečo urobí. Takíto ľudia stále pôsobia v ľudskej prirodzenosti namiesto v božskej prirodzenosti. Biblia
hovorí: „...aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné...“ Slovo „účinné“ je z gréckeho slova „energes“, čo
znamená „stať sa aktívnym alebo účinným.“ Boh chce, aby sa tvoja účasť vo viere stala aktívnou alebo
účinnou. Boh chce, aby v rámci svojej božskej prirodzenosti robil svoju časť práce. Nechce, aby si bol
vlažný alebo neaktívny ako niekto, kto je hendikepovaný a očakával, že čo bude, to bude. Nie, ty si
životne dôležitá časť božstva. Sláva Bohu!
Toto bol po celú dobu Boží plán. Pozri na skúsenosť Mojžiša a Izraelitov pri Červenom mori. Keď
sa k nim blížili egyptské vojnové vozy so smrtiacimi úmyslami, Mojžiš rozmýšľal nad modlitbou k Bohu
o pomoc, ale Božia odpoveď bola dosť šokujúca: „Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz
Izraelitom, aby sa pohli (dopredu)“ (2. Mojžišova 14:15). Toto nebol čas začať sa modliť; záležitosť „za
rohom“ bola súrna. Potom dal Boh inštrukciu: „...vystri ruku nad more a rozdeľ ho...“ (2. Mojžišova 14:16).
Všimni si, že Boh nepovedal Mojžišovi: „Modli sa ku mne a Ja niečo urobím.“ Povedal: „Rozdeľ
more.“ Mojžiš potom zdvihol palicu nad vody a keď to urobil, Boh silným vetrom spôsobil rozdelenie
vôd a rozdelil ich dvoma smermi. Toto bol akt božskej moci, ale Mojžiš mal s tým čo dočinenia. Vystrel
dopredu svoju ruku a Duch Boží sa pohol. Ale pokiaľ nič neurobil, ani Boh nič neurobil.
2.Petra 1:4 nám dáva vedieť, že sme sa stali účastníkmi božskej prirodzenosti; inými slovami sme
pričlenení k božskému druhu života. To znamená, že ako Božie deti, sme boli povolaní k účasti na
božskej skúsenosti, alebo aby sme boli do nej zapojení. Urob svoju účasť na božskej prirodzenosti
aktívnou a efektívnou skrze tvoje slová a skutky viery.
Modlitba
Drahý Otče, ďakujem Ti za Tvoju milosť, že si ma učinil jedno s Tebou a oprávnil ma byť účastníkom
Tvojej božskej prirodzenosti. Vyhlasujem, že chodím po predurčených cestách a prinášam ovocie spravodlivosti
v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Filipským 2:13, Žalm 32:9
1-ročný plán: Skutky 28:1-16; Žalmy 26-29
2-ročný plán: Efezským 1:15-23; Izaiáš 43
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Pastor Chris
Nadovšetko si ceň svoje spasenie
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).
Najdôležitejšou vecou v tvojom živote ako kresťana je tvoje spasenie. Vo svete neexistuje nič, čo
by sa s ním dalo porovnať. Čokoľvek iné, čo robíš, všetka sláva tohto sveta je bez spasenia ničím. Preto si
ho ceň nadovšetko.
Naším hlavným dôvodom pre kázanie evanjelia – keď robíme všetko, aby sme pomohli iným
nájsť ich spasenie – je naše spasenie. Žiaľ existujú ľudia, ktorí po tom, čo vynaložili veľkú námahu pre
šírenie evanjelia a urobili pre to tak veľa, stratili svoje spasenie, pretože zišli z cesty. Dovolili niektorým
pochabým ľuďom, aby ich odlákali od Slova a čoskoro na to sa začali nadovšetko zaujímať o veci tohto
sveta a o telesné veci. Tvoja spása je najdôležitejšou vecou, nevymeň ju za nič.
Ak človek stratí svoje spasenie, tak stratí všetko bez ohľadu na to, koľko konferencií navštívil,
alebo koľkých ľudí priviedol ku Kristovi. Chráň svoje spasenie. Drž si ho a nedovoľ nikomu ani ničomu,
aby ti ho zničilo. Nezíď dole zo správnej cesty, ani nikomu nedaj príležitosť na to, aby to urobil. V cirkvi
sú dravci, vlci, ktorí nebudú šetriť stádo a kvôli svojmu osobnému zisku urobia čokoľvek, aby ťa odviedli
na svoje zhubné cesty.
