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VITÁLNE FAKTORY V STAROSTLIVOSTI O DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ PODĽA BOŽEJ EKONÓMIE
Prvé posolstvo
Uvidieť víziu Božej ekonómie a uvedomiť si,
že sme Boho-ľuďmi žijúcimi život Boho-človeka
Čítanie z Písma: 1Tim 1:3-4; Ef 3:9; Jn 14:19a; Ga 2:20.
I. Uvidieť víziu Božej ekonómie – 1Tim 1:3-4; Ef 1:10; 3:9.
A. Božská a večná ekonómia je na druhom mieste po Bohu samotnom.
B. Definície Božej ekonómie:
1. Ekonómia je usporiadanie na uskutočnenie vecí.
2. Božia ekonómia je Boží plán udeliť Seba do Svojich vyvolených, predurčených
a vykúpených ľudí ako ich život, zásobu života a ich všetko – 2Kor 13:13.
3. Božia ekonómia je Boh, ktorý sa stáva človekom, aby sa človek mohol stať Bohom
v živote a prirodzenosti (ale nie v Božstve), aby vytvoril organické Telo Kristovo,
ktoré sa dovŕši v Novom Jeruzaleme – Ef 3:9; 4:16; Zj 21:2.
C. Božia novozákonná ekonómia slúži na to, aby Trojjediný Boh, ktorý prešiel procesom,
mohol byť do nás vpracovaný a stal sa naším životom a naším bytím – Ef 3:17a; Ga 4:19.
D. Boh vo Svojej ekonómii zamýšľa, aby Ho ľudia vychutnávali ako Trojjediného Boha,
ktorý prešiel procesom a bol zavŕšený, a stali sa jedno s Ním – 1Kor 6:17.
E. Božia ekonómia vyžaduje našu spoluprácu, spolupracovať s Bohom znamená byť spojený s Kristom a skrze jeden život s Ním mať jedno žitie – Jn 14:19a; 6:57.
F. Namiesto toho, aby sme Boha uzurpovali modlením sa za náš blahobyt, zdravie alebo
rodinu bez uvažovania nad Božou ekonómiou, mali by sme sa modliť, žiť a byť ľuďmi
podľa Božieho srdca a pre Jeho ekonómiu – Ef 1:9-11.
G. Keď je Božia ekonómia uskutočňovaná Jeho ľuďmi, sú požehnaní:
1. Naše blaho je spojené s uskutočňovaním Božej ekonómie a nemali by sme ho vyhľadávať mimo Božej ekonómie – Mt 6:33.
2. Nemali by sme pre seba očakávať prosperitu; mali by sme skôr očakávať, že prostredníctvom nás Pán učiní čo najviac pre dosiahnutie Svojej ekonómie.
3. Dnes nás Pán požehnáva vo všetkých veciach pre naplnenie Jeho ekonómie kvôli
vybudovaniu Tela Kristovho – Ef 4:16.
II. Uvedomiť si, že sme Boho-ľuďmi žijúcimi život Boho-človeka – Jn 1:12-13; 1Jn
3:2:
A. Uvedomiť si, že sme Boho-ľuďmi:
1. Vedieť, kto sme, a uvedomiť si, kto sme, v nás spôsobí prevrat – 2Kor 5:17.
2. Ako obnovené deti Božie sme Bohom v živote a prirodzenosti, patríme do rovnakého druhu ako Boh a máme Boží „gén“ – Jn 1:12-13; 3:3, 5-6; 1Jn 3:9.
3. Ak si uvedomíme, že ako Božie deti sme Bohom v živote a prirodzenosti, budeme
radikálne zmenení; atmosféra a všetko týkajúce sa nás bude tiež zmenené – Jn
1:12-13; 1Jn 3:2.
4. Ak by si všetci dnešní kresťania uvedomili, že sú Bohom v živote a prirodzenosti,
celý svet by bol zmenený.
5. Keď o sebe rozmýšľame ako o Boho-človeku, toto premýšľanie, uvedomenie, spôsobí prevrat v našich denných skúsenostiach.
B. Žiť život Boho-človeka:
1. Musíme sa naučiť, ako mať žitie Boho-človeka vo všetkých detailoch nášho každodenného života – Flp 1:20-21a.
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2. „Žijeme Krista doma s naším manželom alebo manželkou a s našimi deťmi? Aby
sme boli Boho-ľuďmi, ktorí žijú životom neustáleho sebazapierania a ukrižovania,
s cieľom žiť Krista na vyjadrenie Boha, potrebujeme skutočné znovuzrodenie“
(Štúdium života Prvej a Druhej knihy kroník, str. 77).
