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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

Ako sa buduje správne uistené srdce?

Pozitívne podmienky

Rodina a jej podpora 

Čiastkové úspechy, z ktorých si budujeme sebadôveru

Prenesenie týchto čiastkových úspechov ďalej a vyššie

Emocionálna inteligencia

Praktická inteligencia

Vnútorná motivácia 

Tvrdá práca
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Ako sa buduje správne uistené srdce?

Negatívne podmienky - Abrahámov príklad: 

Rímskym 4:17-21 ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov -

pred tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, 

ako čo by bolo; ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom 

mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; a neoslabnúc vo 

viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na 

umŕtvenie života Sáry a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol 

posilnený vo viere dajúc slávu Bohu a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je 

mocný aj učiniť,

Ako sa buduje správne uistené srdce?

Negatívne podmienky

Abrahámov príklad: 

1. Keď už nebola nádej, uveril v nádeji

2. Nehľadel viac na negatívne okolnosti ako na Božie zasľúbenie

3. Neupadol cez pochybnosti do nevery

4. Posilňoval sa vo viere prechádzajúc do chvály a oslavy Boha
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Ako sa buduje správne uistené srdce?

Genesis 45:4-9 Ale Jozef riekol svojim bratom: Nože pristúpte ku mne! A 

pristúpili. A riekol: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.

Ale teraz sa netrápte nad tým, ani nech nie je vo vašich očiach hnevu, že ste 

ma sem predali, lebo pre zachovanie vášho i môjho života ma poslal Bôh 

pred vami. Lebo toto sú ešte len dva roky, odkedy je hlad v zemi, a ešte bude 

päť rokov, čo sa nebude ani orať ani žať. A Bôh ma poslal pred vami položiť 

vám stranou zbytok na zemi a zachovať vám ho pri živote. Bolo to na veľkú 

záchranu. A tak teraz nie vy ste ma sem poslali, ale Bôh, a učinil ma otcom 

faraonovi a pánom celému jeho domu a panovníkom v celej zemi Egyptskej.

Ponáhľajte sa a iďte hore k môjmu otcovi a poviete mu: Takto hovorí tvoj syn 

Jozef: Bôh ma učinil pánom celého Egypta. Poď dolu ku mne a nemeškaj!

Ako sa buduje správne uistené srdce?

Negatívne podmienky - Jozefov príklad: 

1. V tragických podmienkach bol Boh s ním

2. Jozef zostal Bohu verný a zachovával jeho prikázania

3. Aj keď sa mu mohlo uľaviť a mohol získať výhody, vyvolil si morálnu 

čistotu

4. Napriek opakovanému neúspechu a zrade ľudí okolo neho zostal s Pánom 

a Boh zjavne a viditeľne žehnal jeho prácu a vernosť

5. Nezanevrel na tých, ktorí mu spôsobili trápenie, nepotreboval pomstu

6. Dokázal vidieť Boží plán za negatívnymi okolnosťami
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Jozefov príklad: 

Schopnosť vidieť Boží plán i za negatívnymi okolnosťami

Cieľ nie je všetko prijímať ako Božie – základný plán duchovného boja:

Jakub 4:7 Poddajte sa teda Bohu a sprotivte sa diablovi, a utečie od vás.


