Evka Pišteková, 27.3.2022

Ako chrániť život, ktorý nám bol zverený.
Model rodiny: a) Rodičia – Mária a Jozef
b) Súrodenci – Mária, Marta a Lazar
a) Rodičia – Mária a Jozef
Matka a otec majú odlišný, špecifický vzťah k (počatému) životu. Matka chráni život tak, že chráni
seba; svoj život. Otec chráni matku a život; teda nositeľa života – človeka. Nie len Boží život, ale ľudí
s tým Božím semienkom spojených.
b) Súrodenci – Mária, Marta a Lazar
Rodinná situácia – spoločenstvo pri jedle; ochrana života tým, že chránime srdce.
Obrazová inštrukcia o tom, ako funguje srdce – „Ži a bi!“

Príslovia 4:23 So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.
Prúd Božieho Ducha berie krv, ktorú do Tela pumpuje srdce a napája sa na tú krv Božou silou. Aj keď
srdce bolo malé a slabé a nevládalo vypumpovať srdce do celého Tela, Jeho sila Dunamis tú krv brala
a posielala všade tam, kde bolo treba.
Zachariáš 4:6 ...Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.
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Čo je to vlastne srdce?
Evkina technická definícia : Srdce je miesto, kde sa na myšlienky nabaľujú emócie.
Aký je vlastne náš vzťah k vlastnému srdcu?
Príslovia 23:7 Lebo ako zmýšľa vo svojej duši, taký je; povie ti: Jedz a pi; ale jeho srdce nie je s tebou.
CSP vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je.
Aby som skutočne poznal pravdu, (teda i realitu nejakého stavu), musím mať čisté srdce; zdravé
srdce.
Jeremiáš 17:9 Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je - kto sa v ňom vyzná?
„Pán pozná moje srdce“ (čím v preklade myslíme - „Ja poznám svoje srdce“), ale častokrát je to práve
naopak. Potrebujeme z milosti od Pána spoznať, čo je v našom srdci a vedieť to spracovať; reagovať
na to Božím spôsobom. Je zdravé v určitom zmysle povedať, že ja svoje srdce nepoznám.
Žalmy 139:23 Preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce! Skús ma a poznaj moje myšlienky a
viď, či je vo mne nejaká zlá cesta, a veď ma cestou večnosti.
1 Kronická 28:9 ...lebo Hospodin spytuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok
Žalmy 7:10 ...Ty, ktorý skúmaš srdcia i ľadviny, ó Bože spravodlivý!
2 Kronická 6:30 ...ty, ktorý znáš jeho srdce,- lebo len ty sám znáš srdce synov človeka,Jeremiáš 17:10 Ja Hospodin spytujem srdce a skúšam ľadviny, nato, aby som dal každému podľa jeho
cesty, podľa ovocia jeho skutkov.
Srdce ma dokáže zradiť.
Podstata zrady je, že si myslím, že niekto ide so mnou, ale vtedy, keď sa na to potrebujem spoľahnúť,
zistím, že so mnou nejde – to je zrada. Takto nám naše srdce niekedy ukáže, čo je v ňom skutočne
skryté. V krízovej situácii vie vypovedať a zlyhať.
O srdce sa treba starať, aby sa nám takéto veci nestávali, aby nás srdce nezradilo vtedy, keď
potrebujeme zostať stáť.
Príslovia 4:20-23 Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam.
Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. Lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu,
a celému ich telu lekárstvom. Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza
život.
Opak čistého srdca nemusí byť nečisté; hriešne. Opak čistého znamená, že tam mám niečo, čo tam
nemá byť. Nie len hriešne, zlé, špinavé veci, ale také veci, s ktorými Boh potrebuje jednať, lebo tam
nemajú byť.
Matúš 5:8 Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha.
Žalmy 73:1 Vpravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca.
Ak nemám čisté srdce, nevidím Boha takého aký je (dobrého). Vidím Ho skreslene.
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Ako si udržiavať srdce čisté:

Liek č. 1: Vylievajte pred Ním svoje srdce
Žalmy 62:9 Nadejte sa na neho každého času, ó, ľudia! Vylievajte pred ním svoje srdce. Boh nám je
útočišťom!
Možno nemám kontrolu nad všetkým, čo sa mi stane, ale mám kontrolu nad tým, čo s tým urobím.
Vylievať si srdce na správnom mieste, je kľúčom. Nie hocikde; na mieste, kde je Boh, kde je bezpečie,
Božia prítomnosť.
Emócie, bolesť, frustrácia atď, ktoré potrebujem vyliať, sú ako bomba. Ako správne nakladať
s bombou? Treba ju zneškodniť, aby nevybuchla na nesprávnom mieste a nespôsobila škodu.
Príklady vecí, ktoré potrebujeme zo svojho srdca dať preč; vyliať pred Hospodinom.

