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Pastor Chris
ŽIJEME V KRISTOVI
Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite (Kolosenským 2:6).

Anglický NIV preklad nášho úvodného verša uvádza „Preto teda, ako ste prijali Krista
Ježiša ako Pána, pokračujte nažívaním v Ňom.“ Všimni si vyjadrenie; po prijatí Krista Ježiša ako
Pána, pokračujte a žite v Ňom, dávajúc nám tak poznať, že Kristus je miesto. Pri znovuzrodení si
sa narodil do miesta nazvanom Kristus. Aleluja! On sa stal tvojim miestom; tvojim domovom.
Biblia hovorí „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie ...“ (2.Korintským 5:17).
1.Korintským 12:13 hovorí „Veď aj my všetci v jednom Duchu sme boli pokrstení v jedno telo, ...“
tým telom je Kristus. Zakaždým ako je v Novej Zmluve slovo „Kristus“ použité bez „Ježiš“ cháp tomu
ako odkaz prechádzajúci za osobnosť Ježiša Krista. Kristus je osoba a Kristus je miesto.
Biblia uvádza ako Hospodin urobil Ježiša hlavou tela Kristovho a Cirkev Jeho telom. Preto aj ty si
narodený do Krista; teraz tam žiješ a také musí byť aj tvoje vedomie. Akákoľvek vec nesúladná s Kristom,
Jeho životom či charakterom by nemala mať miesto u teba. Život čo si prijal má absolútnu prevahu – je to
život spravodlivosti, dominancie, sily, slávy a dokonalosti.
V Kristovi nielenže si spravodlivý, takisto si sa aj stal Božou spravodlivosťou. Mať spravodlivý život
ako nám ho On daroval sa stalo prirodzené. V Kristovi – (to je naša domovina) – vyjadrujeme a prejavujeme
spravodlivosť Boha. Prinášama ovocie a produkujeme dielo spravodlivosti.
V Kristovi sa nenachádza žiaden hriech, choroba, nemoc, zlyhanie, chudoba, porazenie, slabosť
alebo smrť; všetko to čo máme je zdravie, radosť, pokoj, úspech, sila, prosperita, krása a večný život!
Kraľujeme a panujeme nad satanom a kohorotmi temnoty. Sme viac ako premožitelia. Navždy triumfujeme.
Nič nás nemôže poraziť alebo zložiť. Takýto život máme a nažívame s ním v Kristovi. Preto keď povieš „ja
som v Kristovi“ mal by si chápať dôležitosť tohto stanoviska, lebo to znamená kde žiješ, tvoja adresa je
Kristus!
MODLITBA
Kristus je môj život. Odvtedy ako som prijal Ježiša Krista za svojho Pána, triumfálne žijem v spravodlivosti,
sláve, zdraví, dominancii a autorite! Kraľujem a panujem nad okolnosťami, prejavujúc spravodlivosť Boha v mojom
svete. Kráčam vedomí si mojej jednoty s vlastníkom celého vesmíru; preto celý svet je môj. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: 1.Korintským 1:30; 2.Korintským 2:14; Skutky 17:28
1.ročný Biblický plán: 1.Ján 2:15 – 3:10; Ezechiel 45 – 46
2.ročný Biblický plán: Ján 16:23 – 33; 2.Kronická 3 - 4
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Pastor Chris
CEZ KRISTA VŠETKO DOKÁŽEŠ

Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje (Filipským 4:13).
Aké nádherné vyznanie apoštola Pavla v hornom verši! Aká je to úžasná mentalita! Dorazil si do
toho bodu kedy vieš, že pre teba nič nie je nemožné? Cez Krista môžeš všetko! Tak vyzerá tvoje dedičstvo
ako dieťa Božie, pretože On ťa urobil sebestačným v Jeho sebestačnosti.
Všimni si ako Pavol nepovedal „Všetko môžem, lebo som veľmi intelektuálne obdarený.“ vôbec to
nie je o tebe; ale skôr celé o Kristovi a Jeho službe v tebe a cez teba. Ak Pavol dokázal v Kristovi všetky veci,
potom aj ty ktorý si prijal Krista rovnako vyznaj „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ Podľa
takého vedomia by si mal aj žiť každý deň.
Čím viac máš vedomie na tento predmet väčšie a potvrdíš to, tým viac sa programuješ so
schopnosťami Krista. Zrazu objavíš nádherné talenty – tajomné schopnosti – čo sa v tebe uvoľnia pre veci o
ktorých si ani len nevedel že ich dokážeš urobiť. Dáš život novým snom a stvoríš nové pole pôsobnosti,
výhliadky úspechu pre Kráľovstvo a vo svete. Nikdy nedávaj hlas neschopnostiam, lebo ty si schopný
vykonať všetky veci a pripravený na každú úlohu.
Nikdy nevnímaj sám seba ako slabého. Kristus (Ten pomazaný) a Jeho pomazanie prebývajú v
plnosti u teba. V rámci teba neexistuje neschopnosť. Ježiš povedal „ … Veru vám hovorím: Keby niekto

povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa
stane, čo hovorí, stane sa mu“ (Marek 11:23). Slovo hovorí ako to dokážeš; preto sa nepodceňuj.
Vystúp k možnostiam Božieho Slova vo svojom duchu a nič ti nebude nemožné. Sláva Bohu!
VYZNANIE
Som nažive k Bohu, duchu, duši a telu. Kristus je vo mne; preto som nabitý neobmedzenými potenciálmi a
možnosťami. Kristus sa stal mojou schopnosťou, spôsobilosťou a mojim všetkým; všetko môžem v Jeho mene. Nič mi
nie je nemožné, pretože väčší je On ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:26 – 27; 1.Ján 4:4; 2.Korintským 3:5
1.ročný Biblický plán: 1. Ján 3:11 – 24; Ezechiel 47 – 48
2.ročný Biblický plán: Ján 17:1 – 10; 2.Kronická 5 – 6
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Pastor Chris
ŽIJEŠ V KRÁĽOVSTVE BOŽIEHO SYNA

vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna (Kolosenským 1:13).
Bol si „vyslobodený“ z moci tmy a prenesený do Kráľovstva milovaného Božieho syna. Teraz, a nie
až potom keď sa dostaneš do neba, sa už nachádzaš v kráľovstve. Z tohto dôvodu je nerozumné akceptovať
či dokonca myslieť si, že Kresťan potrebuje vyslobodenie od satana.
Satan a Kresťan nie sú v tej istej triede. Kresťan sa nachádza v Kráľovstve drahého Božieho Syna
ďaleko a vysoko od satanovej domény. Efezským 2:6 hovorí a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v

nebesiach v Kristovi Ježišovi. My (ľudia viery) sedíme spoločne s Kristom ďaleko nad kniežatstvami a
mocnosťami. Takáto je realita.
Pokiaľ je Kresťan aj napriek tomu znepokojený kvôli diablom a má potrebu vyslobodenia, potom
dotyčný Kresťan opustil svoju hodnosť. Otázka by mala znieť, kde ho postretli démoni? Zaiste nie v Kristovi,
pretože tam by mal byť usadený a teda byť na veľkú diaľku od temnoty! Preto je dôležité, aby si ako Kresťan
poznal Božie Slovo sám pre seba. Potrebuješ poznať kto si, čo máš, kde si a aké sú tvoje schopnosti v
Kristovi. Nepotrebuješ sa obávať diabla! Veď nakoniec ty si mu predsa nadradený.
Ak si náhodou zažil duchovné útoky, možno tomu bolo preto, lebo si nevedel čo podniknúť. Všetko
čo musíš urobiť je povedať „v mene Ježiša Krista, satan presťaň s tým! Od tohto dňa sa viac nevracaj.“ On
zaiste od teba zuteká a viac sa už nevráti.
Ako znovuzrodený žiješ v prítomnosti Boha a funguješ s dominanciou Krista. Nažívaj víťazným
životom aký si od Neho prijal.
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, ďakujem za prenesenie ma z kráľovstva tmy do kráľovstva Tvojho drahého Syna Ježiša
Krista. Ďakujem za privedenie ma ku Kristovi. Kristus je moje miesto - moje miesto zdravia, bohatstva, bezpečia,
prosperity a veľkoleposti. Princ tohto sveta, satan, nemá nič vo mne. Sláva Tvojmu menu navkey. Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 2:6; 1.Ján 4:4
1.ročný Biblický plán: 1.Ján 4; Daniel 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Ján 17:11 – 21; 2.Kronická 7 - 8
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Pastor Chris
PROGRAMOVANIE SLOVOM

Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato; vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa
žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! (Kolosenským 3:16).
1.Peter 1:23 hovorí „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného,

ale z neporušiteľného semena.“ My sme produktom Božieho nepominuteľného semena: Jeho Slova. Ty máš
pôvod v Božom Slove. Preto aj tvoj život by mal byť naprogramovaný so Slovom. Niektorí ľudia vďaka
slovám čo hovoria programujú svoje životy pre úpadok, nedostatok, chudobu a chorobu.
Niektorí rodičia napríklad negatívne rozprávajú k svojim deťom. Predstav si rodiča ktorý od zlosti
hovorí päťročnému decku „zbláznil si sa.“ Keď to dieťa vyrastie a v pätnástich rokoch sa začne čudne
správať, potom rodičia budú uvažovať čo sa mu stalo! Neuvedomili si ako nesprávne naprogramovali to
dieťa keď hnali všetky tie negatívne veci do jeho psychiky a ducha – cez nadávky, dieťa pritom nemalo na
výber a konalo čo počulo a tak sa z neho stalo čo tie slová obsahovali.
Dávaj si pozor na to čo rozprávaš, pretože Ježiš povedal „Lebo pre svoje slová budeš

ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený“ (Matúš 12:37). Používaj Božie Slovo k programovaniu
seba pre veľké veci. Božie Slovo je mocné. Z Pánovej výstrahy pre Józua 1:8 si všímame, že úspech v živote
prichádza z meditácie na Božom Slove. To je dôvod prečo kladieme dôraz na osobné štúdium Slova.
Vedome namoč svojho ducha do Slova. Je to jediná cesta ako sa môžeš naprogramovať pre
dokonalosť a naplnenie svojho určenia v Kristovi.
VYZNANIE
Som narodený z neporušiteľného semana Božieho Slova; preto môj pôvod je v Slove. Ostávam pripojený k
Slovu, ktoré ma programuje k úžasnému životu v Kristovi. Mám úspech vo všetkých veciach, napĺňam moje určenie u
Boha, cez Slovo Božie sa prechádzam na vysokých miestach zeme , v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 12:1 – 2; 2. Timoteovi 3:15; Józua 1:8
1.ročný Biblický plán: 1.Ján 5; Daniel 3 – 4
2.ročný Biblický plán: Ján 17:22 – 26; 2.Kronická 9 – 10
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Pastor Chris
REALITA SPÁSY

lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie (Rímskym 10:10).
Náš úvodný verš dáva poznať ako sa spása stane reálnou v našich životoch; je to prehlásením
panstva Ježiša nad tvojim životom. Niekto môže „veriť“ tomu ako Ježiš je Syn Boží no aj napriek tomu stále
pôjde do pekla. Veriť nestačí. Biblia hovorí ako aj diabli tiež veria; veria tak veľmi až sa trasú, to však
neznamená že sú, prípadne môžu byť zachránení: „Ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni

veria, ale sa desia“ (Jakub 2:19).
Ak verší, že Ježiš je Syn Boží a On zomrel za teba a Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, musíš takisto vyznať
Jeho panstvo nad svojim životom; inak nie si zachránený. Dobré skutky takisto nespasia človeka. Viem, že je
Vianočný čas kedy veľa ľudí vrátane nekresťanov vyjadruje dobrú vôľu a vo všeobecnosti sú milí k
ostatným. Nič menej, spása od Boha nie je výsledok tvojich dobrých skutkov; je to milosťou Ježiša Krista:
„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa

nikto nechválil“ ( Efezským 2:8 – 9).
Biblia nám pripomína určitého rímskeho veliteľa s menom Kornelius, oddaného a štedrého muža;
avšak on nebol spasený (Skutky 10:2). Hospodin k nemu vyslal anjela a povedal „ … Pošli do Joppy a

povolaj si Šimona, prímením Petra; on ti povie slová, ktoré spasia teba a celý tvoj dom“ (Skutky 11:13 –
14). Jeho dobré diela ho nezachránili. Musel prijať spásu cez vyznanie so slovami – slová evanjelia.
Prijatie spásy je ten najväčší zázrak zo všetkých. Keď raz veríš v Ježiša a vyznáš - On je Pánom
tvojho života, prijmeš život a prirodzenosť Boha. V stotine sekundy si prebudený do otcovstva u Boha;
stávaš sa legálnym a živým Božím dieťaťom; spoločník Božieho druhu, nadradený k satanovi.
Zdieľaj túto dobrú správu s tými, ktorých stretávaš a ešte nespoznali Pána. Povedz im ako sa
nemusia pokúšať odčiniť svoje hriechy alebo zapôsobiť na Boha so svojimi vlastnými skutkami. Všetko čo
potrebujú aby žažili realitu spásy je uveriť v Ježiša Krista a vyznať Jeho panstvo nad svojim životom.
MODLITBA
V mojom srdci verím, že Boh vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych a vyznávam Ježiša ako Pána môjho života.
Žijem s vedomím čo vsetko smrť, pochovanie, zmŕtvychvstanie a vystúpenie Ježiša Krista prinieslo pre mňa. Zdravie,
bohatstvo, večný život, prosperita sú všetky moje v Kristovi. Môj život je manifestáciou Božej slávy a milosti, v
Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 10:6- 10; Rímskym 10:13
1.ročný Biblický plán: 2.Ján; Daniel 5 – 8
2.ročný Biblický plán: Ján 18:1 – 9; 2.Kronická 11 – 12
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Pastor Chris
VEDOMIE SPRAVODLIVOSTI

Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou
pred Bohom (2. Korintským 5:21).
Boh urobil Ježiša samotným hriechom, nie len „obyčajnou obetou za hriech“ aby sme my mohli byť
nielen spravodliví, ale stať sa Božou spravodlivosťou – samotnou esenciou či znázornením božskej
spravodlivosti. Aká je to požehnaná skutočnosť!
Keď čítame ako Boh urobil Ježiša, ktorý nepoznal hriech, hriechom za nás, vyjadrenie „Toho, ktorý
nepoznal hriech“ v originálnom gréckom preklade je veľmi mocné hoci komplexne konštruované. Vlastne
hovorí ako Ježiša si bol vedomý o „nehriechu“; to je asi ten najlepší spôsob ako to vyjadriť v našej reči, hoci
ide o nezrozumiteľné vyjadrenie.
Najlepšie ako odkomunikovať o čom tu hovorí Písmo je ilustrovať Ježišove „bezhiešne vedomie.“ To
znamená, nebol to len Boh kto Ho prehlásil za bezhriešneho, ale samotný Ježiš mal vedomie bezhriešnosti;
bol si vedomý svojej vlastnej bezhriešnosti. Preto keď rozprávame o vedomí spravodlivosti, hovoríme v
reálnom duchovnom jazyku.
Ten, ktorý nepoznal žiaden hriech; mal vedomie o svojej vlastnej bezhriešnosti, zobral na seba
hriech, aby sme sa my v Ňom mohli stať spravodlivosťou pred Bohom. Aké úžasné evanjelium!
Ježiš prišiel aby z teba urobil nefalšované, legálne a živé dieťa Božie. Prišiel aby ťa urobil Božou
spravodlivosťou v ľudskom tele. Zachovávaj si vedomie ohľadne svojej spravodlivosti v Ňom, podobne ako
Ježiš mal vedomie o svojej bezhriešnosti.
Odkedy si sa stal spravodlivosťou Ježiša Krista, tvoja spravodlivosť je perfektná, dostal si ju do daru
keď sa Ježiš obetoval v tvojom mene. Kolosenským 1:22 nám hovorí o výsledku Jeho víťaznej smrti: aby ťa

postavil pred Božiu tvár svätého, nepoškvrneného a bezúhonného. Takto dnes ty vypadáš: svätý,
ospravedlnený, oslávený a akceptovaný pred Bohom. Zachovávaj si rovnaké vedomie.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za Tvoju prirodzenú spravodlivosť v mojom duchu čo produkuje Tvoju
správnosť vo všetkom čo robím. Hriech nemá dominanciu nad mojim životom; podobne ako Ježiš aj
ja som si vedomý o svojej bezhriešnosti. Môj život predstavuje manifestáciu Božej spravodlivosti.
Ďakujem Pane, lebo ja som bezúhonný v Tvojich očiach, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Rímskym 5:1; Kolosenským 1:21 – 22; 1.Ján 4:17
1.ročný Biblický plán: 3 Ján; Daniel 7 – 8
2.ročný Biblický plán: Ján 18:10- 18; 2.Kronická 13 – 14
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Pastor Chris
SPRAVODLIVOSŤ ROZPRÁVA

Ale spravodlivosť z viery takto vraví: Nehovor v srdci: Kto vstúpi do neba? to jest Krista
zniesť. Alebo: Kto zostúpi do priepasti? To jest Krista vyviesť spomedzi mŕtvych. Ale čo hovorí Písmo?
Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci; to je slovo viery, ktoré kážeme (Rímskym 10:6 –
8).
Slovné spojenie „spravodlivosť z viery“ v hornom verši je skutočne zaujmavé. V pôvodnom
gréckom preklade slovo „spravodlivosť“ je chápané ako osobnosť a ako je uvedené ona „rozpráva.“ Takže
spravodlivosť rozpráva; ona nie je ticho.
Častokrát spomenieme, že Kresťanstvo je pre tých čo dokážu rozprávať; rozprávame spravodlivosť
tak isto ako múdrosť. Božia spravodlivosť predstavuje Hospodinovu pravdu. Je to realita ohľadne
akejkoľvek situácie. Preto vždy keď potvrdíme Slovo, komunikujeme pritom spravodlivosť a teda
rozprávame Božím jazykom viery. Rímskym 10:9 nám hovorí ako spravodlivosť z viery funguje. Uvádza
„ … Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený .“
Slovo „vyznať“ je z gréckeho „homologeo“ čo znamená hovoriť rovnakú veci v súhlase. Znamená to
potvrdiť (vyhlásiť) Božie Slovo v súlade s Bohom; neznamená to len tak opakovať rovnakými slovami, ale
robíš svoje vlastné vyznanie v súhlase so Slovom Všemohúceho. Ak dokážeš vyznať, alebo potvrdiť rovnaké
veci ktoré Hospodin o tebe povedal v Jeho Slovo, ony sa stanú reálne v tvojom živote.
Napríklad 2. Korintským 3:5 hovorí „Niežeby sme boli schopní vymyslieť niečo sami od seba, už

ako sami zo seba, ale naša schopnosť je z Boha .“ Na základe toho, čo Boh povedal, by si mal prehlásiť
„Som schopný v Kristovej schopnosti; som pripravený na čokoľvek. Produkujem dokonalosť

a dielo

spravodlivosti, pretože Kristus je moja dostatočnosť a schopnosť.“ Takto vyzerá rozprávanie Božej
spravodlivosti a správnosti o tom kto si a čo v Kristovi dokážeš.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za privilégium potvrdiť Tvoje Slovo týkajúc sa môjho života. Prehlasujem – som viac
ako víťaz a všetko môžem cez Krista, ktorý ma posilňuje! Tvoja múdrosť ma dnes vedie a ja som vedený Duchom
priniesť dokonalosť a dielo spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 13:5 – 6; 1. Korintským 2:12 – 13
1.ročný Biblický plán: Júdov; Daniel 9 – 10
2.ročný Biblický plán: Ján 18:19 – 27; 2.Kronická 15 – 16
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Pastor Chris
UVER A VYZNAJ

lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie (Rímskym 10:10).
Človek nie je telo ale duchovná bytosť. Jeho fyzické telo predstavuje sídlo, kde duch, teda reálny
človek nažíva. Tvoje telo nie si skutočný ty. Tvoj duch je skutočný ty a každý ľudský duch má kapacitu
uveriť; nepotrebuješ vidieť na to aby si mohol uveriť.
Toto odhaľuje podstatu všeobecnej domnienky, že „vidieť znamená uveriť“; je to kontradikcia,
pretože nepotrebuješ „uveriť“ tomu čo vidíš. Ak stojíš pri červenej Toyote a máš zdravé oči, nepovieš predsa
„Verím, že červená Toyota je zaparkovaná po mojom boku“ vieš že také auto sa tam nachádza, pretože ho
jednoducho vidíš. Uveriť musíš jedine tomu, čo si ešte nevidel.
Slovo „veriť“ je sloveso odvodené z viery a viera je podstatné meno. Čin viery znamená uveriť.
Takže nepovieš „vidieť znamená uveriť.“ Veriť znamená činiť svoju vieru; dať vieru do činnosti. Napríklad
1.Korintským 3:21 hovorí „A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše .“ Potrebuješ uveriť ako
všetky veci sú tvoje presne ako o tom hovorí Písmo a potom žiť a činiť podľa toho. Dokonca aj vtedy keď si
ešte fyzicky nič z toho nevidel vo svojich rukách. Mal by si uveriť a dať hlas tomu v čo veríš.
Napríklad Biblia hovorí „V Ňom máme vykúpenie, odpustenie hriechov“ (Kolosenským 1:14).
Následne ako v duchu veríš tomuto veršu, prelás „V Kristovi mám svoje vykúpenie; som zbavený viny. On
ma vytiahne z problému; som zbavený od každej bolesti, hriechu, temnoty a zo všetkých vecí ktoré sú
nesúladné so životom Krista.“ Aleluja!
Najskôr uveríš a potom vyznáš. Veríš so svojim duchom avšak prehlásenie to celé zapečatí: „Keďže

však máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril, - aj my veríme, a
preto aj hovoríme“ (2. Korintským 4:13).
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za vstup Tvojho Slova do môjho ducha; ja verím a preto hovorím, že som dedičom Božím
a spoludedičom s Kristom; svet patrí mne. Nemám vedomie nedostatku alebo potreby; lebo Pán je mojim pastierom; On
ma urobil sebestačným. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Marek 11:23; Rímskym 10:8 – 10
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 1; Daniel 11 – 12
2.ročný Biblický plán: Ján 18:28- 40; 2.Kronická 17 – 18
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Pastor Chris
NAŠA NADRADENOSŤ V KRISTOVI