Nikdy nezabúdaj na to, že keď si prišiel ku Kristovi, tak si prišiel sám. Boh ťa povolal osobne
úplne rovnako, ako Biblia opisuje, že povolal Abraháma (Izaiáš 51:2). To, že si prijal Krista, nie je
dostatočné; to je len začiatok. Musíš neustále pokračovať v tom, aby si sa budoval v Ňom a rástol v Jeho
Slove a cez Jeho Slovo.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoje Slovo, ktorým som budovaný a premieňaný zo slávy do slávy. Poddávam
sa Duchu Svätému, aby ma vždy vovádzal do Tvojej spravodlivosti a aby ma v nej viedol tak, aby som žil hodný
Teba, potešujúc Ťa vo všetkom, aby som bol plodný a produktívny v každom dobrom skutku a diele, v mene Ježiš.
Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 10:23; Jakub 1:21
1-ročný plán: Skutky 28:17-31; Žalmy 30-31
2-ročný plán: Efezským 2:1-10; Izaiáš 44
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Pastor Chris
Ty si Jeho hlasom svetu okolo teba
Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich

zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].
(Matúš 28:19-20).
Náš úvodný verš je Pánovou inštrukciou pre všetkých, ktorí prijali Krista. Ty máš priniesť
posolstvo spasenia svetu okolo teba. Ty máš učiť ľudí okolo seba, ako žiť a chodiť v spravodlivosti; ty
máš učiť všetky národy. Čo myslel slovami „...učte všetky národy?“ Hoci sa to často navzájom zamieňa,
je dôležité upozorniť na to, že je rozdiel medzi národom a krajinou; krajiny majú hranice, ale národy nie.
Slovo „národy“ v našom úvodnom verši neznamená „krajiny“; to slovo je odvodené od gréckeho
„Ethnos“, čo znamená rozličné skupiny ľudí, ktoré majú nejaké spoločné záujmy. Našou úlohou je
priniesť evanjelium všetkým ľuďom sveta – rozličným skupinám (ethnos), ku ktorým patria. Môže to
byť svet politikov, svet lekárov, umelcov, hudobníkov, vedcov, právnikov, policajtov alebo vojakov; ty si
Božím hlasom k svetu okolo teba.
Si misionárom, si Božími ústami a si poverený k tomu, aby si pomohol neobráteným ľuďom
okolo teba prijať spasenie a aby si ich učil Slovo. Ty im máš ukazovať cestu života, lebo ty si svetlom
sveta. Boh ťa urobil vplyvným mužom alebo ženou v tvojom svete, tak používaj svoj vplyv pre Neho.
Zasiahni svet okolo teba evanjeliom. Nech viac ľudí v tvojom okolí príde cez teba k poznaniu Krista. Buď
smelý kázať evanjelium a vyučovať ho, lebo ty si Božím hlasom svetu okolo teba.
Modlitba
Vďaka Bohu, ktorý ma uschopnil byť služobníkom evanjelia, aby som zasiahol môj svet poznaním Krista.
Dokazujem svoju službu kazateľa a učiteľa spravodlivosti tým, že vyhlasujem slobodu utláčaným a prinášam
oslobodenie a Kristovo svetlo tým, ktorí sú zviazaní, a to mocou Ducha Svätého, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 4:2; 2.Korintským 5:18
1-ročný plán: Rimanom 1:1-17; Žalmy 32-34
2-ročný plán: Efezským 2:11-21; Izaiáš 45
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Pastor Chris
Choď v Slove
Lebo slovo Hospodinovo je pravdivé a všetko Jeho dielo je verné. Spravodlivosť a právo miluje, milosti

(angl. dobroty) Hospodinovej je plná zem (Žalm 33:4-5).
V našom úvodnom verši čítame, že zem je plná Pánovej dobroty. Čo myslíš, kto má z toho
úžitok? Je to pre cirkev! Ale musíš sa naučiť to, ako chodiť v Slove, aby si si užíval Božie najlepšie – Jeho
božské zaopatrenie. Všetko, čo Boh stvoril, bolo špeciálne urobené pre tvoje potešenie a zaopatrenie. Boh
ti už dal všetko, čo potrebuješ na to, aby si naplnil svoje určenie a triumfálne žil na Jeho slávu (2.Peter
1:3).