1. Nedobrý oheň; nezdravé horenie a horlenie
1 Králi 19:10 A on povedal: Veľmi som horlil za Hospodina, Boha Zástupov, lebo synovia Izraelovi
opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre poborili a tvojich prorokov povraždili mečom, a ostal som len ja
sám, a hľadajú i moju dušu, aby ju vzali.
Horkosť z toho, že som sa priveľmi snažil a nič; zostal som sám, jediný (spravodlivý). „Ostatní na to
kašľú a ja sám sa pechorím...“
Žalmy 69:10 Lebo ma zožiera horlivosť za tvoj dom, a hanenia haniacich teba padli na mňa.
„Tak som horlil, tak som sa snažil, tak som išiel za Hospodinom, až ma to položilo...“
Žalmy 69:4 Ustal som od volania, hrdlo mi horí, oči mi vyhasli od vyčkávania na môjho Boha.
Žalmy 69:21 Potupa zlomila mi srdce, až som ochorel; čakal som na sústrasť, ale tej nebolo, na
tešiteľov, ale nenašiel som ich.
„Oči mi vyhasli“...stratil som schopnosť vidieť nádej, odmenu, riešenie a východisko...
„Potupa zlomila mi srdce“...príliš som horlil a horel, ale nezdravým spôsobom. ...Až som z toho
ochorel. Ja biedny, ja chudák...

Liek č. 2: Chváľte Meno Hospodinovo, velebte Ho chválospevom
Žalmy 69:31 Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť Ho budem chválospevom.
v. 33 Nech to vidia pokorní a potešia sa, nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha!
v. 36, 37 Lebo Boh pomôže Sionu a vybuduje judské mestá; bývať budú tam a zaujmú ho. Potomstvo
Jeho sluhov podedí ho a milovníci Jeho mena budú bývať na ňom
Žalmy 119:139 Moja horlivosť ma ničí, keď vidím, že moji protivníci zabúdajú na tvoje slová. Keď ja
horlím a vidím, že iní nehorlia, začne ma to zožierať.
Žalmy 119:158, 159 Keď vidím odpadlíkov, cítim odpor, lebo nezachovávajú Tvoje slovo. Pozri, veď
milujem Tvoje rozkazy; ó Hospodine, obživ ma podľa svojej milosti!
Nezdravé; škodlivé horenie.
Horiaci ker horel a nebol strávený. To je Boží oheň; zdravý a trvácny.
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Mojžiš ten (zdravý, Boží) oheň videl, ale sám nakoniec zlyhal pre nedobrú horlivosť. V zlosti
a frustrácii udrel do skaly a v konečnom dôsledku zostal odseknutý od zasľúbenej zeme.
Výsledok nedobrého horenia (a horlenia) je:
-

Izolácia; osamotenosť, skrúšenosť srdca a odseknutie od Božieho ľudu a Božích zasľúbení.

Boh to vyhodnotil ako neveru, neposvätenosť, („Neposvätili ste ma vo svojich srdciach; neposvätili
ste ma pred ľudom“). Následok toho je
-

Svojvôľa, vzbura a rebélia; to, čo zachvátilo pred tým Boží ľud, na to nakoniec „zomrel“
Mojžiš.

Numeri 27:14 pretože vtedy, keď sa zbor hádal, vzopreli ste sa môjmu rozkazu na Cínskej púšti vzdať
mi posvätnú úctu pri vodách pred jeho zrakom. To sú vody Meríbá v Kádeši na Cínskej púšti.

Liek č. 3: Pána, Krista, posväcujte v srdciach
1 Peter 3:14, 15 Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte,
ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach!

