27. 1. 2020

Rímskym 12:1,2 Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo
Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu,
rozumnú to vašu svätoslužbu.
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením
svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a
dokonalé!
Vzťah srdce – myseľ
„Skutočný prielom nenastáva vtedy, keď Bohu poddávame celé svoje srdce,
ale keď mu poddávame celé svoje myslenie“

Lukáš 24:45 Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli písmam.
Lukáš 24:31 A v tom sa otvorily ich oči, a poznali ho, a on zmiznul od nich.
32 Vtedy povedali jeden druhému: Či nehorelo v nás naše srdce, keď nám
hovoril na ceste a keď nám otváral písma?
Rímskym 1:28 A jako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v pravej
známosti, tak ich aj Bôh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to,
čo sa nepatrí,
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Premena (transformácia) pomocou obnovenia mysle sa
netýka primárne zmeny myslenia z hriešneho na posvätené,
ale skôr z ľudského, často i posväteného – na Božie;
nadprirodzené – a to je vždy ľudsky nemožné.

Rozkol medzi mysľou a celkovým jednaním
– zákon mysle a zákon hriechu v mojom tele
Rímskym 7:19-25 lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého
nechcem, to robím.
Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech,
ktorý prebýva vo mne.
Tak tedy nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zlé.
Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka;
ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej
mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich
údoch.
Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?!
Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, našeho Pána! A tak tedy ja, ten istý, slúžim
mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu.
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Rímskym 7:6 Ale teraz sme oprostení zákona zomrúc tomu, kým sme boli
držaní, tak aby sme slúžili v novote ducha a nie v starobe litery.
Rímskym 8:1 A tak teraz už nieto nijakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu
Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha.
Rímskym 8:10 Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale
duch je život pre spravedlivosť.
Rímskym 8:13 Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite
skutky tela, budete žiť.

Srdce, myseľ a démonická aktivita
Marek 4:14 Rozsievač seje slovo.
15 A toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorí, keď počujú, hneď ide
satan a vyníma slovo, vsiate v ich srdciach.
Marek 4:12 aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli,
aby sa asnáď neobrátili, a odpustily by sa im hriechy.
Lukáš 8:12 A tí vedľa cesty sú, ktorí čujú, ale potom prichádza diabol a
vyníma slovo z ich srdca, aby uveriac neboli spasení.

Lukáš 8:15 A čo do toho v dobrej zemi, to sú tí, ktorí, keď počuli, v
šľachetnom a dobrom srdci podržujú slovo a donášajú užitok v trpezlivosti.
Marek 4:20 A zase tamtí, ktorí sťa na dobrej zemi sú posiati, sú takí, ktorí
počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú užitok: niektoré tridsať, niektoré
šesťdesiat a niektoré sto.
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Myslenie a zaopatrenie
Filipským 4:6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s
ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu
SEVP O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu
svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách
CSP O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v
modlitbě a prosbě s děkováním
YLT for nothing be anxious, but in everything by prayer, and by supplication,
with thanksgiving, let your requests be made known unto God;

Božie myšlienky a naše myšlienky
Božie myslenie je veľmi odlišné od nášho, vždy nás vedie do toho,
čo je pre človeka nemožné
Boh v Kristovi vylieva na nás svoju dobrotu, skúsenosť s Božou
dobrotou nám zjavuje Boží skutočný postoj k nám, ale jej cieľom nie
je len zaopatriť naše potreby, ale zmeniť naše myslenie
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Izaiáš 55:8-11 Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje
cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin.
9 Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než
vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky.
10 Lebo jako prší dážď a padá sneh s neba a viacej sa ta nenavracuje, ale
napája zem a činí ju plodnou a úrodnou, takže vydáva semeno sejúcemu, a
chlieb jediacemu,
11 tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst; nenavráti sa ku mne
prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.

Marek 8:14-21 A zabudli vziať chleba a krome jedného chleba nemali viacej
so sebou na lodi.
15 A prikazoval im a hovoril: Hľaďte, chráňte sa kvasu farizeov a kvasu
Heródesovho!
16 Vtedy rozmýšľali medzi sebou, vraj chleba nemáme.
17 Ale keď to poznal Ježiš, povedal im: Čo to rozmýšľate, že nemáte chleba?
Či ešte nechápete ani nerozumiete? Či ešte máte zatvrdnuté svoje srdce?
18 Či majúc oči nevidíte a majúc uši nečujete? A či sa nepamätáte,
19 keď som tých päť chlebov lámal medzi tých päť tisíc, koľko plných košov
kúskov ste nasberali? A povedali mu: Dvanásť.
20 A keď tých sedem medzi tie štyri tisíce, koľko plných pletencov kúskov ste
nasberali? A povedali mu: Sedem.
21 A riekol im: Či ešte nerozumiete?
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Premena myslenia – pokánie, posvätenie, transformácia
Efezským 4:28 Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje
robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu.
To, že som prestal kradnúť, nie je koncom Božej práce na mojom myslení.
Premýšľanie ako bežný človek.
„Čím viac dávam, tým menej budem mať.”
„Nemôžem dávať, lebo na to nemám.”
„Dám vtedy, keď budem mať dosť.”
Modlitba bežného veriaceho za zaopatrenie. V ďalšej núdzi rovnaký postoj
úzkosti a nepokoja, prosba za nové zaopatrenie.