3. „Vo všetkých veciach potrebujeme kráčať podľa ducha (Rim 8:4). Potrebujeme byť
varovaní a v strehu, že čokoľvek, čo hovoríme, robíme, vyjadrujeme, náš postoj, náš
duch a naše úmysly musia byť očistené životodarným, zloženým, všetko-zahŕňajúcim Duchom“ ( 49).
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VITÁLNE FAKTORY V STAROSTLIVOSTI O DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ PODĽA BOŽEJ EKONÓMIE
Druhé posolstvo
Princípy a predpisy pre žitie správneho ľudského života
Čítanie z Písma: Prís 1:7; 3:5-6; 30:5-6; 14:12; 16:25.
I. Princípy pre žitie správneho ľudského života:
A. Prvým princípom žitia správneho ľudského života je ctiť si Boha:
1. Ctiť si Boha znamená vo všetkom Ho zvažovať a rešpektovať, pamätať, že On je Ten,
ktorý nás stvoril.
2. Ctiť si Boha znamená báť sa Boha:
a. Bázeň pred Hospodinom je začiatkom poznania – Prís 1:7; 9:10; 15:33a.
b. Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života – 14:26-27.
3. Ctiť si Boha znamená veriť v Neho – 3:5-8.
4. Ctiť si Boha znamená, že Mu vzdávame úctu – v. 9 – 10.
5. Každá Božia reč je preverená – 30:5-6.
a. Nemali by sme pridávať k Jeho slovu, aby nás nevyhrešil a my by sme boli usvedčení ako klamári.
b. Nesmieme meniť Jeho slovo tým, že k nemu pridáme niečo podľa nášho pohľadu.
6. Srdce človeka plánuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje – 16:1, 9.
7. Kroky človeka vedie Hospodin – 20:24.
8. Hospodin posudzuje srdcia – 21:2.
B. Druhým princípom žitia správneho ľudského života je potreba múdrosti:
1. Ten, ktorý nachádza múdrosť je blažený – 3:13-8; 8:11.
2. Nemali by sme spustiť oči z múdrosti, ale zachovávať si správnu múdrosť a diskrétnosť – 3:21-22.
C. Tretím princípom žitia správneho ľudského života je mať v úcte našich rodičov:
1. Mali by sme počúvať napomenutia nášho otca a nepodceňovať poučenie našej
matky – 1:8-9.
2. Mali by sme prijímať výroky nášho otca a zachovávať jeho prikázania v nás – 2:1-6.
3. Nemali by sme zabúdať na výuku nášho otca, ale dovoliť nášmu srdcu dodržiavať
jeho príkazy – 3:1-5, 11 – 12, 21 – 22.
4. Múdry syn potešuje otca, ale hlúpy syn zarmucuje matku – 10:1.
D. Aby sme mohli žiť správny ľudský život, musíme si ctiť manželstvo:
1. Vernosť človeka je základom pri ctení manželstva – 5:5-19.
2. Cnosti ženy sú budovaním – 11:16a; 12:4a; 14:1a; 31:10-31.
II. Predpisy pre žitie správneho ľudského života:
A. Usilovnosť verzus lenivosť – 10:4-5; 12:24, 27; 18:9; 19:15, 24.
B. Pokora verzus pýcha – 10:19; 13:3; 14:23; 17:27a.
C. Dobročinnosť verzus lakomstvo – 11:24-26.
D. Zdržanlivé pery verzus mnoho slov – 10:19; 13:3; 14:23; 17:27a.
E. Pravda verzus faloš – 12:19, 22; 14:4.
F. Zdržiavať sa hnevu verzus byť náchylný k hnevu – 12:16; 14:29; 15:18; 16:32; 17:27b;
19:11, 19.
G. Cesty života verzus cesty smrti – 14:12; 16:25.
III. Používať knihu Príslovia na kultivovanie nášho nového človeka:
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A. „Musíme odmietnuť seba-kultiváciu a odsúdiť budovanie prirodzeného človeka“
(Štúdium života Knihy Prísloví, str. 29).
B. „Ako veriaci v Krista už nie sme starým človekom – sme novým človekom. Bez ohľadu
na to, akí sme noví, stále máme svoju ľudskosť... Pretože máme stále našu ľudskosť,
potrebujeme správne duchovné príslovia, nie aby sme kultivovali nášho starého človeka, ale aby sme kultivovali nášho znovuzrodeného nového človeka“ (str. 41 – 42).