2. Pohoršenie
Matúš 11:6 Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.
Rímskym 9:32 ...Narazili na kameň úrazu, ako je napísané: Ajhľa, kladiem na Sione kameň úrazu a
skalu pohoršenia, a kto verí v Neho, nebude zahanbený.
Boh je „predivný“. Veci nám nesedia, nepáči sa nám to...ľudia sa pohoršujú a odchádzajú od Pána.
Odsekli sa, odrezali sa a nechodili viac s Kristom.
2 Samuel 6:16 A stalo sa, keď vchádzala truhla Hospodinova do mesta Dávidovho, že Míchaľ, dcéra
Saulova, hľadela z okna. A keď videla kráľa Dávida, že poskakuje a točiac sa vyskakuje pred
Hospodinom, pohrdla ním vo svojom srdci.
Míchaľ nebola jednoznačne negatívna postava. Zachránila Dávidovi život pred Saulom; keby jej
nebolo, Dávid by neprežil. Keď ju vydali za iného muža, Dávid si ju vyžiadal a ona sa vrátila bez
protestovania, aj keď jej „nový muž“ za ňou plakal a šiel za ňou tam, kde sa len dalo. V tomto teste
však zlyhala. Výsledkom pohoršenia bolo znovu odrezanie od plodnosti.

Liek č. 4: Zlomiť sa na Pánovi; skale pohoršenia
Matúš 21:42,44 Riekol im Ježiš: Či ste nikdy nečítali v Písmach: Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa
uholným kameňom; Pán to urobil a je to divné v našich očiach! 44 Kto padne na ten kameň, doláme
sa, a na koho ten (kameň) padne, rozdlávi ho.
Potreba zlomiť sa (na skale pohoršenia) je obrovská a nenahraditeľná. Tým vchádzame do dedičstva
a rastieme v Neho, ktorý je Hlavou. Ak sa nezlomíme, sme v nebezpečenstve, že nás tá skala
rozmliaždi. Nielen v časnosti (čo sa týka plodnosti a dedičstva), ale i do večnosti.
Boh je milosrdný a milostivý; je tu riešenie i liek. Liek však treba užiť, aj keď je horký, pretože
uzdravenie je tu prítomné, ale niekedy potrebujeme prísť pred Hospodina a aktívne spraviť to, čo je
potrebné, nedá sa to obísť.
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3. Žiarlivosť, závisť, rozhorčovanie sa
Veľpieseň 8:6 ... Tvrdá sťa záhrobie je žiarlivosť. Jej žiar je žiarom ohňa, mohutným plameňom.
Žiarlivosť má potenciál šíriť sa (ako rakovina). Zostáva spálenisko, popol a nevidíme už dobré Božie
veci.
Lukáš 15:28 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.
Žiarlivosť nás stavia do pozície, že máme pocit, že nám Boh niečo dlží. Nedáva nám to. Starší syn bol
presvedčený, že má pravdu, predkladal tvrdé fakty.
Ako viem, že mám v srdci žiarlivosť? Stačí sa pozrieť na to, ako reagujem na požehnanie, ktoré
dostane niekto iný. Ak sa neviem radovať, je to signál, že niečo nie je v poriadku. Starší syn znovu
nechcel vojsť – oddelil sa, hneval sa a zostal von, odseknutý a izolovaný. Otec za ním vyšiel von
a povedal mu, že je nám potrebné veseliť sa.
Dobrá reakcia je, že sa radujem, veselím sa z toho, že zo zdravého srdca vidím, že Boh je dobrý ku
všetkým.

Liek č. 5: Počuť čerstvé Božie Slovo
Lukáš 15:31,32 Ale otec mu povedal: Dieťa moje, ty si vždy so mnou, a všetko, čo mám, je tvoje; ale
patrilo sa nám veseliť a radovať. Lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil; bol stratený, a našiel sa