Či neviete, že anjelov súdiť budeme? Nie veci všedného života! (1. Korintským 6:3).
Biblia hovorí ako budeme súdiť anjelov a takisto aj svet: „ A či neviete, že svätí budú súdiť svet? …“
(1. Korintským 6:2). „Znamená to teda, že Kresťan je nadradený nad Božími anjelmi?“ Zaiste áno. My sme
nadradení v zmysle našej identity v Kristovi.
Ba čo viac, my budeme usadení s Kristom aby sme súdili svet bezbožných a tiež aj padlých anjelov,
ktorí neposlúchali Boha. Anjeli poslušný pred Bohom nepotrebujú byť súdení; nič to nemení na tom ako sme
im nadradení.
Z toho dôvodu sa anjelom neklaniame ani sa k nim či cez nich nemodlíme. Kresťan je ten, ktorý je s
Kristom : „Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch“

(1.Korintským 6:17). Ako veriaci sme

spoludedičmi s Kristom. My sme Božie deti, narodení z Jeho Ducha cez Slovo. A anjeli sú Jeho služobníci.
Ján 8:35 hovorí „Otrok však nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky. “ Treba však poznamenať aj
to, že anjeli majú nadprirodzenú moc, zatiaľ čo my máme autoritu nad nimi v mene Ježiš.
Židom 1:13- 14 hovorí „A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti

nepriateľov nepoložím za podnož? Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo
majú zdediť spásu?“ Boží svätí anjeli sú vždy pripravení k službe pre teba. Ony slúžia v tvojom mene;
čakajú na teba aby vykonali všetko o čo ich požiadaš pokiaľ je to v súlade so slovom Božím. Keď vydáš
Slovo, anjeli sa pustia do činnosti z úlohou zabezpečiť, aby to čo vyrieknieš aj nastalo.
Dôvodom je fakt, že anjeli sú podriadení Ježišovi Kristovi; počúvajú a poslúchajú Ho zatiaľ čo
my sme v Kristovi (2.Korintským 5:17). Naša nadradenosť nad anjelmi, satanom a okolnosťami je
výsledkom našej jednoty s Pánom. Nažívaj a kráčaj vo vedomí svojej spravodlivosti a autorite v Kristovi
ako aj triumfálnom živote čo si prijal.
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za prinesenie ma do jednoty s Tebou. Využívam túto jednotu k
dominovaniu a panovaniu v mojom svete. V mojom živote a prostredí je istá jedine Tvoja rada.
Ďakujem Pane za službu anjelov v mojom mene ako aj za moju nadradenosť nad diablom a jeho
kohorotov. Väčší je Ten, ktorý je vo mne ako ten čo je vo svete. Amen.
Rozšírené štúdium: Židom 1:2 -8; 1.Ján 4:17
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 2:1 – 17; Ozeáš 1- 2
2.ročný Biblický plán: Ján 19:1 – 12; 2.Kronická 19 – 20

10

Pastor Chris
UPRIAM SVOJU NÁKLONNOSŤ A POZORNOSŤ NA PÁNA
Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ... (Židom 12:2).
Skutky kapitola 3 rozpovedá pozoruhodný príbeh kde niekoľko týždňov po Ježišovom vystúpení,

Peter a Ján boli na ceste do chrámu v modlitebnej hodine. Stretli muža, chromého od narodenia, ktorý
ležal pri chrámovej bráne a prosil okoloidúcih o almužnu. Biblia hovorí „ … Peter a Ján zahľadeli sa
uprene na neho a povedali: Pozri na nás!“ (Skutky 3:4). Peter inými slovami hovoril „Daj nám svoju
pozornosť!“
Mrzák im venoval pozornosť s očakávaním, že dostane almužnu, avšak Peter v tej chvíli nemal
žiadne peniaze zo sebou a tak povedal: „ … Striebra, zlata nemám, ale čo mám, to ti dávam: v mene
Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď! Nato ho chytil za pravú ruku a zodvihol. A hneď zmocneli
mu nohy a kĺby, takže vyskočil, postavil sa na nohy, chodil a vošiel s nimi do chrámu, chodil
poskakujúc a chváliac Boha“ (Skutky 3:6 – 8).
Každý kto venuje pozornosť Pánovi alebo Jeho Slovu zaiste bude mať zázrak. Príslovia 23:26
hovorí „Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty!“ Hospodin túži po tvojej
pozornosti. Pán vie, že ak mu dáš svoju pozornosť potom ťa On dokáže viesť a sprevádzať až do
pripraveného cieľa. On pozná čo je najlepšie pre teba a o čom by mal byť tvoj život. Preto nech nie je nič
z čoho máš strach a trápiš sa. Aj naďalej ži v Jeho Slove s dôverou a radosťou na každý deň.
Filipským 4:6 hovorí „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ Odmietni čokoľvek rušivé zobrať tvoje
zameranie preč od Pána a Jeho večného Slova. Upriam svoju pozornosť a náklonnosť na Neho ako aj
veci o aké sa Hospodin zaujíma. Staň sa tým bratom, ktorý získava duše. Ži pre Hospodina.
Všetko to čo dnes znamenáš a máš sa nachádza v Ňom. Pán je tvojim dôvodom existencie.
Dôveruj Pánovi s celým svojim životom a On nasmeruje tvoje kroky a synchronyzuje ich s Jeho
dokonalou vôľou. Medituj nad Jeho milosťou a láskou a On zapríčiní aby si sa vznášal vysoko nad
protivenstvami života.
MODLITBA
Požehnaný Otec, si naozaj veľký! Ty si milostivý a láskavý a u Teba som našiel večnú radosť a
pokoj. Žijem jedine pre Teba a velebím Ťa, lebo Ty si Boh a Tvoja veľkosť je nepredstaviteľná.
Radujem sa z toho, že môžem patriť Tebe a napĺňať všetky dobré potešenia na Tvoju dobrotu a
prinášať dielo spravodlivosti k Tvojej sláve, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Príslovia 4:20 – 22; Kolosenským 3:1 – 3
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 2:18 – 3:1 – 6; Ozeáš 3 – 6
2.ročný Biblický plán: Ján 19:13 – 22; 2.Kronická 21 – 22
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Pastor Chris
BLAŽENOSŤ Z DÁVANIA
Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc

nikdy neprestanú (Genezis 8:22).
Jeden z najhlbších princípov v Božom Slovo garantujúci kontinuálne navýšenie vo financiách je
princíp dávania. Nie príliš veľa ľudí je nadšených z dávania tak ako sú nadšení z prijímania. Medzitým
sľúbené požehnanie nie je smerované k príjemcovi ale k človeku, ktorý (roz)dáva. Ježiš povedal „ …
Blahoslavenejšie je dávať, ako brať“ (Skutky 20:35).
2.Korintskýn 9:8 nám dáva jasný náhľad ohľadne blaženosti darcu. Hovorí sa tam „A Boh je
schopný priniesť všetku milosť (každú priazeň a pozemské požehnanie) v hojnosti k vám, aby ste vždy
mohli a za každých okolností a pri akejkoľvek potrebe boli sebestační [vlastnili dostatok bez žiadania
pomoci alebo podpory a prekvitali v hojnosti pre každé dobré dielo a zhovievavé skutky]“ (ang
AMPC). Predchádzajúci verš hovorí „ … Boh miluje (nachádza potešenie, oceňuje nad ostatné veci,
neopúšťa ani nedokáže činiť bez) radostného (veselého, promptného) darcu [ktorého srdce je v jeho
rozdávaní].
Hoci uvedené verše majú dočinenia s financiami, Ježiš vo svojej kázni na Hore bol viac
všeobecný: „Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú
vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané“ (Lukáš 6:38). „Daj!“ Nech túžiš
po akejkoľvek dobrej veci vo svojom živote, zasaď to semienko do života iných a ono sa znásobí v tvojom
vlastnom živote. Pamätaj si na Jeho slová: „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj
vy ...“ (Matúš 7:12).
Ďaľšou z vecí čo spôsobuje tvoje dávanie je, že napomáha zvýšiť ovocie tvojej spravodlivosti: „A
Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast
plodom vašej spravodlivosti“ (2.Korintským 9:10). Keď dáš Pánovi budeš spájený s požehnaniami a tie
nie sú len na dnes ale aj na zajtra a navždy.
Zakaždým ako máš príležitosť dať, buď z toho potešený. Naše životy ako Kresťanov by mali
zobrazovať charakter nášho nebeského Otca, lebo On dal svojho drahého Syna Ježiša pre našu spásu
(Ján 3:16).
VYZNANIE
Ďakujem vzácny Otče za požehnanie vo všetkých veciach a teraz som sa stal požehnaním pre
môj svet. Prehlasujem pritom ako dnes dávam tak som mocne požehnaný, lebo Ty si vo svojom Slove
povedal , blahoslavenejšie je dávať ako brať. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 8:9; 2.Korintským 9:7; Lukáš 6:38
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 3:7 – 22; Ozeáš 7 – 10
2.ročný Biblický plán: Ján 19:23 – 37; 2.Kronická 23 – 24
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Pastor Chris
ZÍSKAVANIE DUŠÍ – NÁŠ VEDOMÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia

(2.Korintským 5:18).
V Lukášovi 19:10 Ježiš povedal „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“ tak
znie sumarizácia Jeho misie na zemi. Krátko predtým ako Ježiš vystúpil, poveril Cirkev s kázaním
evanjelia smerom ku všetkým ľuďom, aby mohli prijať večný život. Takto vyzerá služba zmierenia, ktorá
bola zverená do našej dôvery. Každý Kresťan by mal naplniť svoju službu prostredníctvom získavania
duší; to je náš životný štýl a vlastnosť. My sme povolaní priviesť ľudí na spravodlivosť; obrátiť ich z
temnoty na svetlo a z moci satana k Bohu.
Ty si Kresťan misionár s poverením šíriť posolstvo spásy v tvojom svete a iných miestach.
Nachádzame sa v posledných dňoch a Pán rýchlo koná; pracuje cez Cirkev, aby dal do povedomia svoju
spravodlivosť a vybudoval svoje Kráľovstvo na zemi ako aj v srdciach ľudí. My sme Jeho partnery pri
vyhrávaní duší a evanjelizácie sveta. Nedaj sa uspokojiť do bodu kedy ostaneš vlažný na predmet
získavania duší a evanelizácie.
Pomôž niekomu počas týchto Vianoc prijať spásu, lebo to je ten najvzácnejší dar aký môžeš
niekomu dať kto ešte nie je zachránený. Pomôž tým ľuďom vôkoľ seba naučiť sa Slovo; ukáž im cestu
života! Nauč ich ako sa má žiť. To je čo Ježiš povedal „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky
národy, ...“ (Matúš 28:18). Pán chce aby si viedol ľudí v tvojom svete; učil ich cestu spravodlivosti.
Takéto je tvoje volanie ako Kresťana.
Neexistuje lepší spôsob ako potešiť Pána a naplniť Jeho vôľu ako uviesť hriešnika k prijatiu
spásy. Božia sláva je prejavená špeciálne v životoch tých, ktorí sú vášniví ohľadne získavania duší.
Daniel 12:3 hovorí „Ale múdri skvieť sa budú ako blesk oblohy, a tí, ktorí mnohých privádzajú k
spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.“ Urob svoj život takým aby vždy narastal v sláve cez
vedomú vlastnosť získavania duší.
VYZNANIE
Môj život predstavuje zakaždým narastajúcu slávu, pritom ako napĺňam službu zmierenia,
prinášam a rozdávam duchovné skutočnosti evanjelia v mojom svete. Moje slová sú pomazané
Duchom na prinesenie spásy k nezachráneným. Vštepujem im požehnanie evanjelia, obraciam ich z
temnoty do svetla a prinášam k úžasnej slobode synov Božích, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Marek 16:15 – 16; 1.Korintským 9:16
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 4; Ozeáš 11 – 14
2.ročný Biblický plán: Ján 19:38 – 42; 2.Kronická 25
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Pastor Chris
PANUJEME S NÍM A V ŇOM
Hospodin zo Siona vystrie berlu Tvojej moci: Vládni uprostred svojich nepriateľov! (Žalm