C. „Všetci potrebujeme Príslovia pre kultiváciu nášho nového človeka. Musíme prichádzať ku knihe Prísloví ako nový človek tým, že budeme cvičiť svojho ducha spolu s
Duchom, aby sme kontaktovali slovo. Potom sa pre nás slovo v Prísloviach stane
duchom a životom, nie pre kultiváciu nášho prirodzeného človeka, ale pre kultiváciu
nášho znovuzrodeného nového človeka“ (str. 43).
D. „Aby sme používali knihu Prísloví správne, potrebujeme poznať Božiu ekonómiu. Božia
ekonómia je Boh, ktorý sa stáva človekom, aby sa človek mohol stať Bohom v živote
a prirodzenosti, ale nie v Božstve, a tak vytvoril organizmus Trojjediného Boha, Telo
Kristovo, ktoré dovŕši Nový Jeruzalem“ (str. 54).
E. „Teraz môžeme vidieť miesto knihy Prísloví v Božej ekonómii. Podľa Jeho ekonómie by
Príslovia nemali byť používané na budovanie starého človeka. Veľké príslovia, ako
hrudky zlata, a malé, ako drahokamy, nie sú na to, aby sme budovali nášho starého
človeka, kultivovali svoje ja a nášho prirodzeného človeka. Slúžia na vybudovanie
nášho nového človeka. Sú užitočné kvôli tomuto zámeru. Pokiaľ žijeme v tomto tele,
potrebujeme Príslovia, aby nám dávali inštrukcie, ako správne žiť v mnohých aspektoch s cieľom vybudovania nášho nového človeka“ (str. 59).
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VITÁLNE FAKTORY V STAROSTLIVOSTI O DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ PODĽA BOŽEJ EKONÓMIE
Tretie posolstvo
Žiť v realite a praxi kráľovstva nebeského
Čítanie z Písma: Mt 5:3, 7 – 8, 10, 20; 16:18-19.
I. Žiť v realite kráľovstva nebeského:
A. V Pánovej obnove sa nestaráme o vonkajšie veci; staráme sa o vnútornú realitu – Mt
15:1-17:
1. Božia ekonómia nie je záležitosť vonkajších vecí; je to záležitosť Krista prichádzajúceho do nášho vnútra – 2Tim 4:22; Ef 3:17a.
2. Pánovi záleží na vnútornej realite, nie na vonkajšom vzhľade – 1Sam 16:7.
B. Realita kráľovstva je samotný Kristus – Lk 17:20-21:
1. Kristus, ktorý vchádza do nášho ducha, je Kráľom s kráľovstvom.
2. Pretože kráľovstvo je v nás, sme podrobení, kontrolovaní a vládne nad nami vnútorný Kráľ.
C. Žiť v realite kráľovstva znamená žiť pod nebeskou vládou – Rim 14:17:
1. Kráľovstvo nebeské je zasadené do nášho ducha.
2. Niečo neviditeľné nad nami vykonáva vnútornú kontrolu a my žijeme pod touto
kontrolou; toto je kráľovstvo.
D. Aby sme boli v realite kráľovstva, musíme byť chudobní v duchu – Mt 5:3:
1. Byť chudobní v duchu znamená byť prázdni v našom duchu.
2. Keď sme chudobní v duchu, nemáme pýchu v našom srdci.
E. Aby sme boli v realite kráľovstva, musíme byť čistého srdca – v. 8:
1. Musíme mať voči Bohu čisté srdce, hľadajúc nič iné okrem Neho.
2. Byť čistého srdca znamená byť jedným v zámere, mať jediný cieľ na uskutočňovanie
Božej vôle pre Božiu slávu.
F. Jesť Krista ako naše zaopatrenie je spôsob, ako byť ľuďmi kráľovstva žijúcimi v realite
kráľovstva – 15:26-27, 37a:
1. Krista musíme prijímať jedením.
2. Ako vyživujúci pokrm je Kristus najlepším očisťujúcim prvkom:
a. Keď do nás Kristus vchádza ako pokrm, nielenže nás vyživuje, ale tiež nás vnútorne očisťuje.
b. Pokiaľ vychutnávame Pána ako náš pokrm, sme očistení z vnútra.