Liek č. 6: Vojsť do svätyne silného Boha
Žalmy 73:17 Až keď som vošiel so svätýň silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec.
v. 21-24 Keď sa preto rozhorčovalo moje srdce, a bodalo ma v ľadvinách, bol som bez rozumu a
nevedel som; ako čo hovädá nerozumejú ničomu, taký som bol u teba. A však som bol vždycky s
tebou, lebo si ma pojal za moju pravú ruku. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.
Treba vojsť do Božej prítomnosti a tam pochopíme...Musíme vedieť, že Boh je s nami, ak si to
neuvedomuje, neviem vyjsť zo žiarlivosti; ona bodá v srdci. Potom, ako vošiel do svätyne, si uvedomil,
že „ja som stále s tebou...“ Vtedy dokážeme uveriť, že dostaneme dedičstvo, odmenu (už tu na zemi).
Žalmy 27:13 Keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol
dávno zahynul. 14 Očakávaj na Hospodina, buď silný, a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na
Hospodina!
Boh je moja odmena a ja som Jeho odmena!
Žalmy 73:28 Ale mňa blaží Božia blízkosť. V Hospodinovi, Pánovi mám svoje útočisko, aby som všetky
Tvoje skutky zvestoval.
Sme Boží dom, budujeme ako skaly Božie stavanie.
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4. Zdesenie
Žalmy 30:7,8 Ja som však povedal, keď sa mi dobre vodilo: Nikdy sa nesklátim! Hospodine, vo svojej
priazni postavil si ma na pevný vrch, keď si skryl svoju tvár, predesil som sa.
Žalmy 22:15 Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti, moje srdce je ako vosk, rozpúšťa sa
mi vo vnútornostiach.
Ježiš sa dopredu pripravoval na hodinu tmy, vedel, že ho jeho srdce nemôže zradiť v ťažkú hodinu.
Matúš 26:41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.
Liek č. 7: Modlitba, aby sme nevošli do pokušenia – príprava extra oleja dopredu
Učeníci šli spať, keď mali bdieť a ich reakcie boli potom zlé. Rôzne – odseknuté ucho Malchusovo,
rozpŕchnutie sa, predesenie...
Matúš 25:1-4 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli
naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale
nevzali si olej, tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách.
Podobenstvo o 10 pannách:
Príčiny problému – okolnosti – dôsledky
Príčiny: spánok, nedostatok extra oleja
Okolnosti – Hodina tmy (polnoc)
V dobrých podmienkach možno vieme dobre reagovať, ale v hodine tmy je to ináč. Sme nositelia
svetla, ako veriaci, ktorí majú svietiť hlavne vtedy, keď nastane tma.
Ich cieľom bol ženích, ten však meškal. Dlhoročné čakanie veriacich je deštruktívne. Nie sme na to
stavaní; automaticky končíme „spánkom“ . Rozumnosť panien znamená ten „extra olej“; niečo
„navyše“ . Oni nečakali, že to bude tak dlho trvať, neboli na to pripravení. V hodine „H“ nastal krik,
poplach. Aj dnes sme v hodine tmy a svet kričí, že je tu vojna. Niektorí zaspávajú a olej im dochádza
a tak volajú – dajte nám oleja. Tento extra olej sa však nedá dať jednoducho. Treba si ho kúpiť – ísť
niekde za ním a dať zaň niečo; niečo nás to stojí, nie je to zadarmo; aj keď všeobecne platí, že Boh
dáva veci zadarmo. Príďte a kupujte bez peňazí – víno, mlieko...Toto však nie je zadarmo, niečo ma to
stojí, musím za to niečo dať.
Veľpieseň 5:2 Ja spím, no srdce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Otvor mi, sestra, milovaná moja,
holubica moja, moja dokonalá, lebo mám hlavu rosou premočenú a kadere nočnými kropajami.
Milá spala, milý prišiel v noci, ale jej sa nechcelo otvoriť.
Zjavenie 3:20 20 Hľa, stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere,
vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.
v. 16-20 Takto, že si vlažný, ani studený ani horúci, vypľujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: Som
bohatý a zbohatol som a nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i
chudobný i slepý i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol, a
biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty, a kollýrium pomazať svoje oči, aby
si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trescem. Rozhorli sa teda a učiň pokánie.

Strana 6 z 7

Evka Pišteková, 27.3.2022
Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a
budem večerať s ním a on so mnou.
Panny spali a nevedeli, že sú biedne; že nemajú dosť oleja. „Hovoríš: Som bohatý a zbohatol som a
nepotrebujem nikoho, a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý.“
Efezským 5:14 ...Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.
„Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol...“
Toto kupovanie je naviazané na Božie napravovanie, Boží tréning, karhanie. To je práca, ktorú musím
vo svojom živote urobiť. Nedá sa to odovzdať, ani získať skladaním rúk a modlitbou za niekoho. Ježiš
povedal – „Vy sa modlite a bdejte...“
Extra olej sa kupuje v tréningu Božom, v každodenných situáciách, keď nás Boh vychováva. Zlé veci
z nás nevychádzajú v Božej prítomnosti, v Cirkvi sme všetci pekní a svätí  Ale vo svete, kde si máme
ísť kúpiť ten extra olej, sa prejavuje aký skutočne som.
Perieme si rúcha, umývame si nohy, pretože sa dotýkame nohami zeme, prachu – záležitostí sveta,
kde sa prejavuje to, čo mám skutočne v srdci.
Odpustime si, dajme si milosť a poďme ďalej s Pánom.
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