1.Korintským 3:21 hovorí, že všetko je tvoje. Preto by si nemal trpieť ani uspokojiť sa s menšími
vecami v živote. Pán Ježiš trpel namiesto teba, aby ťa voviedol do života slávy. Židom 2:10 hovorí: „Tak
sa totiž patrilo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy aj
Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým.“ 2.Korintským 8:9 hovorí: „Veď poznáte milosť nášho
Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, schudobnel pre vás, aby ste vy zbohatli Jeho chudobou.“
Toto nie sú zasľúbenia, ale súčasná realita. V Izaiášovi 1:19-20 nám hovorí: „Ak ste povoľní a
poslúchnete, okúsite dobro krajiny...“ Podľa Písma nie sme povolaní k tomu, aby sme poslúchali Slovo, ale
aby sme chodili v Slove. Praktizujeme a konáme Slovo; a v tom je požehnanie: „Buďte však činiteľmi slova,
a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba....Ale kto sa zahľadel do dokonalého zákona slobody a vytrval nie
ako zábudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní“ (Jakub 1:22-25).
To, ako veľa si užívaš života a všetkého toho, čo Kristus urobil pre teba a čím ťa urobil, záleží od
toho, ako veľa Božieho Slova žiješ, ako veľa chodíš v Božom Slove a koľko ho vieš praktizovať.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že posväcuješ moje srdce, aby poznalo Tvoju pravdu, verilo jej a vždy v nej
chodilo. Môj život sa zlepšuje a keď meditujem nad Tvojím Slovom a žijem ním, tak Tvoja sláva sa zjavuje vo mne
a cezo mňa, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: Lukáš 6:47– 49; Jozue 1:8
1-ročný plán: Rimanom 1:18-32; Žalmy 35-37
2-ročný plán: Efezským 3:1-12; Izaiáš 46
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Pastor Chris
Aktivuj moc, ktorá je v tebe
...ale prijmete 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).
Mnoho Božích ľudí potrebuje poznať, ako aktivovať v sebe Božiu moc pre efektívny život
a službu. Pavol povedal Timoteovi: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval v sebe dar Boží, ktorého sa ti
dostalo, keď som kládol ruky na teba“ (1.Timoteovi 1:6). Je to tvoja zodpovednosť, aby si roznecoval Boží dar
v sebe, aby si produkoval výsledky.
Pán Ježiš povedal, že prijmete moc, keď Duch Boží príde na vás (Skutky 1:8). Ak si
znovuzrodený, tak je teraz v tebe, čo znamená, že Jeho moc je v tebe. Avšak ak chceš vidieť uvoľnenie
Božej moci vo svojom živote, tak prvá vec, ktorú sa musíš naučiť robiť, je smelo vo viere prehlasovať
Božie Slovo. Božie Slovo je Boh; Jeho Slovo je tam, kde je sláva. Preto keď medituješ o Slove a hovoríš ho,
tak vytváraš atmosféru pre zázračno v sebe a okolo teba.
Ďalší zaručený a rýchly spôsob, ako aktivovať a naplniť energiou svojho ducha pre to, aby tá moc
v tebe bola efektívna, je hovorenie alebo modlenie sa v jazykoch. Keď sa modlíš v iných jazykoch, tvoj
duch je roznecovaný; Božia moc vyviera z tvojho ducha ako prúd rieky. Táto moc pracuje na tvojej mysli
tak, že si prenesený do vyšších oblastí nadprirodzena.
1.Korintským 14:4 hovorí, že ten, kto hovorí v iných jazykoch, buduje sám seba; dobíja sa ako
batéria. Keď je batéria v aute nejaký čas nepoužívaná, potrebuješ ju znova nabiť, aby si ju znova uviedol
do aktívneho stavu. Takým istým spôsobom božia moc v tvojom duchu môže byť spiaca a neaktívna, až
pokiaľ „nenabiješ“ svojho ducha a neurobíš ho trvalo aktívnym hovorením v jazykoch.
Hovorenie v jazykoch pracuje v zhode so Slovom, aby budovalo tvojho ducha a aktivovalo Božiu
moc v tebe pre život úspechu a autority.
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že keď meditujem nad Tvojím Slovom a hovorím v iných jazykoch, tak sa
dnes v mojom živote prejavuje Tvoja sláva. Môj život je svedectvom Tvojej nezmerateľnej milosti a spravodlivosti.