G. Ak chceme žiť v realite kráľovstva nebeského, musíme sa naučiť žiť skrytý život nášho
Otca – 6:1-18:
1. Otcov život je život vychutnávania, odpočinku, pokoja a posvätenia.
2. V živote Boha nie je žiadna úzkosť; preto ako deti Božie máme život – božský život –
ktorý nepozná žiadnu úzkosť – v. 25 – 34.
3. Ak žijeme najvyšším životom, budeme mať najvyššiu spravodlivosť ako vyjadrenie
najvyššieho života – 5:20.
H. Čokoľvek ľudia kráľovstva robia, je vyjadrením ich prirodzenosti – v. 48:
1. Ich činy, správanie, reč a vonkajšie skutky sú vyjadrením ich božského života a prirodzenosti.
2. Čo je v ich vnútri je prejavené v ich vonkajšom správaní – v. 13 – 16.
3. Náš Otec je Bohom pokoja, s pokojným životom a prirodzenosťou, ako tí, ktorí sú
narodení z Neho, mali by sme sa správať v Jeho živote a podľa Jeho prirodzenosti –
v. 9.
I. Realita kráľovstva závisí najmä od spravodlivosti – v. 6, 10, 20:
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1. Spravodlivosť sa vzťahuje na to, čím sme vo vnútri.
2. Spravodlivosť je prúdením našej vnútornej bytosti, vyjadrením toho, čím sme vo
vnútri.
3. Subjektívna spravodlivosť je prebývajúci Kristus žijúci z nás ako naša spravodlivosť – 22:11-12; 13:43.
J. Ľudia kráľovstva činia Otcovu vôľu – 7:21:
1. Ľudia v kráľovstve nie sú pre nič iné ako pre vykonávanie vôle Otca.
2. Aby sme mohli konať vôľu Otca, musíme kráčať zúženou cestou, cestou plnou
obmedzení – v. 13 –14.
K. Základný koncept týkajúci sa reality kráľovstva je, že by sme mali byť na seba spravodlivo
prísni, milosrdne láskaví k ostatným a v skrytosti čistí k Bohu – 5:10, 7 – 8.
II. Žiť v praxi kráľovstva nebeského:
A. Prax kráľovstva nebeského je dnešný cirkevný život – 16:18-19; 18:17.
B. Nebeská vláda nad ľuďmi kráľovstva vyžaduje, aby sa starali o ostatných – 7:1-12;
18:10-14:
1. Pánov zámer v 7:1-12 je podporiť nás v tom, aby sme zabúdali na samých seba
a starali sa o druhých.
2. Princípom ľudí kráľovstva pri zaobchádzaní s ostatnými je starať sa o ostatných; vo
všetkom, čo robíme, musíme myslieť na iných.
3. Nemali by sme jednoducho konať podľa našich pocitov, ale starať sa o druhého človeka.
C. Musíme sa vyrovnať s našou prirodzenou náklonnosťou a nemilovať našich príbuzných
viac ako Pána – 10:34-39.
D. Musíme sa naučiť vyrovnať s vonkajšími záležitosťami vnútorným spôsobom –
15:21-28; 17:14-21.
E. Ak by sme sa mali v cirkevnom živote správať k druhým správnym spôsobom, je
potrebné porátať sa s našou pýchou– 18:1-3.
F. Žiť v praxi kráľovstva vyžaduje, aby sme sa porátali s naším hnevom, najmä s naším
dispozičným hnevom – 5:21-22.
G. Musíme zo srdca odpúšťať ostatným – 18:21-35.
H. Musíme uvidieť rozdiel medzi vládou a kontrolou – 20:20-28.
I. Musíme byť v strehu, aby sme zabránili vstúpiť akýkoľvek kvas – 13:33; 16:6, 11 – 12.
J. V cirkevnom živote musíme zakúsiť uzdravenie, ktoré vychádza z cností Pánovho ľudského života – 14:34-36:
1. Byť uzdravený takýmto spôsobom znamená, že poškodený charakter človeka sa
zmenil.
2. Ľudia cirkvi musia žiť pozdvihnutou Ježišovou ľudskosťou, aby mali cnosť, ktorá
dokáže uzdraviť tých okolo nás:
a. Ak máme správny cirkevný život a žijeme podľa Krista, budeme žiť Jeho pozdvihnutou ľudskosťou.
b. V takomto žití bude cnosť, ktorá má moc uzdravovať tých, ktorí sú okolo nás.
