8. 7. 2019

Povolanie a neistota
2 Peter 1:10 Preto sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pevným
svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete
nikdy.

Povolanie a neistota
Povolanie a vyvolenie
Premena srdca podľa povolania
Istota v Pánovi
Zneistenie
Pocit ohrozenia
Neistota
Boj za seba (svoje P a V)
Obrátenie sa proti tým, ktorí ohrozujú P a V (paranoja)
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Povolanie a neistota – kráľ Saul
Zavrhnutie Slova Hospodinovho
(pre neistotu a strach z ľudí)
Prorocká diagnóza (Samuel) – neschopnosť poslúchať; svojvôľa a
vzbura prekrytá potrebou obetovať Hospodinovi
Ten istý level ako čarodejníctvo a cudzí bohovia
Zavrhnutie od Hospodina – strata vyvolenia
Strata zmeny srdca, duchovný regres, úpadok, démonizácia

Povolanie a neistota – kráľ Dávid
Čo nám pomôže z neistoty?
Úspech

Prísť k Bohu bližšie
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Žalmy 23:1 <<Žalm Dávidov.>> Hospodin je môj pastier; nebudem mať
nedostatku.
2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.
3 Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.
4 Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so
mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.
5 Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate
moju hlavu; môj pohár preteká.
6 Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a
budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.

1 Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku
Boh je nado mnou - vládne, rozhoduje, prikrýva ma
Nebudem „chcieť” – nedostatok je bežná (nevyhnutná?) vec, s pastierom
nado mnou nebudem trpieť chcením/hladom v nedostatku
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2 Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách.
On ma zaopatruje – privedie ma ku zdrojom, nemusím bojovať za seba
Som vedený – jeho plán pre mňa nezlyhá, nie je to môj plán/povolanie

3 Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.
Občerstvuje ma - V obdobiach krízy, slabosti a vyčerpania ma obnovuje
Som vedený – jeho plán pre mňa nezlyhá, nie je to môj plán/povolanie,
povolal ma pre seba; moja identita nie je založená na mne, ale na Ňom
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4 Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so
mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú.
On je so mnou! - v dobrom i zlom, nemusím sa báť
Som pod autoritou – prút a palica – ochrana i napomenutie; výchova

5 Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate
moju hlavu; môj pohár preteká
Prekonanie prekážok môže prebiehať ináč, ako by som chcel - víťazstvo
(vyslobodenie od zlého) vs. Hostina v prítomnosti nepriateľov
Bohaté pomazanie, pretekajúce – potvrdenie povolania a vyvolenia

Pretekajúce zabezpečenie
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6 Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a
budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.
Viera v Božiu dobrotu a vernosť - blížiť sa neustále k Bohu
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