110:2).
Pán Ježiš je Hlava Cirkvi a ona je Jeho telom. Hlava a telo sú jedno a operujú s rovnakým
menom a tým je Kristus. Ako pokrstený do tela Kristvoho cez nové narodenie si sa aj ty stal jedným s
Kristom. Čo Kristus znamená a kto je, sme sa takisto stali aj my. Aleluja!
Niet divu keď Biblia uvádza ako je On tak sme aj my v tomto svete (1.Ján 4:17). Efezským 1:22
uvádza ako Boh umiestnil všetko pod Jeho nohy: „a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou
nad všetkým v cirkvi.“ Preto ak Ježiš je hlava všetkého a my sme jedno (telo) s Ním, rovnako aj my
veriaci sme hlavou všetkého. Kraľujeme v Ježišovi a s Ním. Biblia hovorí „ … Lebo On musí kraľovať,
dokiaľ Mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov“ (1.Korintským 15:25). Tento verš nehovorí o Jeho
kraľovaní v nebi, ale tu na zemi.
Izaiáš 9:6 ang KJV hovorí „ … a vláda bude na jeho pleciach ...“ Všimni si, že vláda na Jeho
pleciach znamená Jeho telo – teda Cirkev. Preto keď žalmista prehlásil „Hospodin vypustí zo Siona
moc a ty budeš panovať nad svojimi nepriateľmi“ (Žalm 110:2 ang CEV), prebieha to cez cirkev – Jeho
telo – tak Pán kraľuje a panuje.
Ako člen tela Kristovho, ty panuješ a kraľuješ na Jeho mieste. Zjavenia 5:10 hovorí ako z nás
urobil kráľov a kňazov aby sme mohli kraľovať na zemi. Preber svoje miesto dominancie a panuj nad
okolnosťami v mene Ježiš. Odmietni byť chorý, mať prázdne vrecká a byť bedák. Odmietni aby z teba
bola obeť. Prevezmi kontrolu a zvíťaz každý deň. Kraľuj a panuj v živote ako kráľ, ktorým naozaj si.
VYZNANIE
Beriem vlastníctvo všetkého čo mi v Kristovi patrí, radujem sa z môjho triumfálneho života do
plnosti na slávu Jeho mena! Preberám svoje miesto dominancie a panujem v mene Ježiš nad
okolnosťami. Nachádzam sa v pozícii kde vediem a mám kontrolu, vyhrávam každý deň. Nech je
požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:4; Lukáš 10:19; Zjavenia 5:10
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 5; Joel 1 – 3
2.ročný Biblický plán: Ján 20:1 -10; 2.Kronická 26 – 27
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Pastor Chris
VÄČŠÍ POHYB DUCHA
Potom vylejem svojho Ducha na každé telo a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať. Vaši

starci budú mávať sny, vaši mládenci videnia budú vídať (Joel 3:1).

Toto sú posledné dni a Cirkev Ježiša Krista zažíva neslýchaný posun (ťah) Ducha. Už teraz
sledujeme a ešte viac fenomenálnych zázrakov spásy, rastu, uzdravenia a podobne budeme
vidieť. Dôvod je jednoduchý: „Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako minulá - hovorí Hospodin
mocností - a na tomto mieste spôsobím pokoj - znie výrok Hospodina mocností“ (Aggeus 2:9).

Toto je skutočne mimoriadne, lebo hoci v knihe Skutkov čítame o veciach čo
presahujú ľudské zmýšľanie a predstavivosť, myslieť si že existuje ešte väčšia sláva tam
napredu v našich časoch je absolútne dych vyrážajúce.
Zober si za príklad knihu Skutkov druhú kapitolu. Biblia hovorí ako Peter kázal a
tritisíc ľudí dalo naraz svoje srdcia Kristovi. Lukáš v štvrtej kapitole zaznamenáva ďalší
fenomenálny príprastok pre cirkev: Peter a Ján kázali a päťtisíc mužov počúvajúcich
posolstvo uverilo (Skutky 4:4). Aké len úžasné!
Nečudujme sa že Peter, ktorý si bol vedomý o tomto úžasnom pohybe Ducha a
samotnom prerozdelení moci ako bolo prorokované v Joelovi 2:28, zdôrazdnil rovnaké
slová v Skutkoch 2:16 – 17 kde uviedol „Ale toto je, čo povedal prorok Joel: V posledné dni hovorí Boh - vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, ….“ Tie „posledné dni“ začali s Petrovým

kázaním. V Skutkoch 5:14 – 16 čítame ako sa Petrov tien dotkol chorého človeka a ten bol
uzdravený; dokonca aj démoni vystúpili z poviazaných ľudí.
Takisto čítame „ ... A Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z
jeho tela nosili na nemocných a neduhy sa vzďaľovali od nich; aj zlí duchovia vychádzali z nich“
(Skutky 19:11 – 12). Teraz sa nachádzame v záverečnej časti „posledných dní.“ Ak na začiatku
zažili tak úžasnú demonštráciu moci Božieho Ducha, potom si môžeš predstaviť v akom čase sa
aktuálne nachádzame v Božom kalendáry.
Dnešná Cirkev je ďaleko viac osvietená, umiestnená a vybavená pre väčší dopadd. Uver a
očakávaj väčší posun Ducha v týchto posledných dňoch ako Písmo prehlasuje: „Budúca sláva
tohto domu bude väčšia ako minulá ...“
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za prítomnosť Tvojho Ducha dnes na zemi a Jeho väčší posun v životoch
mnohých ľudí okolo sveta. Zaiste Tvoja sláva napĺňa celú zem; Tvoja moc sa dotýka životov všade vo
svete a Tvoja spravodlivosť je zjavená viac ako kedykoľvek predtým, v očakávaní Pánovho skorého
návratu. Amen.

Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:18 – 19; Joel 2:23 – 32
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 6; Ámos 1 – 4

2.ročný Biblický plán: Ján 20:11 – 18; 2.Kronická 28
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Pastor Chris
ODZRKADĽUJEŠ HO
Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí

sme aj my na tomto svete (1.Ján 4:17).

Pán Ježiš nám dal najzreteľnejší obraz Boha aký je len možný. V Jánovi 14:7 – 9
keď sa Filip pýtal „ … Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí!“ Učiteľ mu poskytol poučnú
odpoveď. Povedal „ … Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Otca? “ Ježiš
chcel od apoštolov aby poznali ako On predstavuje obraz Otca – jasný príklad a vyjadrenie
charakteru Otca. Preto v Biblických časoch učeníci videli a poznali Otca v Ježišovi.
Niekto môže povedať „My nie sme tak prvilegovaní ako učeníci, ktorí s Ježišom
kráčali po uliciach Galilei, Nazaretu alebo Kaparnaum pritom ako On zjavoval vlastnosť a
lásku Otca; ako potom dokážeme poznať Otca?“ Áno Ježiš sa teraz nachádza v nebi, ale
On ani neočakáva aby sme Ho fyzicky videli ako tomu bolo v časoch keď ľudia mohli vidieť
Ježiša na vlastné oči. Preto nám poslal Ducha Svätého: „ A ja budem prosiť Otca a on vám dá
iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky“ (Ján 14:16).

Dnes, na Ježišovom mieste, žije v tebe Duch Svätý. On rozpráva, koná a miluje
rovnako ako Ježiš. Toto je úžasné, pretože tak ako Ježiš odzrkadľuje Otca – vyjadruje
obraz Otcovej osobnosti, vyžaruje Jeho slávu, rovnako aj ty znázorňuješ Otcovu ikonu. Ak
chceš dnes vidieť či poznať ako vyzerá Boh, všetko čo k tomu potrebuješ urobiť je pozrieť
sa do Božieho zrkadla – Jeho Slova – a vidieť Hospodina v sebe. Biblia hovorí ako je On,
tak sme aj my na tomto svete (1.Ján 4:17).
Život Boha, samotná kvalita Jeho osobnosti a charakteristika Jeho slávy sa
nachádzajú dnes všetky v tebe. Jeho kársa, aura a dokonalosť sú manifestované a
preukázané pred svetom práve v tebe a cez teba. Aleluja!
VYZNANIE
Drahý Otec, ďakujem za Tvoju slávu, krásu, auru a dokonalosť, ktoré sú
manifestované cez mňa. Tak ako Ježiš je žiarou Tvojej slávy a dokonale znázorňuje Tvoju
osobnosť, tak som aj ja. Kráčam s týmto vedomím. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Židom 1:1 – 3; Ján 17:22; 1.Ján 4:17
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 7; Ámos 5 – 9
2.ročný Biblický plán: Ján 20:19 – 31; 2.Kronická 29
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Pastor Chris
ZA FYZICKÝM ZJAVENÍM
Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, takí

sme aj my na tomto svete (1.Ján 4:17).

Keď povieme …. tak ako je On (Ježiš) tak sme aj my v tomto svete“ obraz čo sa vynorí v
mysliach niektorých ľudí je postava, výška, pleť, vlasy alebo fyzické charakteristické črty človeka
Ježiša v čase keď bol na zemi. Je to však oveľa viac ako uvedené. Náš výzor má dočinenie so
vzkrieseným Kristom, osláveným Ježišom.
Áno Ježiš pred svojim zmŕtvychvstaním, činil divy a vykonal úžasné zázrky. Prikázal
hluchým ušiam otvoriť sa, slepým očiam prijať zrak, chromým končatinám uceliť sa a zvkriesil
mŕtvych naspäť k životu. Všimni si však, že apoštol Ján nepovedal „ako bol on, tak sme aj my na
tomto svete“ to by bolo zaiste úžasné. Duch opatrne použil slovo „je“ ukazujúc nám, že my sme
takí ako je On, v Jeho súčasnom stave a oslávenej pozícii. Aleluja!

Tá pôsobivá vec ohľadne vzhľadu Ježiša nie je Jeho brada, pleť ani výška; je to
sláva a

život čo vyžarujú z Neho a to natoľko až si nespomenieš na ľudský popis.

