NAŠA IDENTITA
JE JEDINE V KRISTOVI
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TROJAKÉ POKÚŠANIE JEŽIŠA
CHLIEB = POTRAVA = ZDROJ
Diabol chce, aby sme hľadali „iné“ zdroje,
resp. aby sme venovali svoju energiu premene
niektorých vecí na zdroje.
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TROJAKÉ POKÚŠANIE JEŽIŠA
VRHNI SA DOLE = RIZIKO
Satan chce, aby sme riskovali a boli „nezdravo odvážni“.
Byť „nezdravo odvážni“ znamená:
pokúšať Boha
spoliehať sa na božiu milosť a ďalej pokračovať
v páchaní hriechov
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TROJAKÉ POKÚŠANIE JEŽIŠA
Všetko Ti dám ak sa mi pokloníš = UCTIEVANIE
Satan chce, aby sme mu venovali svoju pozornosť...
alebo, aby sme ju venovali sebe...
alebo, aby sme ju venovali svojim problémom a starostiam...
Vždy keď mu venujeme pozornosť (alebo ju venujeme kríze,
problémom a jednáme v svojvôli), tak ho v podstate
uctievame.

NEROB TO!

PLEASE STOP IT!
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BUĎME BDELÍ
Korinťanom 11
3 Ale sa bojím, aby snáď tak, ako čo had zviedol Evu svojou
chytrosťou, neporušily sa tiež nejako vaše mysle a neodvrátily
od prostoty a čistoty oproti Kristovi.
Príslovia 4
20 Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k
mojim rečiam. 21 Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich
prostred svojho srdca. 22 Lebo sú životom tým, ktorí ich
najdú, a celému ich telu lekárstvom. 23 Nado všetko, čo treba
strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza
život. 24 Odstráň od seba prevrátenosť úst a vzdiaľ od seba
krivolakosť rtov.
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BUĎME BDELÍ
1 Petrova 5
6 Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil
svojím časom. 7 Každú svoju starosť uhoďte na neho, lebo on
sa stará o vás. 8 Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník,
diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by
zožral, 9 ktorému sa postavte na odpor, pevní vo viere,
vediac, že vaše bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia.
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DIABOL RÁD NAPÁDA NAŠU IDENTITU
Dokonca si dovolil napádať aj samotnú identitu Krista.
... Ak si Syn boží, tak niečo urob.
Nám zas hovorí:
... Ak si božie dieťa, tak to dokáž.
MY VŠAK UŽ NEMUSÍME NIČ NIKOMU DOKAZOVAŤ!!!
2 Timotejovi 1/7
6 A pre tú príčinu ťa upomínam, aby si roznecoval dar Boží,
ktorý je v tebe, daný ti vložením mojich rúk. 7 Lebo nám nedal
Bôh ducha bojazlivosti, ale moci a lásky a zdravého
rozumu. 8 A tak sa nehanbi za svedoctvo nášho Pána ani za
mňa, jeho väzňa, ale trp priekorie spolu s evanjeliom podľa
moci Boha, 9 ktorý nás spasil a povolal svätým povolaním, nie
podľa našich skutkov, ale podľa vlastného preduloženia a
podľa vlastnej milosti, ktorá nám je daná v Kristu Ježišovi pred
večnými časy.
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Tesaloničanom 5
15 Hľaďte, aby niekto neoplatil
niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky
žeňte za tým, čo je dobré i pre vás
navzájom i pre všetkých. 16 Vždycky
sa radujte. 17 Neprestajne sa
modlite.
18 Vo všetkom ďakujte, lebo to je
vôľa Božia v Kristu Ježišovi čo do
vás.
Filipanom 4
4 Radujte sa v Pánovi vždycky, a
zase len poviem: Radujte sa! 5 Vaša
prívetivosť nech je známa všetkým
ľuďom. Pán blízko. 6 O nič sa
nestarajte, ale vo všetkom modlitbou
a prosbou s ďakovaním nech sa
oznamujú vaše žiadosti Bohu.
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IZAIÁŠ 12
1 A povieš toho dňa: Oslavujem ťa, Hospodine, že si sa hneval
na mňa, že sa odvrátil tvoj hnev, a potešil si ma.
2 Hľa, silný Bôh môjho spasenia, v ktorého budem dúfať a
nebudem sa strachovať, lebo mojou silou a mojou piesňou
je Hospod-Hospodin a stal sa mi spasením.
3 Budete čerpať vodu s radosťou, z prameňov spasenia.
4 A poviete toho dňa: Oslavujte Hospodina, vzývajte jeho
meno, oznamujte medzi národami jeho skutky; pripomínajte,
že je vyvýšené jeho meno.
1 KOR 1/ 7 – 9
7 takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti očakávajúc
zjavenie nášho Pána Ježiša Krista,
8 ktorý vás aj upevní a zachová až do konca, bezúhonných v
deň našeho Pána Ježiša Krista.
9 Verný je Bôh, skrze ktorého ste povolaní v obecenstvo jeho
Syna Ježiša Krista, našeho Pána.
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AK EXISTUJE NIEČO NA ČO SA
MÔŽEME NA 100% SPOĽAHNÚŤ TAK JE
TO BOŽIA VERNOSŤ
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BOH JE BOHOM NEZVRATNEJ
VERNOSTI
IZAIÁŠ 65
16 takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si
dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti, a ten, kto bude
prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti,
lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté
zpred mojich očí.
ŽIDOM 10
22 pristupujme s pravdivým srdcom v plnej istote viery majúc
pokropené srdcia a tak očistené od zlého svedomia 23 a telo
umyté čistou vodou držme vyznanie nádeje neochvejne,
lebo je verný ten, ktorý zasľúbil. 24 A pozorujme sa
navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k
dobrým skutkom 25 neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako
majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím
viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

•
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AK EXISTUJE NIEČO NA ČO SA
MÔŽEME NA 100% SPOĽAHNÚŤ TAK JE
TO BOŽIA VERNOSŤ
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