Tvoja moc vo mne je aktivovaná a spôsobuje, že kráčam v Tvojej sláve a múdrosti, aby som naplnil Tvoju dobrú
vôľu, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 14:4; 1.Korintským 14:18
1-ročný plán: Rimanom 2; Žalmy 38-41
2-ročný plán: Efezským 3:13-21; Izaiáš 47
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Pastor Chris
Neschovávaj si to pre seba
Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako

hviezdy na večné veky (Daniel 12:3).
Náš úvodný verš hovorí o ľuďoch, ktorí získavajú duše pre Krista; ich údelom bude to, že budú
na veky svietiť ako jas oblohy a ako hviezdy. Toto nám dáva vedieť, ako dôležitý si pre Pána, ak si
človekom, ktorý získava duše.
Získavanie duší je pre Boha na prvom mieste a my ako Jeho deti máme vziať posolstvo spasenia
národom sveta; toto je naše poverenie: „Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému
stvoreniu“ (Marek 16:15). Evanjelium je jedinou nádejou ľudstva; je Božou mocou k tomu, aby vyviedla
ľudí z hriechu do spravodlivosti a z temnoty do Jeho predivného svetla. Len cez evanjelium môžu ľudia
prijať večný život a stať sa účastníkmi božskej prirodzenosti.
Cez evanjelium boli privedené na svetlo život a nesmrteľnosť (2.Timoteovi 1:10). Preto keď
poznáš evanjelium a si spasený, a pritom si to schovávaš pre seba, tak to znamená, že nenapĺňaš Božiu
vôľu. Musíš hovoriť iným ľuďom o Kristovi a o moci Jeho evanjelia, aby boli spasení a aby sa stali
účastníkmi Jeho spravodlivosti.
Buď vášnivý v získavaní duší; rob to tak, ako keby si bol jediným človekom, ktorému bola
zverená takáto zodpovednosť. Vlož do toho svoje najlepšie. Pán hovorí v Ezechielovi 3:17-18: „Človeče,
urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene...“ Boh ťa urobil
„strážcom“ nad hriešnikmi – nad tými, ktorí v tvojom okolí nie sú obrátení. Preto nech je vášeň pre
získavanie duší ako horiaci plameň v tvojom srdci, uzavretý v tvojich kostiach do takej miery, že nie si
schopný udržať si to pre seba (Jeremiáš 20:9).
Modlitba
Drahý nebeský Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil pravým a spoľahlivým služobníkom evanjelia, vyslancom
pre Krista. Dnes som efektívny v tom, aby som obracal mnohých k spravodlivosti a z temnoty do svetla, a to mocou
Tvojho Ducha Svätého, ktorý vo mne mocne pôsobí. Navždy žiarim ako hviezda, pretože som ten, ktorý získava
duše, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Timotoevi 4:2; 2.Korintským 4:3-5
1-ročný plán: Rimanom 3; Žalmy 42-44
2-ročný plán: Efezským 4:1-10; Izaiáš 48
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Pastor Chris
Život výnimočnosti
Lebo sme Božie (vlastné) osobné dielo (Jeho majstrovský kus), vytvorení v Kristovi Ježišovi, (narodení

znova), aby sme robili tie dobré skutky, ktoré Boh predurčil (vopred naplánoval) pre nás (chodiac po cestách, ktoré
pripravil predtým), aby sme kráčali v nich (žijúc dobrý život, ktorý vopred pripravil a prichystal pre nás, aby sme ho
žili) (Efezským 2:10 rozšírený angl. preklad).
Boh vopred pripravil a naplánoval tvoj život pre Jeho slávu. Nestvoril ťa pre porážku, slabosť,
smútok alebo zlyhania. Naplánoval ti úžasný život – život výnimočnosti. Problémom je to, že väčšina
ľudí neporozumela plánu, ktorý má pre nich Boh. V Jeremiášovi 29:11 Boh povedal: „Lebo ja poznám
myšlienky, ktoré mám o vás, hovorí Pán, myšlienky o pokoji a nie o zlom, aby som vám dal vaše očakávanie.“
Božie očakávanie ohľadom teba je úspech, víťazstvo, česť a hojnosť. Vopred pre teba pripravil
dobrý život v požehnaniach, aby si v ňom kráčal. Toto nám pripomína to, čo urobil predtým, než stvoril
Adama. Najskôr stvoril krásnu záhradu, kde bolo dostupné všetko, čo Adam mohol potrebovať. Potom
stvoril Adama a umiestnil ho do vopred pripravenej záhrady v raji: „...aby ju obrábal a strážil“
(1.Mojžišova 2:15); nie aby sa lopotil a kultivoval zem od základu.