Premena myslenia – perspektíva neba
Jakub 1:2-8 Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte
do rôznych pokušení
3 vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť.
4 A trpezlivosť nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonalí a celí,
nemajúci v ničom nedostatku.
5 A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý
dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná.
6 Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá
sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.
7 Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od Pána.
8 Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách.
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Jakub 1:12-15 Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, lebo keď bude
zkúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho
milujú.
13 Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokušením
od Boha, lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a tiež ani sám nepokúša
nikoho.
14 Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený,
15 a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech, a hriech, keď je vykonaný, plodí
smrť.

peirasmos
from peirazo; a putting to proof (by
experiment (of good), experience
(of evil), solicitation, discipline or
provocation); by implication,
adversity: -- temptation, X try.

peirasmos
z peirazo; dokazovanie (pokusom (v
dobrom) skúsenosťou (v zlom),
navádzanie na, napomínanie, alebo
provokácia; naznačuje ťažkosti: -pokušenie, X skúšky

peirazo
from peira; to test (objectively), i.e.
endeavor, scrutinize, entice,
discipline: -- assay, examine, go
about, prove, tempt(-er), try.

peirazo
z peira; testovať, t.j. pokúsiť sa,
skúmať, pokúšať, uvádzať do
pokušenia, zvádzať potrestať
(vycvičiť): -- skúšať, pokúšať sa,
snažiť sa, skúmať, dokazovať,
peira
from the base of peran (through the pokúšať, skúšať
idea of piercing); a test, i.e.
Peira zo základu peran (preraziť,
attempt, experience: -- assaying,
prepichnúť) test, t.j. pokus,
trial.
skúsenosť, skúšobníctvo, skúška
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Matúš 4:1 Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol
pokúšaný od diabla.

Rímskym 5:3-5 No, nie len to, ale sa chválime aj súženiami vediac, že súženie
pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej, a taká nádej
nezahanbuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého
Ducha, ktorý nám je daný.
1 Peter 1:6-7 v čom to plesáte, málo teraz, ak je kedy potrebné, rmútiac sa v
rozličných pokušeniach, aby dokázanie sa vašej viery, o mnoho cennejšie nad
zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom zkúša, bolo vám najdené na chválu, na česť a
na slávu pri zjavení Ježiša Krista,
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Jakub 1:14-15

Jakub 1:2-4

Rim 5:3-5

1 Pet 1:6

Pokušenia
vlastnou žiadosťou

Pokušenia

Súženia

Dokázanosť viery

Trpezlivosť

Trpezlivosť

Plesáte v očakávaní
a zároveň
Rmútite sa v
pokušeniach

Dokázanosť

Vyvlačovanie a
vábenie
Žiadosť počne a
porodí hriech
Hriech keď je
vykonaný splodí
smrť

Dokonalý skutok
Dokonalý a
celistvý človek
Nemajúci v ničom
nedostatku

Nádej

Dokázanie sa vašej
viery =
Prepálenie ako
zlato v ohni
Chvála, česť a sláva
pri zjavení sa Ježiša
Krista

Matúš 6:13 a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je
kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň.
Matúš 26:41 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch síce je
hotový, ale telo je krehké.
Lukáš 8:13 A tí na skale sú takí, ktorí, keď počujú, prijímajú slovo s radosťou,
ale tí nemajú koreňa, ktorí veria do času a včas pokušenia odpádajú
Skutky 20:19 ako som slúžil Pánovi s celou pokorou a s mnohými slzami a
pokušeniami, ktoré prichádzaly na mňa úkladmi zo strany Židov;
1 Korintským 10:13 Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo, nijaké iné. Ale Bôh
je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením
aj východ z neho, aby ste mohli zniesť.

9

27. 1. 2020

Galatským 4:14 A nepohŕdli ste mojím pokušením na mojom tele ani ste ním
neopovrhli, ale ako anjela Božieho ste ma prijali, jako Krista Ježiša.
Židom 3:8-9 nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení, v deň
pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, zkúsili ma a videli moje
skutky štyridsať rokov;

1 Peter 4:12-16 Milovaní, nedivte sa ohňu, ktorý prišiel na vás pre vaše
zkúsenie, ako čo by sa vám diala čudná vec. Ale nakoľko máte účasť na
utrpeniach Kristových, radujte sa, aby ste sa aj pri zjavení jeho slávy radovali
plesajúci. Ak vás hanobia pre meno Kristovo, blahoslavení ste, lebo Duch
slávy a Duch Boží odpočíva na vás, ktorému sa u nich rúhajú, ale u vás ho
oslavujú. Lebo nech nikto z vás netrpí jako vrah alebo zlodej alebo ako taký,
ktorý robí zlé, alebo jako všetečník, ktorý sa pletie do cudzích vecí!
Ale ak trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha v tej čiastke.
2 Peter 2:9 Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravedlivých
dochovať trestaných ku dňu súdu
Zjavenie 3:10 Preto, že si ostríhal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba
ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá prijde na celý svet zkúsiť
tých, ktorí bývajú na zemi.
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Myslenie a duchovný boj
Efezským 6:16 A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť
uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého.
Staré čínske príslovie – „Nemožeš zabrániť, aby vtáky prišli a sadli si na tvoj
strom, ale môžeš im zabrániť, aby sa tam usadili”
Cudzie myšlienky
Ako funguje štít viery? Viera znamená, že verím v nejakú pravdu
(presvedčenie)?
Efezským 6:13 Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať
v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.
Vezmite...stojte...obujte si...vezmite...vezmite...modliac sa každou modlitbou
a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvanlivosťou
a prosbou za všetkých svätých (v.18)

Materiály na štúdium:
Francise Frangipane: Tri bojové polia
Steve Backlund: https://ignitinghope.com/
Bill Johnson: Supernatural Power of a Transformed Mind
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