24. 10. 2019

ROK ÚST a ČAS PÔRODU

1 KOR 12:12-31

SME TELO

12 Lebo ako telo je jedno a má
mnoho údov, ale všetky údy tvoria
jedno telo, aj keď ich je mnoho...
13 Veď aj my všetci v jednom Duchu
sme boli pokrstení v jedno telo,
...všetci sme boli napojení jedným
Duchom.
14 A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov). ....20 Takto je síce
mnoho údov, ale jedno telo. 21 Veď oko nemôže povedať ruke:
Nepotrebujem ťa! alebo hlava zas nohám: Nepotrebujem vás! 22 Ba čo
viac: údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné, ......27 Vy

(spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd. 28 Niektorých totiž
ustanovil Boh v cirkvi: jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za
učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať,
spravovať a hovoriť (rôznymi) druhmi jazykov. 29 Či sú všetci apoštolovia?
Všetci proroci? ....
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LUK 15:11-31

DEDIČSTVO – si musíme NÁROKOVAŤ

12 Mladší z nich povedal otcovi:
Otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí.
A (otec) rozdelil im majetok.
25 Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a približoval k domu,
počul hudbu a tanec. ......28 Nato sa tento nahneval ......
29 ......odpovedal otcovi: Pozri, koľko rokov ti slúžim a nikdy
som neprestúpil tvojho rozkazu, ale nikdy si mi nedal ani
kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi; .....
31 Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a
všetko, čo mám, je tvoje....

Mladší syn:
1) Mal vieru .....“Otec mi dá, keď si budem pýtať“
2) Mal sebavedomie, (drzosť).... – poznanie svojej identity
„ja som dedič – mne tom patrí“
3) Pýtal si: „Daj mi! – ROK ÚST

Čo je tvoje dedičstvo?
Čo je naše dedičstvo?
Dedičstvo nie je bežné zaopatrenie
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4 Moj 27:1-11

DCÉRY CELOFCHÁDOVE

Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho,
syna Máchírovho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefovho syna Menaššeho.
To sú mená jeho dcér: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá. 2 Zastali pred
Mojžišom a pred kňazom Eleázárom, i pred kniežatmi a celým zborom pri
vchode do svätostánku a povedali: .....Daj nám dedičné vlastníctvo medzi
bratmi nášho otca. 5 Mojžiš predniesol ich vec Hospodinovi. 6 I riekol
Hospodin Mojžišovi: 7 Správne hovoria Celofchádove dcéry. Musíš im dať
dedičné vlastníctvo medzi bratmi ich otcov. Na ne preveď vlastníctvo ich
otca.
...... To bude Izraelcom právnym ustanovením, ako prikázal

Hospodin Mojžišovi.

Joz17:1- 6

DCÉRY CELOFCHÁDOVE
2-krát museli žiadať

3 Ale Celofchád, syn Chéferov, syn Gileádov, syn Máchírov,
syn Menaššeho nemal synov, len dcéry. Mená jeho dcér
sú tieto: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá. 4 Tieto
predstúpili pred kňaza Eleázára, pred Józuu, syna
Núnovho, a pred predstavených a hovorili: Hospodin
prikázal Mojžišovi dať nám dedičné vlastníctvo medzi
bratmi ich otca. 5 Tak pripadlo Menaššemu desať dielov
okrem krajiny Gileád a Bášán za Jordánom. 6 Lebo dcéry
Menaššeho dostali dedičné vlastníctvo medzi jeho synmi.
IZ 11:11 :...Vtedy Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu....ktorý zostane
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IZ 61:7-11

Dvojnásobná hanba a dvojnásobné dedičstvo
7 Za to, že môj národ mal dvojnásobnú hanbu a potupa mu

bola podielom, vo svojej krajine dvojnásobne bude dediť,
bude mať večnú radosť. 8 Pretože ja, Hospodin, milujem právo,
nenávidím zločinnú lúpež, verne im dám ich odmenu a uzavriem s
nimi večnú zmluvu. 9 Ich potomstvo bude známe medzi pohanmi,
aj ich výhonky uprostred národov. Kto ich uvidí, každý ich pozná, že
sú potomstvom, ktoré Hospodin požehnal. 10 Radovať sa budem v
Hospodinovi, nech moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odel
rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako ženícha, čo si
pripevňuje veniec, a ako mladuchu, ktorá si pripína svoj klenot. 11
Lebo ako zem vyháňa svoje výhonky a ako záhrada dáva vzklíčiť
svojmu osivu, tak Hospodin dá vyrásť spáse i chvále pred všetkými
národmi.