Boh vedel, že sa narodíš v tomto čase a všetko pre teba naplánoval tak, ako by to urobil každý
starostlivý otec. To znamená, že nie je žiadny dôvod na to, aby si životom prechádzal trpiac, žobrúc
o požehnanie alebo vyhľadávajúc ho, pretože si vkročil do Božieho predurčenia pre teba v okamihu, keď
si sa narodil. Preto si užívaj svoj život a aj všetko, čo ti urobil dostupným.
2.Peter 1:3 hovorí: „Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou,
darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť.“ Povolal ťa ku sláve a cnosti, to znamená k životu
výnimočnosti. Nikdy nerozmýšľaj o zlyhaní, pretože Boh ťa nikdy nestvoril na to, aby si zlyhával. Si Jeho
snom, ktorý sa uskutočnil; si najlepšie z toho, čo vytvoril: „Zo svojej vôle stvoril nás Slovom pravdy, aby sme
boli prvotinou Jeho stvorení“ (Jakub 1:18).
Modlitba
Drahý Otec, ďakujem Ti za Tvoj život a prirodzenosť, ktoré sú v mojom duchu, a za život výnimočnosti,
ktorý mám v Kristovi Ježišovi. Som víťaz navždy. Prechádzam víťazne cez všetko, čo život prináša, pretože ten
Väčší žije vo mne. Som navždy úspešný, v mene Ježiš. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Peter 2:9; Rimanom 8:30; Ján 15:16
1-ročný plán: Rimanom 4; Žalmy 45-48
2-ročný plán: Efezským 4:11-16; Izaiáš 49
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Pastor Chris
Rob s tým niečo
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).
Niekedy sa niektorým Božím deťom prihodia nejaké zlé veci a ostatní sa čudujú: „Ale veď on je
znovuzrodený, ako sa mu mohlo prihodiť takéto niečo?“ Ale ten kresťan asi nerobil nič pred tým, ako sa
mu situácia vymkla z rúk. Niektorí kresťania majú mylnú predstavu o tom, že je to Boh, ktorý musí niečo
„urobiť“ ohľadom ich problému, ale nie je to tak. Boh ti dal autoritu, aby si v Jeho mene menil okolnosti.
Musíš si uvedomiť, že Boh už urobil všetko potrebné pre to, aby ťa vytiahol z každej ťažkosti;
urobil všetko, čo je potrebné, aby si nikdy v živote nezlyhal. Nezáleží na tom, cez čo dnes prechádzaš, či
už je to problém v práci, rodine, manželstve alebo ohľadom tvojich detí; môžeš byť víťazný. Možno si
chorý alebo človek, ktorého miluješ, veľmi telesne trpí; Ježiš to už všetko vyriešil. Jeho zástupná smrť,
pohreb a triumfálne vzkriesenie boli na to, aby ti dali život slávy.
Máš autoritu používať meno Ježiš k tomu, aby si vypôsobil akúkoľvek zmenu, ktorú potrebuješ
buď v svojom živote, alebo v živote tvojich blízkych. Nevrav toto: „Nech sa deje to, čo sa má stať!“
Takýmto spôsobom rozprávania zo seba robíš obeť v živote. Tvojou zodpovednosťou je zaistiť to, aby sa
Božia sláva zjavovala v tvojom živote. Ak nerobíš nič, tak sa ani nič nestane.
Stoj pevne za tým, čo chceš v živote. Odmietni trpieť. Používaj Slovo, meno Ježiš a moc Ducha
k tomu, aby si ničil diablove dielo a kazil jeho zámery všade tam, kde si. Smelo vyhlasuj Božie Slovo nad
svojím životom, svojou rodinou, zamestnaním, podnikaním, štúdiom, službou atď. Používaj Slovo Božie,
aby si pôsobil zmeny v tvojom živote, meste, štáte a krajine, a to od slávy ku sláve.