Jednoducho ostaneš celý nasiaknutý do Jeho slávy. Znovu si prečítaj „ako je on“ inak
povedané, ako bol On vzkriesený, vystúpil na nebesiach, ako triumfoval a dnes je
oslávený Kristus, tak sme aj my na tomto svete. Aká len smelosť!
Preto by bolo nevhodné pokúšať sa „znázorniť“ Ježiša v Židovskom tele, alebo dokonca v
tele a zmyslovom vnímaní. Maj duchovné myslenie. Neodhaduj sám seba podľa vlastného
fyzického zjavu; ty si oslávený podobne ako Ježiš, ktorý nie je vnímaný podľa tela (Lukáš 24:15 –
16; 31, 35). Preto by si nemal opisovať seba podľa pozemského zrodenia či ľudského pričlenenia.
Vnímaj seba v Ježišovi ako Božiu slávu: „A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im ...“
(Ján 17:22). Rímskym 8:30 hovorí „A ktorých predurčil, … tých aj oslávil.“ 1.Ján 3:2 hovorí
„Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo,
Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je.“ Možno nevyzeráme navonok tak ako On,
ale na tom nezáleží. Teraz sme Božími synmi podobne ako Ježiš; vnútorne v našom duchu už
vypadáme ako On. Nech je požehnaný Boh!

MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem za ukázanie mi pravdy toho kto skutočne v Kristovi som. Ako je Ježiš,
tak som aj ja vo svete. Som oslávený a vedomý si Božieho života v sebe, lebo tento život je
evidentne manifestovaný cez mňa a vo mne. Ďakujem, že si ma urobil žiarou Tvojej slávy a
zjavením Tvojej spravodlivosti, v mene Pána Ježiša. Amen.

Rozšírené štúdium: Ján 3:13; 1.Ján 3:2; Židom 2:11
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 8; Abdiáš
2.ročný Biblický plán: Ján 21:1 – 12; 2.Kronická 30
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OSLAVUJ JEHO DOBROTU
Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena! Prineste obetný dar a vstúpte pred neho!

Klaňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere (1.Kronická 16:29).

Ako sa rok 2017 pomaly blíži k plodnému koncu, je dôležité nájsť si čas a
poďakovať Bohu za Jeho mocné požehnania v našich životoch. Urob túto nedeľu
špeciálny deň radosti, kedy štedro vyjadríš vďačnosť Pánovi za Jeho požehnania počas
roku 2017.
Existujú štyri dôležité spôsoby ako dnes osláviť a poďakovať Pánovi. Ako prvé je to
modlitba poďakovania; vyjadri sám seba pred Pánom s vďakyvzdaním. Po druhé, hojne
Ho uctievaj a chváľ z hĺbky svojho ducha. Po tretie oslavuj Hospodina so svojim
svedectvom – tvoje svedectvo vďakyvzdania. Svedč o tom čo Pán vykonal v tvojom živote;
veleb Ho za radosť Ducha čo sa nachádza v tvojom srdci. Ďakuj Hospodinovi

za

duchovný základ; podklad viery aký ti On udelil. Oslavuj nádej a ostatné požehnania v
tvojom duchu.
Ako posledné osláv Pána z milodarom. Mali by sme uctievať Boha s našími darmi
pretože On je Boh. Tvoj dar pre Boha predstavuje obetu, svedectvo tvojej viery v Neho.
Prednes v tento deň Pánovi špeciálny milodar poďakovania a tým sa pripravíš na väčšiu
budúcnosť akú On pre teba naplánoval.
Zvoľ si určitý čas alebo hodinu počas dňa na oslavu kedy budeš sám prípade s
tvojou rodinou. Urob z toho oslavu na celý deň, pretože si vďačný za všetko čo Kristus pre
teba znamená; uznávaj a oceňuj Jeho milosti pracujúce v tebe.
Nemrhaj čas myslením o nejakých nenaplnených cieľoch alebo „sklamaniach“ aké si
možno počas roka zažil. Miesto toho oslavuj Ježiša v dôvere vediac ako On už zdokonalil všetko
čo sa teba dotýka. Raduj sa! Zakrič a tancuj vo svojej izbe s oslávením mena Ježiš. Oslavuj Jeho
život, ktorý sa v tebe nachádza. Oslavuj Jeho Slovo mocne fungujúce v tebe. Oslavuj prosperitu,
zdravie, pokoj, radosť, víťazstvá a život slávy aký ti Boh udelil.

MODLITBA
Ďakujem drahý Otče za Tvoje požehnania nad mojim životom, mojou rodinou a všetko čo
sa ma dotýka; Ty si okrášlil môj život s Tvojou slávou. Vytrhol si ma z problému a uspokojil moje
túžby dobrými vecami; za toto všetko sa radujem a uctievam Tvoju majestátnosť. Všetka sláva,
dominancia a chvály sú Tvoje teraz a naveky, v Ježišovom mene. Amen.

Rozšírené štúdium: Žalm 103:1 – 2; Žalm 96:8; Židom 13:15
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 9; Jonáš 1 – 4
2.ročný Biblický plán: Ján 21:13 – 25; 2.Kronická 31
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POROZUMENIE JEHO DOKONALEJ LÁSKY
V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti

pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske (1.Ján 4:18).

Milovať Pána a vedieť, že On miluje teba znamená dokonalú lásku a tá dokonalá
láska odstráni z tvojho života strach. Preto človek ktorý žije v strachu nie je zdokonalený v
láske. Ak naozaj kráčaš v Božej láske tak v skutočnosti nepotrebuješ zápasiť s
pochybnosťou či strachom. Z tvojej strany nebude treba vynakladať úsilie k tomu, aby si
triumfálne kráčal nad temnotou a životnými nepriteľmi; nato všetko ale potrebuješ
dôverovať Pánovej láske určenej pre teba a na oplátku milovať ty Jeho.
Niekedy Kresťania a dokoncia aj služobníci evanjelia majú strach; môže ísť o strach
ohľadnie zdravia, financií, ich služby a podobne. Ak sa niekedy pristihneš v takom stave
nezúfaj. Namiesto toho medituj nad Otcovou láskou pre teba až tak veľmi pokiaľ ona
nepreberie kontrolu nad tvojim duchom. Ak tak urobíš, bez ohľadu aký je problém, budeš
mať odvahu a smelosť pre víťazstvo a to v samom jadre sváru.
Keď niekto povie „Obávam sa toho a hentoho“ ten človek ešte nepochopil Božiu
lásku, lebo perfektná láska vyháňa strach von; strach z odmietnutia inými ľuďmi, strach z
budúcnosti či strach zo samotného života. Čo si potrebuješ uvedomiť je, že Boh je láska a
ty sa Ho nemusíš obávať napriek všetkým zlým veciam aké si mohol vykonať. On nám
hovorí „Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na
pomoc v pravý čas“ (Židom 4:16).

Božia láska pre teba je perfektná; znamená to, že Pán ťa nebude milovať viac keď
sa dostaneš do neba ako ťa miluje už teraz. Rozprávaj sa s Ním na základe tohto
porozumenia a nikdy viac sa nebudeš báť, lebo Hospodin povedal „ … Miloval som ťa večnou
láskou ...“ (Jeremiáš 31:3).

VYZNANIE
Drahý Otče, ďakujem za Tvoju lásku v mojom srdci; dnes kráčam v dominancii,
pretože Ty si mi dal ducha sily, lásky a zdravého rozumu! Kráčam hodný Teba pre všetko
potešenie, radujúc sa, lebo Ty si zapríčinil že triumfujem nad strachom, satanom a
svetom. Aleluja!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 4:16; 1.Ján 4:7 – 8; Rímskym 5:5
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 10; Micheáš 1 – 3
2.ročný Biblický plán: Skutky 1:1 – 11; 2.Kronická 32
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ABSOLÚTNE VÍŤAZSTVO V KRISTOVI
Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! (1.Korintským

15:57).
Verše Písma sú nasýtené informáciami cez ktoré poznáme ako nám Boh udelil
absolútne víťazný život. 1.Ján 5:4 hovorí „pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad
svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. “ 2.Korintským 2:14 kladie dôraz na veľké,

znamenité a vytrvalé víťazstvá aké nám v Kristovi patria: „ Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade
dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania. “

Odmietni akceptovať život čo trpí nedostatkom slávy a úspechu v Kristovi Ježišovi.
Dedičstvo Božieho dieťa vypadá úplne opačne. Ježiš za teba zomrel a nebolo to len tak
pre nič. Ak si aj naďalej schúlený, nariekaš, trúchliš alebo prosíš v živote, potom Jeho smrť
a triumfálne zmŕtvychvstanie robia kríž neúčinným.
Ježiš vylial za teba svoju krv; odkedy tak urobil, potrebuješ sa radovať z
triumfálneho života. Toto sa nazýva Božia milosť. Keď Ježiš visel na kríži, Boh videl teba
na tom kríži; ty si zomrel v Ňom a víťazne vstal z hrobu spolu s Kristom. Preto máš legálny
nárok pre spravodlivosť, dokonalé zdravie a schopnú myseľ ako aj nadprirodzený život.
Toto všetko vykonal za teba Kristus.
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 .“ Život čo nám dal je plný slávy a

excelentnosti, ďaleko od utrpenia a výčitiek tohto svetal. Prečo by mal niekto o tomto
vedieť a žiť ako obeť v živote? Odmietni byť bedákom a obyčajným človekom.
Svet môže čeliť ekonomickým ťažkostiam, ale my žijeme vyšším životom. Jób 22:29
ang KJV hovorí „Keď sú ľudia skľúčení (padajú dole) potom povieš, prichádza (vidím)
pozdvihnutie ...“ Sila na pozdvihnutie sa nachádza v tebe s názvon Kristus! Cez Neho a v
Ňom sme sa stali veční víťazi.
VYZNANIE
V Kristovi naveky víťazím. Patrí mi moc nad krízami; všade nadmieru prosperujem,
prejavujem spravodlivosť a dominanciu Krista. Žijem ďaleko nad a za rušivými elementami
tohto sveta, pretože ja žijem v Kristovi! Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:4; 1.Ján 4:4; Kolosenským 1:26 – 27
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 11; Micheáš 4 – 5
2.ročný Biblický plán: Skutky 1:12 – 26; 2.Kronická 33
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OSTAŇ SILNÝ A POVZBUDENÝ
Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou

zasľúbil dať ich otcom (Józue 1:6).

Existuje určitá mentalita, ktorú ako Kresťan musíš mať; je to mentalita víťaza;
odvážne myslenie a sila, kedy vieš nech príde čo má ty aj tak vždy vyhráš. To je
požiadavka; je to niečo čo Boh od teba vyžaduje. Žiadal to od Józua ako začínal svoju
službu.
Józua bol s Mojžišom a všímal si ako Mojžiš nebol nikdy porazený, lebo Boh
Všemohúci bol s ním. Ten istý Boh, ktorý bol s Mojžišom a po Mojžišovom úmrtí povedal
Józue „Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám
ťa a neopustím“ (Józue 1:5). Aké posolstvo! Neexistuje žiaden priestor pre strach!