K. Ľudia kráľovstva potrebujú budovanie – 16:18; 5:13-14:
1. Je to ako súhrnný celok, že ľudia kráľovstva sú soľ a svetlo – v. 13 –14a.
2. Pánovo slovo o meste, ktoré leží na vrchu, nie je mienené pre jednotlivcov, ale pre
súhrnných ľudí, ktorí sú spolu vysoko vybudovaní – v. 14b:
a. Svetlo je súhrnným mestom vybudovaným ako jeden celok, aby žiarilo na ľudí,
ktorí ho obklopujú.
b. Aby sme boli žiariacim mestom na vrchu, musíme udržiavať jednotu Ducha
a zostať ako jeden celok, súhrnné Telo – Ef 4:3-4.
c. Čím viac sme budovaní, tým viac budeme mestom žiariacim nad tými okolo nás.
8 / © 2021 Living Stream Ministry • For personal use only. Do not duplicate or distribute.

EURÓPSKA RODIČOVSKÁ KONFERENCIA

VITÁLNE FAKTORY V STAROSTLIVOSTI O DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ PODĽA BOŽEJ EKONÓMIE
Štvrté posolstvo
Kultivovanie božského zmyslu pre hodnotu
Čítanie z Písma: Mt 6:32-33; 16:26; Heb 11:24-26; Flp 3:7-8.
I. Musíme pomôcť mladým, aby zmenili svoj koncept hodnôt a kultivovali si
božský zmysel pre hodnotu – Lk 16:15b.
II. Ak budeme vyslovovať to, čo je vzácne, a nie podlé, budeme akoby Pánovými
ústami – Jer 15:19.
III. Biblia na mnohých miestach hovorí o zmene koncepte hodnôt:
A. „Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným“ – Ž 118:22:
1. „Toto je ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, ale ktorý sa stal uholným kameňom“ – Sk 4:11.
2. „Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému
a vzácnemu“ – 1Pt 2:4.
3. „Tak vám, veriacim, je chválou“ – v. 7a.
B. „Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly; keď našiel
drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju“ – Mt 13:45-46.
C. „Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie,
je mocou Božou“ – 1Kor 1:18.
D. „Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl;
od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole“ – Mt 13:44.
E. „Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete.
Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané“ – 6:32-33.
F. „Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo
dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie
je ma hoden“ – 10:37-38.
G. „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Alebo čo človek
dá ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?“ – 16:26.
H. „Ježiš ich však zavolal a riekol im: Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári
vykonávajú svoju moc nad nimi. Medzi vami to tak nebude, ale kto by sa medzi vami
chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom, a kto by sa medzi vami chcel stať prvým,
bude vaším sluhom“ – 20:25-27.
I. „Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol, volať sa synom faraónovej dcéry. Radšej zvolil
protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu, a pohanenie
Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal pred očami
odmenu“ – Heb 11:24-26.
J. „Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. A iste aj pokladám všetko za
stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som
všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal“ – Flp 3:7-8.
K. „Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty,
ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti“ – 1Pt 3:3-4.
L. „Nadobudnúť múdrosť je lepšie ako rýdze zlato, zadovážiť si rozumnosť je vzácnejšie
ako striebro“ – Prís 16:16.
M. „Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra“ – Ž 119:72.
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N. „Milujem preto Tvoje príkazy nad zlato i nad rýdze zlato“ – v. 127.
O. „Vo svojej hrudi uschovávam slová Jeho úst“ – Jób 23:12b.
P. „Ak sa vrátiš k Všemohúcemu, zveľadí ťa. Vzdiaľ neprávosť od svojho stanu a zahoď
zlato do prachu, zlato z Ofíru pokladaj za riečny štrk! Vtedy bude Všemohúci tvojím
zlatom a tvojím vyberaným striebrom. Potom sa budeš tešiť zo Všemohúceho a pozdvihneš tvár k Bohu. Poprosíš ho a vypočuje ťa a ty splníš, čo si mu sľúbil. Čo rozhodneš, to
sa stane, a nad tvojimi cestami zažiari svetlo“ – 22:23-28.
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VITÁLNE FAKTORY V STAROSTLIVOSTI O DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ PODĽA BOŽEJ EKONÓMIE
Piate posolstvo
Rozsievať Ducha, očakávať Pánovo požehnanie,
a žiť život v neustálom zasvätení
Čítanie z Písma: Ga 6:7-9; Rim 12:2; 14:7-8; 2Kor 5:14-15; Mt 14:19-21.