Vyznanie
Som v živote úspešný, lebo žijem v Slove. Slovo Božie v mojom srdci a v mojich ústach dnes a vždy víťazí
nad okolnosťami. Premohol som svet, pretože väčší je Ten, ktorý je vo mne ako ten, ktorý je vo svete. Žijem
v Kristovi vyšší život. Sláva Bohu!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 10:4-6; 1.Timoteovi 1:18; Rimanom 10:8
1-ročný plán: Rimanom 5:1-11; Žalmy 49-51
2-ročný plán: Efezským 4:17-24; Izaiáš 50
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Pastor Chris
Buď veľmi jasný, konkrétny ohľadom toho, čo chceš
... čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na

nebesiach (Matúš 16:19).
Keď Pán Ježiš povedal: „Čokoľvek zviažete...“, tak to nemá takmer nič spoločné s povolením
alebo nepovolením niečoho. Grécke slovo preložené ako „zviažete“ je slovo „deó“, a toto slovo znamená
viacero vecí. Znamená to zviazať akoby putami, reťazou; znamená to aj nariadiť, zakázať alebo zabrániť
voľnému pohybu, slobode. Avšak mnohí toto slovo spájajú len s jedným významom, ale použitie iných
významov nám pomôže širšie pochopiť to, čo Ježiš myslel v úvodnom verši.
Keď študuješ 20. kapitolu knihy Zjavenia, tak tam Biblia hovorí o tom, ako bude satan anjelom
zviazaný a uvrhnutý do bezodnej priepasti; a zároveň sa tam píše, že anjel prišiel s putami. Aj v 9.
kapitole tejto knihy si môžeš prečítať o tom, že existovali padlí anjeli, ktorí boli zviazaní v rieke Eufrat,
a potom k nim prišlo Slovo, aby boli prepustení, rozviazaní. Toto nebola situácia, kedy tým padlým
anjelom bol daný len slovný zákaz; boli zviazaní, pravdepodobne putami alebo reťazami.
Potom v 13. kapitole Lukáša čítame o žene, ktorá kvôli tomu, že bola zviazaná satanom, bola
ohnutá. Vošla do synagógy počas toho, ako Ježiš kázal, a On jej povedal: „Žena si uvoľnená zo svojej
nemoci“ (Lukáš 13:12-16 angl. preklad). Pán sa jej dotkol a ona sa vystrela, uzdravená Božou mocou. Keď
ju satan zviazal, nemohla sa vystrieť.
Preto keď Ježiš povedal: „Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané na nebesiach,“ tak tým mienil to,
že čokoľvek budeš žiadať Otca v Ježišovom mene, tak ti to Otec dá. Takže keď povieš satanovi:
„Zväzujem ťa,“ tak musí byť celkom jasné, čo vlastne hovoríš, lebo sme si práve vysvetlili, že „zviazať“
má mnoho významov. Čo je to „to“, čo chceš zviazať? Čo chápeš pod tým, čo si práve povedal? Čo diabol
pochopí z toho, čo si povedal? Tvoj zámer a spôsob vyjadrenia musí byť jasný, konkrétny. Napríklad
Ježiš povedal zlému duchu: „Nemý a hluchý duch, nariaďujem ti – vyjdi z neho von a viac sa do neho
nevracaj“(Marek 9:25). Zviazal diabla tak, že mu nariadil, aby sa nikdy nevrátil späť do toho mládenca.
Bol veľmi konkrétny v tom, keď dával príkaz diablovi a keď mu hovoril, čo mu zakazuje robiť. Preto keď
chceš zväzovať zlého ducha, buď veľmi jasný a konkrétny v tom, čo chceš a on nebude môcť vzdorovať
tvojmu príkazu. Nech je požehnaný Boh!
Vyznanie
Väčší je Ten, ktorý je vo mne ako ten, ktorý je vo svete! Je mi daná moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a aj
nad všetkou mocou nepriateľa! Žijem v mene Ježiš a vždy cez Neho slávne víťazím!
Rozšírené štúdium: Matúš 16:19; Kazateľ 8:4; Marek 1:34
1-ročný plán: Rimanom 5:12-21; Žalmy 52-55
2-ročný plán: Efezským 4:25-32; Izaiáš 51

COVER TESTIMONY
Dlhý čas som žíznil po Bohu a po duchovnej potrave, ale potom sa mi dostala do ruky Rapsódia reality.
Začal som ju čítať a teraz som tak nadšený z toho, čo som sa z nej naučil, že bez nej už nič nerobím. Toto
vyučovanie je plné slávnych právd, je to ako prehrabávanie sa v truhlici plnej vzácnych pokladov. Vďaka
vám, pastor Chris.
K.B. Johansen; Nórsko

