8.1.2022 Prehľad hlavných bodov z roku 2021

Múdrosť – chochma
Múdrosť, ktoré vedie k praktickej zručnosti
Exodus 28:3 A ty budeš hovoriť všetkým remeselníkom múdreho srdca, kde ktorého z nich som
naplnil duchom múdrosti, aby spravili rúcha Áronove posvätiť ho, aby mi konal kňazskú službu.
Exodus 31:3,4,6 A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo
všelijakom diele, aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, striebre a v medi. A ja,
hľa, dal som Aholiába, syna Achisámachovho, z pokolenia Dánovho, aby pracoval s ním, a do srdca
všetkých, ktorí sú múdreho srdca, dal som múdrosť, a spravia všetko, čo som ti prikázal:
Múdrosť, ktorá vedie k poslušnosti (ustanovenia a súdy), a tým k životu, vojdeniu a dedičnému
zaujatiu zeme
Deuteronomium 4:1-6 A teraz, Izraelu, počúvaj na ustanovenia a na súdy, ktoré vás ja učím činiť, aby
ste žili a vošli a dedične zaujali zem, ktorú vám dáva Hospodin, Bôh vašich otcov. Nepridáte k slovu,
ktoré vám ja prikazujem, ani neujmete ničoho z neho, ostríhajúc prikázania Hospodina, svojho Boha,
ktoré vám ja prikazujem. Vaše vlastné oči videly to, čo učinil Hospodin pre Bál-peora, že každého
človeka, ktorý išiel za Bál-peorom, zahladil Hospodin, tvoj Bôh, z tvojho stredu. A vy, ktorý ste sa
pridŕžali Hospodina, svojho Boha, ste všetci živí dnes. Hľaď, učil som vás ustanoveniam a súdom, tak
ako prikázal Hospodin, môj Bôh, aby ste tak činili v zemi, do ktorej idete, aby ste ju zaujali dedične.
A teda budete ostríhať a budete činiť, lebo to je vaša múdrosť a vaša rozumnosť pred očima
národov, ktoré keď počujú všetky tieto ustanovenia, povedia: Je to len naozaj múdry ľud a rozumný,
tento veliký národ!
Múdrosť, ktorá nie je založená na intelektovej kapacite človeka, ale na vyvolení Božom a udelení
daru Ducha
Deuteronomium 34:9 A Jozua, syn Núnov, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš vzložil svoje ruky
na neho, a poslúchali ho synovia Izraelovi a činili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Múdrosť, ktorá vedie ku konkrétnej záchrane (spaseniu)
2 Samuel 20:22 Potom prišla žena ku všetkému ľudu vo svojej múdrosti, a zoťali hlavu Šebu, syna
Bichriho, a vyhodili k Joábovi. Vtedy zatrúbil na trúbu, a rozišli sa od mesta každý do svojich stánov. A
Joáb sa navrátil do Jeruzalema ku kráľovi.
Mt 5: Požehnaní tvorcovia pokoja
Múdrosť robiť správne rozhodnutia a spravodlivo rozsudzovať
1 Králi 3:28 A celý Izrael počul súd, ktorý rozsúdil kráľ, a báli sa kráľa, lebo videli, že múdrosť Božia je
v jeho srdci činiť súd.
Múdrosť Šalamúnova – paradox obrovskej múdrosti a skutkov popierajúcich múdrosť
Slepé miesta? Neschopnosť byť napomenutý? Nemal toho, kto by ho napomenul? Len chvála
múdrosti (kráľovná zo Sáby) – ohromenosť vonkajšími prejavmi, bohatstvom a okázalosťou.
Žiadne napomenutie excesov.
Napomenutie berieme ako popieranie našej múdrosti, darov...

Múdrosť Achitofelova (Heb. Ach-tafel; brat pochabosti, hlúposti)
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Čakanie na Boha
Len na Boha, mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie. - Žalmy 62:2
Čakanie ≠ pasivita; = závislosť
Pretože kresťania nerozumejú, že ich vzťah s Bohom vychádza z úplnej chudoby a beznádeje,
nemajú zmysel pre potrebu absolútnej a neustálej závislosti, alebo pre nevysloviteľné požehnanie
neustáleho čakania na Boha. Ale keď to veriaci začne vidieť a súhlasiť s tým, musí prijímať to, čo Boh
robí v každú chvíľu cez Svätého Ducha. Potom sa čakanie na Boha stáva jeho najjasnejšou nádejou
a radosťou. A práve preto dôverujem, že ten, ktorý započal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a
zachová až do dňa Ježiša Krista (Filipským 1:6).
Keď človek pochopí ako sa Boh; Boh – nekonečná láska - teší, keď vkladá Svoju vlastnú prirodzenosť
do Svojho dieťaťa tak plne, ako sa len dá a ako Boha neunaví starostlivosť o jeho život a silu, začne sa
čudovať, prečo vôbec niekedy pochyboval, že On je Bohom, na ktorého sa oplatí čakať celý deň.
Tento Boh neustále dáva a pracuje; Jeho dieťa neustále čaká a prijíma – toto je požehnaný život. Len
na Boha, mlčiac, očakáva moja duša; od neho je moje spasenie. Ponajprv čakáme na Boha kvôli
nášmu spaseniu. Potom sa učíme, že spasenie nás privádza k Bohu a učí nás na neho čakať. Potom
zisťujeme, čo je lepšie – že čakanie na Boha je v sebe samom to najvyššie spasenie. Jemu sa tým
pripisuje sláva toho, ktorý je Všetkým; čakanie je skúsenosť toho, že On je pre nás Všetkým. Kiež nás