Ak si náhodou pastor a nejakí ohovárači vkročia na tvoje miesto úcty aby narobili
problémy, neutekaj preč; preber dominanciu. Všimni si inštrukcie od Boha pre Józua 1:6
„Buď silný a odvážny,...“ Nezáleží na tom, že si narazil na spor z vládou čo sa pokúša odporovať
Božiemu dielu, buď odvážny lebo ich obrana im bude vzatá (Numeri 14:9). Väčší je On ktorý je v tebe
ako ten čo je vo svete (1.Ján 4:4).
Nezáleží na tom ako zdanlivo mocne tvoji nepriatelia vypadajú „Ostaň silný a odvážny ...“ Niekto
môže povedať „Ale všetci ostaneme niekedy znechutení“ nie! Byť odradený neplatí pre Kresťanov! Od
nás sa vyžaduje aby sme boli silní a veľmi odvážni – ato vždy nie len občas. Ako môžeš byť odradený
keď si jeden s Pánom? On je tvoja sila a tvoja radosť, tvoje víťazstvo a tvoja spása.
Nikdy sa nepristihni v situácii kedy sa cítiš odradený. Netvár sa smutne, vyčítaním si čo si zle
urobil, alebo nariekaním nad tým čo ostatní poveali o tebe prípadne ti urobili. Žiadna zbraň nebude
proti tebe úspešná (Izaiáš 54:17). To je Božie Slovo týkajúc sa teba. Prečítaj si a medituj nad Žalmom
27:1 – 3: „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho
sa mám ľakať? Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji
potknú sa a padnú. ...“
MODLITBA
Drahý Otče, ďakujem lebo cez Tvoje Slovo je mi udelená myseľ víťaza. Som plný života,
povzbudený a silný. Dne a vždy víťazím, pretože Kristus je vo mne; On ma zakaždým vedie vo večnom
víťaznom sprievode. Sláva Tvojmu menu naveky! Amen.
Rozšírené štúdium: Efezským 6:13; Józue 1:9; Izaiáš 43:2
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 12; Micheáš 6 – 7
2.ročný Biblický plán: Skutky 2:1 – 13; 2.Kronická 34
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VÍŤAZNÁ MENTALITA
Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje (Filipským 4:13).
Tí ľudia, ktorí boli vychovaní v rodinách kde používali rozdielne vyznanie s myšlienkou

úvodného textu môžu mať problém s kultivovaním druhu mentality, ktorý zverejnil Pavol. Možno
vyrástli a počuli svojich rodičov hovoriť „Nedokážem to“ alebo „Nemôžem to urobiť“, „Nie sú na to
peniaze“ či „Máme málo.“ Ako však máš možnosť vidieť túžbou Ducha pre teba je: kultivovať „môžem /
dokážem“ druh mentality.
Takýmto spôsobom rozmýšľam ja. Čokoľvek mi Boh zveril aby som vykonal, môžem tak urobiť.
Dokážem čokoľvek; môžem mať hocičo; ja môžem! V epištole k Filipanom čítame Pavlové vlastné
Duchom inšpirované svedectvo. Pavol dorazil k pravde kde pochopil ako schopnosť, dokázať nemožné, v
ňom pracovala a on samotný bol výhradne zodpovedný za rozsah do akej miery tá moc v ňom aj funguje.
Všimni si že nepovedal „Všetko môžeme ...“ miesto toho si to prisvojil; takto vyznelo jeho osobné
svedectvo. Urobil vyznanie na predmet schopnosti Ducha čo mu bola udelená k dosiahnutiu
nadprirodzeného ťaženia v živote. Ten istý apoštol v Efezským 3:30 – 21 píše „Tomu však, ktorý môže
nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v
nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.“
Praktizuj to. Možno si vykonal množstvo chýb, ale nebuď znechutený; to ešte nič neznamená,
pretože stále sa učíš; čoskoro to celé zdokonalíš. Niekto môže oponovať „Nemám dostatok času pre
dosiahnutie vecí aké chcem urobiť“ nie! Keď budeš precvičovať „môžem / dokážem to“ vyznanie, takéto
slová budú kompletne vymazané z tvojho slovníka aj systému.
Namiesto rozprávania o tom ako nemáš čas pre toto alebo hento, zachovaj svoj pokoj vediac, že
Boh ktorý v tebe žije je vlastníkom času. V Joélovi 2:25 povedal „Tak nahradím vám roky, v ktorých
žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, ...“ Ak Hospodin môže obnoviť (doplniť) stratené roky,
takisto On potom môže obnoviť stratené mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty, sekundy a stratené
momenty. Aleluja!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za Tvoju silnú moc pracujúcu vo mne. Prehlasujem ako všetko môžem
cez Tvojho Ducha, ktorý vo mne koná. Nič pre mňa nie je nemožné, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Kolosenským 1:29; 2.Korintským 3:5 (Študijná Biblia)
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 13:1 – 10; Nahum 1 – 3
2.ročný Biblický plán: Skutky 2:14 – 24; 2.Kronická 35
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Pastor Chris
REÁLNE A AUTENTICKÉ KRESŤANSTVO
Ale vy ste vyvolená rasa, kráľovské kňažstvo, zasvätený národ, samotným [Bohom] vykúpení,

špeciálni ľudia, aby ste zvestovali cnostné skutky a preukázali moc a dokonalosť Toho Ktorý vás povolal z
tmy to svojho úžasného svetla (1.Peter 2:9 ang AMPC).
Reálne a autentické Kresťanstvo znamená demonštráciu a preukázanie cnosti, excelentnosti a
dokonalosti Krista tu na zemi. Je to kráčanie v spravodlivosti. Pozrime sa na Petrov výklad z nášho
úvodného verša; hovorí kto je skutočný Kresťan.
Všimni si ako ten verš neuvádza „Stanete sa / idete sa stať ...“ Nie! Potrebuješ pochopiť rozdiel
medzi tým keď nám Boh dáva sľub a tým keď podáva (skutkové) vyhlásenie. Jedná sa o dve rozdielne
veci. Ak Hospodin povie čo z teba bude, alebo čo dosiahneš sa líši od toho kto si a kde sa nachádzaš
aktálne. Náš verš však uvádza „Ale vy ste …“ čo znamená „teraz“ či sa tak cítiš alebo necítiš nerobí
žiaden rozdiel. Ak Boh hovorí - ty si - potom naozaj si. Aleluja!
Existujú Kresťania a dokonca aj služobníci ktorí hovoria „Vieš my (veriaci) nie sme nijak
špeciálni; sme len obyčajní ľudia a robíme nadprirodzené či neobyčajné veci.“ Nikdy tak nerozprávaj.
My nie sme obyčajní ľudia, ktorí robia nadprirodzené veci. My sme neobyčajní ľudia konajúci
nadprirodzené veci! Pozri sa sem na toto: Hovorí sa tam my sme „ … samotným [Bohom] vykúpení,
špeciálni ľudia, aby ste zvestovali cnostné skutky a preukázali moc a dokonalosť Toho Ktorý vás povolal z
tmy to svojho úžasného svetla.“ To je Kresťanstvo.
Je to naša zodpovednosť aby sa Božie deti stali ako o tom hovorí spomínaný verš. Telo Kristovo
bude smelo preukázané pre demonštrovanie Jeho cnosti, excelentnosti a dokonalosti; spravodlivosť
Krista. Chvála Bohu!
MODLITBA
Drahý Otče, Tvoj život vo mne robí zo mňa nedobytný druh, ktorý nie je vystavený chorobe,
porazeniu či zlyhaniu. Som absolútny úspech a víťaz v živote. Panujem a uplatňujem dominanciu nad
okolnosťami, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 2.Korintským 5:17; 1.Ján 5:11 – 12
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 13:11 – 14:1- 20; Abakuk 1 – 3
2.ročný Biblický plán: Skutky 2:25 – 36; 2.Kronická 36
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Pastor Chris
POZNAJ A RADUJ SA ZO SVOJHO DEDIČSTVA
My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti

Božej dostali (2.Korintským 2:12).
1.Korintským 3:21 hovorí „všetky veci sú vaše.“ Už to viac jasnejšie a priamejšie snáď ani nemôže
byť. 2.Peter 1:3 kladie dôraz na rovnakú skutočnosť. Uvádza sa tam „Ako nám Jeho božská moc v
poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a
zbožnosť ...“ Dnes sa nenájde vec, akú by si mohol potrebovať a ktorá ešte nie je sprístupnená v Kristovi!
Avšak neexistuje spôsob ako si privlastniť požehnania Božie do svojho života bez poznania
Slova. Cez Slovo objavíš svoje dedičstvo; a je toho ešte viac. Jedna vec je objaviť tvoje dedičstvo a ďalšia
vec je radovať sa z neho; a tu vstupuje Duch Svätý. V našom úvodnom texte sme čítali ako časť Jeho
služby v našich životoch spočíva: v pomáhaní nám poznať božské „dotácie / vklady“; veci aké nám boli
slobodne dané od Boha.
Ďalej nasledujúci verš trinásť uvádza „O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej
múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch ...“ (1.Korintským 2:13). Všimol si si to? On nám pomáha
spoznať a učí nás hovoriť to čo poznáme. To je kľúč pre radovanie sa z tvojho dedičstva. Potvrdenie robí
celú vec reálnou. Život v plnosti, spoločenstvo s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom, spravodlivosť,
pokoj, dokonalé uzdravenie a zdriavie, prosperita, odpustenie, a podobne sú len niektoré z úžasných
požehnaní od Boha poskytnuté bezplatne práve tebe pre radosť; preto ich všetky vyslov.
Filemon 1:6 hovorí „(a prosím), aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého
dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“ Uznanie dobrých vecí, ktoré sa v tebe nachádzajú
neznamená pasívne uznať požehnania aké máš v Kristovi. Skôr to znamená uznať a potvrdiť svoje
požehnanie a dedičstvo v Kristovi. Ide o ocenenie a vokalizovanie všetkého čo si / znamenáš, všetkého
čo máš a všetko čo v Kristovi dokážeš. Aleluja!
MODLITBA
Vzácny Duchu Svätý, milujem Ťa; ďakujem za pomoc pri rozoznaní Tvojich úžasných
požehnaní v mojom živote a učenie ma ako sa z nich radovať! Život v plnosti, spoločenstvo s Otcom a
Synom Ježišom Kristom, spravodlivosť, pokoj, dokonalé uzdravenie a zdravie, prosperita, život slávy
a dokonalosti sú všetky mojim vlastníctvom v tejto chvíli, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: 1.Ján 5:13; 1.Timotejovi 6:17; Skutky 20:32
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 15; Sofoniáš 1 -3
2.ročný Biblický plán: Skutky 2:37 – 47; Ezráš 1
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Pastor Chris
SLOVO V NAŠICH SRDCIACH
Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby

svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej (2.Korintským 4:6).
Pán Ježiš je svetlom sveta. On predstavuje svetlo ktoré žiari v tme a Biblia hovorí ako tma to
nedokáže pohltiť (Ján 1:5). To isté svetlo aké vidíme v našom úvodnom verši, žiari aj v našich srdciach s
účelom poskytnúť osvietené poznanie o Božej sláve. Čo to znamená?
Božie Slovo znamená svetlo (Žalm 119:105); to svetlo sa nachádza v našich srdciach. Preto už
viac žiadna temnota, žiaden zmätok či neistota v tvojom živote. Odkedy nosíš v sebe svetlo života, tvoj
život má smer a účeľ: „ … Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať
svetlo života“ (Ján 8:12).
Oči tvojho porozumenia sú zaplavené so svetlom pre poznanie a pochopenie nádeje do akej ťa
Boh povolal. Chop sa Jeho nesmiernej slávy dedičstva určeného pre teba. Keďže Slovo bolo narodené a
teraz žije v tvojom srdci, môžeš smelo prehlásiť ako sa v teba nachádza život a sila Boha; znamenáš
úspech a si víťaz naveky.
Slovo Okrem toho, že je svetlom predstavuje takisto aj pravdu: „ … Tvoje slovo je pravda“ (Ján
17:17). Pravda v tebe žije. Aká je to úžasná správa! Pravda je Jeho svetlo; pravda je Jeho Slovo a ty
kráčaš v pravde. Pravda hovorí ty si z Boha a premohol si satana, svet a jeho systém. Väčší je Ten Ktorý
je v tebe ako ten čo je vo svete.
Pravdou je, že ty si dorazil na miesto nazvanom „Kristus“ kde choroba, nemoc a slabosť stratili
zovretie nad tebou. Keďže si jeden zo Slovom, prekonal si cukrovku; premohol si problémy zo srdcom,
bolesť v hrudi, rakovinu a podobne. Žiaden tumor či myón; nič z tmy nedokáže mať viac úspech; tvoje
telo je chrámom Ducha Svätého; On žije v každej vláknine tvojho bytia. Aleluja! Toto je časť radosti akú
oslavujeme počas Vianoc – Slovo v našich srdciach a jeho moc v našich životoch!
MODLITBA
Drahý nebeský Otče, ďakujem za dar Tvojho Syna Ježiša. On vo mne žije vo svojej plnosti a ja
žijem v Ňom, hýbem sa a mám moje bytie. Žiadna výzva nie je dostatočne veľká na to, aby ma stiahla
k zemi, lebo ja som narodený z Boha a kompletný v Kristovi. Som živý k Bohu – duch, duša a telo. Vo
mne neexistuje nič nemožné, lebo Kristus je moja dostatočnosť. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 1:14; 2.Korintským 4:6; Ján 9:5
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 16; Aggeus 1 – 2
2.ročný Biblický plán: Skutky 3:1 – 11; Ezráš 2
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Pastor Chris
VIANOCE - ŽIVÉ SLOVO V TEBE
A Slovo (Kristus) sa stalo telom (ľudsky, stelesnene) a prebývalo medzi nami; a my sme [skutočne]

uvideli Jeho slávu (Jeho česť a majestátnosť) takú slávu ako jednorodený syn prijal od svojho Otca, plný
milosti (v obľube, milujúcej priazne) a v pravde (Ján 1:14 ang AMPC).
Aké je to úžasné! Ježiš - Slovo - vekom starý - sa stalo telom a prebývalo medzi nami; o tom sú Vianoce!
Dokážem si predstaviť s akou úctou sledovali ľudia Ježiša v Biblických dňoch keď kráčal ulicami, plný milosti a
pravdy! Biblia hovorí o tom ako učeníci sledovali Jeho slávu; Ježiš bol oslnivý so cťou a mejestátnosťou. Slovo,
ktoré bolo na začiatku vekov teraz prebýva nie len s nami, ale takisto v nás.
Biblia hovorí „Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh
s nami" (Matúš 1:23). Narodil sa ako "Emanuel" ale dnes je On živým Slovom v nás: „tajomstvo od vekov a
pokolení skryté, ale teraz vyjavené Jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto
tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy." (Kolosenským 1:26 - 27). Fíha!
Vianoce znamenajú prebývajúce Slovo v tebe! Teraz podobne ako Kristus, aj ty znamenáš Slovo v tele,
pretože si narodený zo Slova: „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z
neporušiteľného semena" (1.Peter 1:23). Jakub 1:18 deklaruje „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby
sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení." Nech je požehnaný Boh!
Slovo sa stalo telom a kráčalo ulicami; ľudia pozorovali Jeho slávu až pokiaľ nebol zabitý. Avšak Boh Ho
vzkriesil a otvorene predstavil s mnohými neomylnými dôkazmi. Teraz Ježiš prebýva v nás. On žije v tebe a ty
žiješ cez Neho! Takto znie skutočná definícia a esencia Vianoc: Slovo prišlo. Kristus sa narodil. On žil a zomrel,
aby sa narodil v našich srdciach a teraz naveky prebýva v tebe.
On je Ten Jeden o ktorého sláve a svetle proroci rozprávali; skutočné svetlo, ktoré rozžiari každého
človeka čo príde na tento svet; samotná podstata života - Ježiš Kristus - je narodený v našich srdciach a On je dnes
živý v tebe. Veselé Vianoce!
MODLITBA
Drahý Otec, ďakujem za Tvoju prítomnosť v mojom živote ako aj za slávu Tvojho Slova, ktorá je dnes
manifestovaná cez mňa. Ja som jeden spolu so Slovom, narodený zo Slova! Kristus, živé a stelesnené Slovo sa stal
mojim životom; žijem v Ňom a cez Neho. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Matúš 1:20 - 23; Ján 14:16 - 17
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 17; Zachariáš 1 - 3
2.ročný Biblický plán: Skutky 3:12 - 26; Ezráš 3 - 4
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Pastor Chris
ZJAVENIE SLOVA V TEBE
veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.

Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo
zostáva naveky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium (1.Peter 1:23 - 25).
V našom predošlom štúdiu sme sa naučili ako sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami a my
(veriaci) vidíme Jeho slávu. Ale hádaj čo? Slovo prišlo nie len kvôli vedomostiam a informáciam o Ježišovi, ale
preto aby sme sa aj my mohli stať Slovom. Kresťanstvo znamená zjavenie božstva v ľudskej osobe; konkrétne ide
o zjavenie Slova v tebe.
Biblia nás nazýva Kristovou epištolou (2.Korintským 3:2); inými slovami tvoj samotný život predstavuje
posolstvo; je to manifestácia Božieho Slova, pretože ty si narodený z Božieho Slova; táto samotná skutočnosť robí
z teba potomka Slova. Každá živá vec sa reprodukuje po svojom vlastnom druhu a ty si narodený z rovnakého
živého Slova aké sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Znamená to teda, že aj ty si Božie Slovo v tele.
2.Korintským 3:2 - 2 hovorí „Vy ste naším listom, vpísaným nám do srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci
ľudia. Veď je zjavné, že ste listom Kristovým, ktorý sme my písali svojou službou a napísali nie černidlom, ale
Duchom Boha živého, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky sŕdc." Očividne si prehlásený za Kristov list.
Tak vypadá manifestácia ozajstného Kresťanstva!
Skutočné Kresťanstvo znamená fungujúce a výsledky prinášajúce Slovo v tebe. Keď rozprávaš, je to
Slovo (kto rozpráva); keď činíš je to Slovo (kto činí). Už sme čítali o našom očividnom prehlásení za Kristovu
epištolu a tú čítajú a poznajú všetci. Svet upiera na nás zrak, a ľudia doslova môžu čítať Slovo Božie z nás. Niet
divu, že sme žiarou Jeho slávy a prejavením Jeho spravodlivosti. Keď sa ukážeš na akomkoľvek mieste, Kristus sa
tam ukáže, lebo ako je On tak si aj ty na tomto svete (1.Ján 4:17).
VYZNANIE
Som narodený z neporušiteľného Slova Božieho a stal som sa Kristovou epištolou, žiarou Jeho slávy,
prejavením Jeho dobroty a spravodlivosti. Som posolstvo čítané všetkými ľuďmi, cez ktoré mnohí prichádzajú k
sláve, kráse, dokonalosti, slobode, radosti a poznaní Krista. Aleluja!
Rozšírené štúdium: Ján 1:14; Jakub 1:18; 2.Korintským 3:18
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 18; Zachariáš 4 - 6
2.ročný Biblický plán: Skutky 4:1 - 12; Ezráš 5
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Pastor Chris
MILUJ AKO JEŽIŠ
My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje brata, zostáva v smrti

(1.Ján 3:14).
Kráčanie v láske nie je pre Kresťanov možnosť voľby. Jedna z hlavných charakteristík lásky je vedieť
odpustiť. Musíš vždy dokázať odpustiť ostatným, bez ohľadu na to čo mohli tebe (napriek) urobiť. Nezáleží na
miere nenávistí a horkosti akú si mohol zažiť od istých ľudí, máš obligáciu milovať a odpustiť tým ktorí ťa ranili,
alebo prenasledovali, rovnako ako to urobil Ježiš.
Predstav si Jeho reakciu voči tým, ktorí Ho ukrižovali; Ježiš sa pozrel smerom hore do neba a vyriekol
„ ...Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia..." (Lukáš 23:34). On prehliadol ich nevedomosť a odpustil im zločiny.
Vždy buď ten človek ktorý dokáže rýchlo odpustiť. Nehovor veci typu „Ale vieš to čo mi urobil je tak strašné"
Neexistuje previnenie čo si nezaslúži odpustenie. Ježiš to sám dokázal.
Štefan urobil to isté; prečítaj si jeho príbeh: Židia vzniesli proti nemu nepravdivé tvrdenie za kázanie
evanjelia a nariadili jeho popravu. Biblia hovorí „ ... A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježiši, prijmi
môjho ducha! Potom pokľakol, zvolal silný hlasom: Pane, nepočítaj im tento hriech! A len čo dopovedal, zomrel"
(Skutky 7:59 - 60). Nariekal k Bohu za odpustenie ľuďom, ktorí ho zabili.
Pritom ako hodnotíš končiaci sa rok, jedna z vecí akú potrebuješ skontrolovať je pozrieť sa do svojho
života a svedomito povedať, že nič nemáš (nezadržiavaš) proti niekomu inému. Dokonca aj tí najťažší ľudia s
najvážnejšími okolnosťami si stále zaslúžia byť milovaní.
Boh chce, aby si poznal že pre Neho sú všetci ľudia hodnotní, bez ohľadu čo ty k nim cítiš. Trénuj sám
seba a dokáž sa stýkať s každým kto je vôkol teba v takomto štýle. Nikdy nesúď ani nezatracuj ostatných.
Nasleduj príklad Učiteľa. On povedal v Matúšovi 5:44 - 45 (ang KJV) „ ... Milujte svojich nepriateľov, žehnajte
tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás zlomyseľne využívajú
a prenasledujú; aby ste boli deťmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach ..."
MODLITBA
Drahý Otec tak ako ma Ty miluješ, rozhodol som sa milovať aj ja - bezpodmienečne. Súcit Krista je dnes
vyjadrený cez mňa. Moje srdce je plné lásky, pretože láska Boha je vyliata v mojom srdci cez Ducha Svätého. Tak
vidím krásu a skutočnú hodnotu v ostatných ľuďoch, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Matúš 5:43 - 46; 1.Ján 4:7 - 12
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 19:1 - 10; Zachariáš 7 - 8
2.ročný Biblický plán: Skutky 4:13 - 22; Ezráš 6
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Pastor Chris
MODLITBA A PÔST
A On im odpovedal: Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou a pôstom (Marek 9:29).
Niekedy ako Kresťania si nevšimneme postupnosť (nariadenie) Boha pri určitých veciach. Boh je Bohom