I. Rozsievať Ducha – Ga 6:7-8:
A. Rozsievať znamená dávať niečo, aby to rástlo a bolo nakoniec zožaté.
B. Vždy žneme to, čo sme zasiali:
1. Ak rozsievame telu, budeme žať skazu tela – v. 8a.
2. Ak rozsievame Ducha, budeme žať večný život Ducha – v. 8b.
3. Existujú iba tieto dva druhy rozsievania a dva druhy žatia; neexistuje žiadna neutralita a nie je ani tretí druh rozsievania.
4. V princípe, všetko, čo hovoríme alebo robíme, je semienkom rozsiatym buď do tela,
alebo do Ducha.
C. Kresťanský život je život rozsievania:
1. Všetko, čo robíme je istým druhom rozsievania, buď telu alebo Duchu.
2. Kdekoľvek sme a čokoľvek robíme, rozsievame semienka.
D. Všetko, čo našim deťom povieme alebo s nimi robíme, je semienkom zasiatym do nich.
E. V cirkevnom živote neustále rozsievame malé semienka.
F. Byť opatrní v našom rozsievaní znamená byť opatrní ohľadne nášho žitia.
II. Očakávať Pánovo požehnanie – Mt 14:19-21:
A. Musíme byť privedení do bodu, v ktorom si uvedomíme, že všetko závisí od Pánovho
požehnania a musíme vzhliadať na Pána pre Jeho požehnanie.
B. Pri službe Pánovi by sme mali veriť a očakávať Pánovo požehnanie.
C. Byť pod Pánovým požehnaním znamená, že v našej službe nám Pán dáva neočakávané
výsledky, výsledky, ktoré nie sú úmerné príčine a ktoré sú ďaleko nad našimi očakávaniami.
D. Musíme sa naučiť žiť spôsobom, ktorý neprekáža Pánovmu požehnaniu.
E. Budúcnosť našej služby nezávisí od toho, či konáme správne – závisí od Pánovho
požehnania.
F. Čokoľvek prinášame Pánovi, musí byť zlomené, aby sa to stalo požehnaním pre iných –
Mt 14:19:
1. „Pán zlomí všetko, čo Mu je zasvätené. To znamená, že potom ako sa Pánovi zasvätíme, budeme Ním zlomení“ (Štúdium života Evanjelia podľa Matúša, str. 518).
2. „Čímkoľvek ste a čokoľvek máte, musí byť ponúknuté Pánovi. Ak to urobíte, v Jeho
rukách nezostane nič celé. Všetko bude zlomené. Pán zlomí čokoľvek, čo je položené do Jeho rúk. Ak nie sme zlomení, naše zasvätenie nič neznamená a nie je
účinné. Naše zasvätenie funguje iba vtedy, ak je naša bytosť zlomená Pánom“
(str. 519).
3. „Nie je pochýb, že v Pánovej obnove v tejto krajine nastalo veľké požehnanie.
Musíme si však uvedomiť, že niektorí drahí svätí sa ponúkli pre Pána. V Pánových
rukách boli všetci zlomení, a tieto zlomené kúsky priniesli požehnanie“ (str. 519).
III. Žiť život v neustálom zasvätení – Rim 12:2:
A. Definícia zasvätenia: dovoliť Bohu pracovať v nás a na nás, používať nás a viesť naše
cesty.
B. Aspekty zasvätenia:
11 / © 2021 Living Stream Ministry • For personal use only. Do not duplicate or distribute.

EURÓPSKA RODIČOVSKÁ KONFERENCIA

1. Základ zasvätenia – Božie vykúpenie – 1Kor 6:19-20; Rim 14:8.
2. Motív zasvätenia – Božia láska – 2Kor 5:14-15; Rim 12:1.
3. Zmysel zasvätenia – byť obeťou – Rim 12:1; Nm 28:2-3.
4. Zámer zasvätenia – byť použitý Bohom – a pracovať pre Boha – Ef 2:10.
5. Výsledok zasvätenia – zanechať našu budúcnosť – Lv 1:9.
C. Moc zasvätiť samých seba pochádza z Božieho zjavovania a zjavenia – Gn 12:7; Sk 9:6.
D. Skúsenosť zasvätenia – Mt 7:13-14:

1.
2.
3.
4.
5.

Rozhodujúci okamih zasvätenia.
Proces zasvätenia.
Absolútnosť zasvätenia.
Radosť zasvätenia – Ž 43:4a; 40:8a.
Odpočinok zasvätenia – Mt 11:29-30.
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