Zach 9:12

Dvojnásobná odplata
11 Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v
ktorej vody niet. 12 Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú
nádej, lebo aj dnes hlásam: Dvojnásobne ti odplatím. 13 Lebo si
natiahnem Júdu ako luk, Efrajima položím ako šíp, povzbudím
tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba
bohatiersky meč. 14 Zjaví sa nad nimi Hospodin a Jeho strela
vyrazí sťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných
víchriciach. 15 Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i
pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína; budú
plní ako okraje oltára. 16 Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh, v ten
deň ako ovce svojho ľudu, ako drahokamy v čelenke budú žiariť
nad Jeho zemou. 17 Lebo aká je Jeho dobrota a aká je Jeho krása?
Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.
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1M 41-42

JOZEF – a jeho dvojnásobná potupa

...hodený do studne bez vody....odmietnutý bratmi
1) Pútifarova žena- Jezábeľ
2) muž s mocou a možnosťami...zabudol naňho, bolo mu jedno
3) Ako to dopadne? – Zase sa vrátim do „temnice?“ – bod zlomu

„Nie ja, ale Boh dá priaznivú odpoveď faraónovi“
„Či by sme našli podobného muža, v ktorom je
Duch Boží?“ – vyznal boh toho sveta

1M 41-42

JOZEF – a jeho bod zlomu

Habakuk 1 + 2:1-4
Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu,
ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude
hovoriť a čo odpovie na moju námietku. 2
Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne
na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. 3
Lebo videnie sa splní svojím časom, keby sa
zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní - nebude
meškať. 4 Ajhľa, nadutý nemá v duši pokoj, ale
spravodlivý zo svojej viery bude žiť!
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JOZEF – a jeho námietka

Habakuk 1
2 Dokedy budem volať o pomoc, Hospodine, a Ty
nepočuješ? Kričať na Teba: Násilie! a nepomáhaš?
3 Prečo mi dovolíš hľadieť na krivdu, a sám sa dívaš
na trápenie? Zhuba a násilie predo mnou, vzniká
spor a škriepka povstáva. 4 Preto je zákon
neúčinný a právo sa nikdy nedostáva navrch, lebo
nešľachetník obkľučuje spravodlivého, preto sa
právo kriví. 5 Pozrite na národy a hľaďte, užasnite v
údive, lebo za vašich dní vykonávam skutok, o
ktorom by ste neverili, keby vám o ňom rozprávali.

tisíce „Jozefov“ – ale jeden vyslobodený zo studne
LUK 4:27

Ale pravdu vám vravím: mnoho vdov žilo za dní Eliášových
v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté,
takže veľký hlad nastal po celej zemi, 26 ale ani k jednej z
nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k ženevdove. 27 A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka
Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman
Sýrsky.

V čom bol rozdiel?
– prijali a uverili prorokovi, Božiemu slovu
Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je
vzácny vo svojej otčine.
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„Dáš mi ešte raz svoje srdce?
Otvoríš sa ešte raz pre novú nádej?“
Ž 127:3 Ak Hospodin nestavia dom..márne sa namáhajú stavitelia
...ale aj stavia dom: ..Dedičstvom od Hospodina sú synovia,

plod života

IZ 26:17-18
17 Ako tehotná žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a kričí vo svojich
bolestiach, takí sme boli aj my pred Tebou, ó Hospodine. 18 Tehotní sme
boli, zvíjali sme sa, akoby sme mali porodiť vietor, ale krajine sme spásu
nezískali, ani obyvatelia sveta nepadli.
IZ 37:3-4
Takto vraví Chizkija: Tento deň je dňom súženia, trestu a opovrhnutia;
lebo synovia sa dostali až k rodidlám, ale nieto sily k pôrodu. 4 Azda tvoj
Boh, Hospodin, počuje slová rabšákove, ktorého jeho pán, asýrsky kráľ,
poslal potupiť živého Boha, a potrestá ho za slová, ktoré Hospodin, tvoj
Boh, počul. Pomodli sa preto za zvyšok, ktorý sa ešte nájde.

Manuál pôrodu:
1) Fokus – sústreď sa na to, čo je podstatné
2) Počúvaj „pôrodníka“-sprievodcu
3) Tlač, keď je čas tlačiť – inak „oddychuj“
4) Keď tlačíš – tlač, celou silou
5) „Postupuj“ – KROK za KROKOM
– kontrakcia za kontrakciou
6) Dýchaj – správne dýchanie je kľúčové
- každú bolesť predýchaj
7) Drž si nádej a vieru, že to prežiješ 
8) Ovládni svoje emócie
9) Je dobré mať niekoho so sebou, s kým sa
o tieto chvíle podelíš
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