poriadku a usporiadanosť dáva zmysel veciam. Napríklad všade vo svete majú ľudia tendenciu pomýliť si poradie
a poveda „pôst a modlitba“ namiesto „modlitba a postenie sa.“ V Písme prichádza modlitba pred pôstom.
Nepochopenie správnej postupnosti môže mať za výsledok, že veľa ľudí sa postí bez modlitby čo je v
prevažnej miere mrhaním času a úsilia. Dôraz by sa mal klásť na modlenie. Ide o volanie k modlitbe a pretože ty
sa modlíš, máš svedomie držať sa bokom od jedla. Pôst trvá kvôli tomu, že ty sa modlíš a nie preto že neješ.
Skutky 13:2 uvádza „Keď raz slúžili Pánovi a postili sa, riekol Duch Svätý: ...“ Všimni si
postupnosť: slúžili Pánovi a postili sa. Ako slúžiť Pánovi? Je to uctievaním, modlitbou, chválami a
vďakyvzdaním. Dôraz je na slúženie Pánovi a kvôli tomu sa učeníci postili. Pán k nim následne prehovoril po
modlitbe.
Nový rok je za rohom a v príprave naň, musíš stráviť čas modlením a postením sa. Urči si deň, prípadne
ak také dni už boli navrhnuté v tvojej skupinke či miestnom zbore, buď si istý plne participovať a maj pritom na
mysli účeľ pôstu: modlenie; slúženie Pánovi.
Niektorí ľudia sú zaujatí irelevantnými aktivitami počas modlitby a pôstu a hlad začnú cítiť až vtedy keď
nadíde čas ukončiť pôst, nie; takto by to nemalo fungovať. Okrem modlitby, jediné ďaľšíe aktivity ktorým by si sa
mal oddávať sú tie čo ďalej inšpirujú k modlitbe ako je napríklad študovanie a meditovanie na Slove.
Zober si Bibliu a niektoré Kresťanské knihy a čítaj z nich. Tiež môžeš sledovať a počúvať vyučovania na
svojich elektronických zariadeniach. Vypni televízor, noviny a magazíny odlož nabok. Ak je možné vypni si
telefón aj pripojenie k sieti; nepotrebuješ žiadne rušivé faktory.
Ak špecificky túžiš po mimoriadnych výsledkoch v prichádzajúcom roku aké len pomazanie dokáže
vyprodukovať, potrebuješ urobiť nasledovné: Tráv kvalitný čas hovorením v jazykoch a umiestni sabe pre výkony
a ťaženie nie len v novom roku, ale tiež v nastávajúcich rokoch.
MODLITBA
Požehnaný Pane, ďakujem za všetko čo si pre mňa pripravil v nadchádzajúcom roku. Moja duchovná
anténa je vysunutá pre počutie a prijatie Tvojich inštrukcií, sprevádzania a múdrosti, čo ma poženú na ceste
veľkých vecí aké si pre mňa naplánoval v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Daniel 9:3 – 5; Skutky 14:23
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 19:11 – 21; Zachariáš 9 – 11
2.ročný Biblický plán: Skutky 4:23 – 37; Ezráš 7
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Pastor Chris
ON ODMEŇUJE TVOJU PRÁCU Z LÁSKY
Lebo Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a lásku, ktorú ste dokazovali voči

Jeho menu tým, že ste posluhovali svätým a ešte posluhujete (Židom 6:10).
Všetko čo robíš či obetujš v zájme evanjelia ostáva nie len zaznamenané (Malachiáš 3:16), ale takisto Pán
ťa za to odmeňuje. Pripomína to Petrovo stretnutie s Pánom pri Genezaretskom jazere: „Raz, keď sa zástup
valil na Neho, aby počúval slovo Božie, stál vedľa Genezaretského jazera. A uzrel dve lode pri jazere;
rybári už vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho,
aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy“ (Lukáš 5:1 – 3).
Peter a jeho spoločníci sa práve vrátili z márnej celonočnej expedície lovu rýb. Preto jeho rozhodnutie
urobiť láskavosť Ježišovi použítím člna nebolo práve to najľahšie; musel sa zbaviť svojho sklamania a
vyčerpanosti. A vďaka Bohu, že tak urobil!
Biblia hovorí potom čo Ježiš z člna kázal k zástupom ľudí, povedal Petrovi aby pustil siete do hĺbky a
pripravil sa na veľký úlovok. Peter poslúchol a chytil veľký počet rýb. Bolo ich tak veľa až musel zavolať svojich
partnerov na pomoc aby ho dotiahli k brehu (Lukáš 5:6 – 7).
Pamätaj si Peter drel celú noc a nič nechytil. Ale zrazu mal tak veľa a to kvôli tomu čo spravil pre
Majstra.
Akú obetu si podstúpil kvôli evanjeliu? Môže to byť tvoj čas, peniaze, rodina, priatelia a vzťahy ktorých
si sa vzdal, nech to je čokoľvek Boh nezabudol. Tvoje požehnanie sa neodkladá na odchod do neba. Začína tu na
zemi.
Peter nedostal svoj úlovok rýb v nebi; prijal ho tu dole na zemi. Preto ani tvoja odmena nie je ďaleko; je
bližšie než si myslíš. Buď si istý, že On (Pán) ťa odmení v náležitom čase, lebo On nezabúda na tvoju prácu z
lásky!
MODLITBA
Drahý nebeský Otec, s obnovenou energiou (ráznosťou) oddávam sám seba k Tvojmu duchu pre ešte
väčšiu službu, vášnivo hľadajúc expanziu Tvojho kráľovstva, v Ježišovom mene. Amen.
Rozšírené štúdium: Malachiáš 3:16; Matúš 10:42; Marek 10:29 – 31
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 20; Zachariáš 12 – 14
2.ročný Biblický plán: Skutky 5:1 – 11; Ezráš 8
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Pastor Chris
VER MU A ON SA POSTARÁ O TEBA
… Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k

nemu a budeme prebývať u neho (Ján 14:23).
To čo Ježiš uviedol v našom úvodnom verši je tak silné! Predstav si Ježiša ako doslova žije v tvojom
dome: zázraky robiaci zdiela spolu s tebou rovnakú strechu! To by znamenal koniec všetkému trápeniu. Neunúval
by si sa ako zaplatiť účty, lebo vieš že s Ježišom by bolo o všetko postarané. Dovolím si tvrdiť, že by si nemal ani
jednu starosť na celom svete.
Vedel si, že to je mentalita akú Pán od teba očakáva? V realite, On žije v tebe a s tebou; nachádza sa
priamo v tvojom dome s tebou. Znamená to, že sa nikdy nemusíš trápiť ani hnevať ako zaplatiť účty. Nemal by si
konať a rozprávať akoby Boh chýbal prípadne bol príliš ďaleko a ty nemáš ponatia kde On je. Kdekoľvek sa
nachádzaš On je tam so svojou ústredňou / základňou. Veď preto nám hovorí „ … Nebuďte teda ustarostení a
nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto
pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete“ (Matúš 6:31 – 32).
Dôveruj mu s peniazmi čo potrebuješ na štúdium. Ver Mu so školným pre deti. Dôveruj Mu s
prostredkami na splatenie hypotéky či kúpu novej nehnuteľnosti. Dôveruj Mu lebo On sa dobre a absolútne
postará o teba a urobí tvoj život úžasný.
Dokonca aj keby si mal dlhy, On je predsa tvoj VEĽKÝ Pán! Nepotrebuješ isť za ľuďmi a nariekať k nim
pre pomoc. Konaj na Jeho Slovo: vrhni všetky svoje starosti na Neho a „choď si ľahnúť“ daj si pauzu, vediac že
On má všetko pod palcom. Ježiš povedal v Matúšovi 11:28 „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ Aleluja!

Existuje iba JEDNA veck akú Pán od teba vyžaduje: „ … hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho
spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“ (Matúš 6:33). Nech sa získavanie duší stane tvojou

prioritou číslo jeden a sleduj ako sa Hospodin postará o všetko čo sa teba dotýka.
VYZNANIE
Pán je môj pasteer peeto mi nič nechýbar všetky moje poteeby sú v hojnost naplnené a moje fnancie
sa znásobujú mocou Ducha Svätého. Mám viac ako dosť, dokážem sa postaeať o iných a som požehnaním
pee svet. Nemám zmysel nedostatku alebo limitácie, lebo Keistus je moja sebestačnosť. Nech je požehnaný
Boh!
Rozšírené štúdium: Filipským 4:19; Matúš 6:31 – 32
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 21; Malachiáš 1 -2
2.ročný Biblický plán: Skutky 5:12 – 23; Ezráš 9 – 10
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POZERAJ DOPREDU
… Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou

(Filipským 3:13).
Je toho tak veľa čo má Pán pripravené pre tvoju radosť v nadchádzajúcom roku. Teš sa do Nového
Roku s vierou a radosťou, lebo väčšia sláva leží napred a ona kompletne presviet víťazstvá a triumf zo včera.
Odmietni dovoliť zdanlivým zlyhaniam, slabostam a sklamaniam aké si možno zažil, rozptýliť tvoj
entuziazmus a vieru pre výhru.
Urči si ciele a sústreď sa na Ducha a Jeho Slovo. Nezameriavaj sa na minulosť. Pozeraj dopredu.
Pozdvihni svoje videnie. Ľútost včerajška a strach zo zajtrajška sú nepriateľmi dnešnej radost. Naprav sa do
tej správnej pozície pre triumfálny život tým, že udržíš svoj zrak na Slove a budeš ho prežívať. Odmietni sa
vzdať svojich snov.
Príslovia 4:18 hovorí „ … No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho
dňa.“ Uver tomu a potvrď to ako realitu vo svojom živote. Jedine ako dieťa Božie môžeš napredovať. Tvoja

cesta v živote sa uberá jedine smerom hore a dopredu; žiadne sklamania, lebo „ … A my vieme, že
milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro“ (Rímskym 8:28).

Hlavu hore! Budúcnosť je jasná. Nemáš sa čoho obávať. Pán už narovnal krivú cestu; preto v
nadchádzajúcom roku budeš triumfovať. V Jánovi 16:33 Ježiš povedal „Toto som vám povedal, aby ste
mali pokoj vo mne. Na svete máte súže budeš triumfovať nie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“

Pozeraj na seba ako v novom roku s evanjeliom robíš väčší dopad. Pozeraj na seba v zdraví, radost a
prosperite. Viď sa ako kráčaš v spravodlivost a prinášaš dielo a ovocie spravodlivost. Vnímaj sám seba ako
napĺňaš vôľu Otca, tešíš Ho vo všetkých veciach pritom ako prijmeš a bežíš so Slovom pre ďalší rok.
Určite sa zúčastni nášho živého vysielana počas Novoročnej bohoslužby 31 Decembra buď vo
svojom miestnom zbore, online na http://pastorchrisonline.org alebo prípadne cez satelit a terestriálne TV
stanice alebo iné stanice vo svete (LoveWorldUSA, LoveWorld SAT, LoveWorld TV – ASTRA 2G / HOTBIRD
13 ).
VYZNANIE
Som silný a veľmi povzbudený, pevne stojím vo vieee, mám dosah a dotýkam sa väčšej slávy čo leží
napeed. Moja cesta je ako pevý záblesk úsvitu čo sviet jasnejšie a jasnejšie až do plného denného svetla.
Keáčam v speavodlivost a peinášam dielo a ovocie speavodlivost. Nech je požehnaný Boh!
Rozšírené štúdium: Izaiáš 43:18 – 20
1.ročný Biblický plán: Zjavenia 22; Malachiáš 3 – 4
2.ročný Biblický plán: Skutky 5:24 – 32; Nehemiáš 1 – 2