Boh naučí požehnaniu čakania na neho.
Snívanie
Joel 2:28 A potom sa stane, že vylejem svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia a vaše dcéry budú
prorokovať, a vašim starcom sa budú snívať sny; vaši mládenci budú vídať videnia,
Skutky 2:17 A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši
synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú
snívať sny.
Numeri 12:6 I riekol: Počujte moje slová: Ak budete mať medzi sebou proroka, dám sa mu poznať vo
videní, prehovorím vo sne k nemu.
Jeremiáš 23:28 Prorok, u ktorého je sen, nech rozpráva sen; a(le) ten, u ktorého je moje slovo, nech
hovorí moje slovo, pravdu.

Starší a mladší syn, synovstvo vs sirota
Lukáš 15:13 A po nie mnohých dňoch shromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej
krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie žijúc prostopašne. 14 Keď potom všetko strovil, nastal veliký
hlad v tej krajine, a on začal trpieť núdzou.
25 A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel a priblížil sa domu, počul hudbu a kolotanec. 26 A
zavolajúc si ktoréhosi zo sluhov vypytoval sa, čo je to. 27 A on mu povedal: Tvoj brat prišiel, a tvoj
otec zabil to krmné teľa, že ho zdravého prijal. 28 A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho
otec a prosil ho. 29 Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi: Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy
som neprestúpil tvojho prikázania, a mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so
svojimi priateľmi. 30 No, keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si
mu to krmné teľa. 31 A on povedal: Dieťa, ty si vždycky so mnou, a všetko moje je tvoje...
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Trasenie – Neotrasiteľné kráľovstvo
Trasenie Júdu a Jeruzalema, s cieľom naplniť prorocké vyvolenie a povolanie Izraela
Trasenie Babylona s cieľom potrestať trestajúcich a obnoviť Izrael a chrám
Aggeus 2:3 Kto je medzi vami pozostalý, kto videl tento dom v jeho prvej sláve? A čo aký ho vidíte
teraz? Či nie je proti tamtomu ako nič vo vašich očiach? 4 Avšak teraz buď silný, Zorobábelu, hovorí
Hospodin, a buď silný Jozua, synu Jehocadákov, najväčší kňazu, a buď silný, všetok ľud zeme, hovorí
Hospodin, a robte, lebo ja som s vami, hovorí Hospodin Zástupov, 5 so slovom, ktoré som smluvil s
vami, keď ste išli z Egypta, a môj Duch tiež stojí vo vašom strede; nebojte sa!
6 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte raz, po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom
i suchom.
7 A zatrasiem všetkými národmi, a príde žiadúce všetkých národov, a naplním tento dom slávou,
hovorí Hospodin Zástupov. 8 Moje je striebro a moje zlato, hovorí Hospodin Zástupov. 9 Väčšia bude
sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste
dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov.
Židom 12:28 Preto buďme vďační a prijímajme neotrasiteľné kráľovstvo; a takto slúžme Bohu, aby
sme sa Mu páčili: s úctou a bázňou.
Židom 12:28 Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, buďme vďační a vďakou svätoslúžme
ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, 29 lebo náš Boh aj je ohňom, spaľujúcim.

Synovstvo, plnosť Ducha
Zmysel Cirkvi – svetlo a soľ, modlitba a pôst, svätoslužba Bohu + Inštrukcie Ducha
Ján 8:12 Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude
chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.
Matúš 5:13 Vy ste soľou zeme; keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len
aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. 14 Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na vrchu,
nemôže sa ukryť. 15 Ani nezapaľujú sviece nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietnik, a svieti
všetkým, ktorí sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
Skutky 13:2 A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: Nože mi oddeľte Barnabáša a Saula
ku dielu, ku ktorému som ich povolal. 3 Vtedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky
a prepustili ich.

Vábenie nepriateľa a Nová pieseň
Sofoniáš 3:17 Hospodin, tvoj Bôh je v tvojom strede, udatný hrdina, ktorý zachráni. Veseliť sa bude
nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespevovaním.
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