
Dôležitosť ♥ 
 

Najprv povzbudivá správa: 

- Boh je dobrý 
- Boh je stále dobrý 
- Miluje svoje deti 
- Má dobrú náladu 

 

Modlitba: Otče daj mi povedať to čo ty hovoríš a robiť to čo ty robíš. Nech tvoje slovo prinesie do 

sŕdc tvojich detí vieru a život.... 

 

Za posledné roky som mi Otec stále viac zjavuje jeden princíp, ktorý mi mení to ako prežívam život. 

 

Keď hovorím, že to je zjavenie, myslím tým to, že je rozdiel medzi intelektuálnym porozumením 

a zjavením. 

Keď nám je niečo zjavené, cítime sa niekedy ako šiši, že sme predchádzajúce roky tomu nerozumeli. 

 

Aby som načrtol o čom chcem hovoriť  dám vám príklady 

 2 ľudia môžu pozerať ten istý film. Jeden si ho užíva a druhému sa nepáči. Je to zjavná 
realita, že toto sa deje, nie? 

 A niekedy môžu moje deti, ktoré strávili spolu celý deň a robili tie isté veci mať úplne iný 

zážitok z toho dňa. 

 12 zvedov, ktorí išli pozrieť zasľúbenú zem.  

o 10 strach z nepriateľa, keď sme tam boli, videli sme veľkých a silných ľudí oproti 

ktorým sme boli ako lúčne koníky a oni nás tak aj videli. 

o 1 radosť, že zem je naozaj dobrá, tak ako Boh prisľúbil. Veľmi plodná. Poďme 

a prevezmime ju. 

o 1 nerozhodnutý a nakoniec sa rozhodujúci pre Kaleba 

 3 muži visiaci na kríži. Zažívajú tie isté okolnosti ale majú úplne odlišné prežívanie: 

o 1. Horkosť a hnev – ak si skutočne Boží syn, zostúp z kríža a dostaň aj mňa dole. 

o 2. Spravodlivosť – nie, nie. My sme vedeli, čo nás čaká keď nás chytia. A chytili nás. 

Ale tento tu je nevinný. 

o 3 Milosrdenstvo – keby ma skutočne poznali a poznali teba, nespravili by to. Ale oni 

nás nepoznajú, Otče odpusť im, pretože nevedia, čo robia. 

 

Rovnaké okolnosti ale odlišné prežívanie. 

 

Princíp: prežívanie života nezávisí od okolností v ktorých sa nachádzali. Závisí to od toho, čo bolo 

v ich ♥. 

 

Biblicky podporené to je v Lk 6,45: „z plnosti ♥ hovoria ústa..“ / Mt 15,19-20 ♥ je žriedlo života 

z ktorého pochádzajú naše činy a prežívanie 

 

Toto je obrovská vec. Ak tomuto dokážeme uveriť, zmení to váš život a aj smerovanie vášho života.  

Vysvetlím prečo. 



 

Takmer každý uveril tejto lži: „moje šťastie závisí od okolností“ – preto sa snažia zmeniť okolnosti: 

„Keby som len mal lepšie auto, potom by som bol šťastný... 

Keby som mal lepšie bývanie, potom by som bol šťastný... 

Keby som mala lepšieho manžela, ... 

Keby som mal lepšiu prácu, lepšieho šéfa, dosiahol túto pozíciu... 

Keby som bol štíhlejší, ... bohatší, ... 

Keby som mala poslušnejšie, pokojnejšie, menej tvrdohlavé, ... deti, ... 

Keby som sa vedel ovládať, ... 

Keby som prečítal celú Bibliu, túto knihu, absolvoval tento kurz, naučil sa nový jazyk... 

... 

V honbe za šťastím a vnútornou spokojnosťou sa pokúšame meniť okolnosti ale nefunguje to. 

 

Prečo? Pretože si ľudia berú svoje ♥ do nových okolností. Chcú byť šťastní ale neuvedomujú si, že 

berú svoje nešťastie so sebou do nových okolností. 

 

Viktor Frankl prežil koncentrák a napísal, že boli ľudia, ktorí dokázali byť šťastní dokonca aj 

v koncentráku. 

 

Je veľmi prekvapivé, že všetci ľudia hľadajú šťastie tým, že sa snažia zmeniť svoje okolnosti. 

 

Opakovanie princípu (inak): Naše prežívanie života je v riadené tým, čomu skutočne veríme v ♥.  

 

A často to, čomu skutočne veríme v srdci nie je to, čo si myslíme, že tomu veríme. 

 

Príklady: 

 Často vidíme v situáciách, keď ľudia čelia smrti. Vedia v hlave, že je večný život ale v srdci 

tomu v skutočnosti neveria. 

 Cvičný požiarny poplach. Ľudia na to kašlú, pretože neveria, že tam je v skutočnosti oheň. Je 

to to, čomu veríme, čo determinuje naše správanie. 

 

To čomu veríme je v našich ♥. 

To čo si myslíme je v našich hlavách. 

 

 Ľudia s nízkym sebavedomím nebudú veriť tomu, že niečo robia dobre a  nebudú mať 

radostné prežívanie, dokonca aj vo veľmi priaznivých okolnostiach. 

 Ľudia, ktorí zažili odmietnutie. Povieš im „milujem ťa“. Budú reagovať – aha, tak ako tí pred 

tým. Nedokážu tomu uveriť, kvôli tomu, čo majú v ♥ 

 

Realita našich životov je, že prežívame starosti, strach a bolesť. Je to spôsobené tým, že sme: 

- Boli zranení a máme rany na našich srdciach 

- Uverili sme lžiam 

- Tieto veci voláme rôznymi menami: múry, lživé presvedčenia, pravidlá napísané na našich ♥. 

Myslíme tým ale to isté, niečo čo nás izoluje zo vzťahov a ovplyvňuje naše prežívanie a 

reakcie 



Ježiš vraví (Mt 13,15n): majú ♥ ale nerozumejú tak ako ja – nemajú moju perspektívu, majú oči ale 

nevidia to čo ja, uši ale nepočujú to čo ja. Ak by ale mali ich tvrdé ♥ premenené, videli, počuli a aj 

rozumeli by to čo ja. A ja by som sa k nim obrátil a uzdravil ich... 

 

Učeníci. 3 roky s Ježišom. Všetko, čo od neho počuli bolo Božie slovo. Po umytí nôh a zdieľaní večere 

povedal Ježiš Judášovi – sprav, čo máš v ♥ a on ho šiel zradiť. 

 

Pointa je, že ak máme v ♥ strach, robíme veci, ktoré sami nechceme robiť. Na základe vecí, čo máme 

v ♥ napísané konáme, čo nechceme. Sami to nezmeníme aj keď chceme. Potrebujeme pomoc od 

niekoho väčšieho, Pravdy, ktorá je väčšia než to čo máme v srdci. Potrebujeme Ducha Svätého. Vždy 

keď v našom srdci je hnev, strach, sklamanie, ... v našom srdci je niečo čo nie je v Pánovom. 

 

Janka z tímu Otcovho srdca vraví, že to čo potrebujeme aby sa udialo s našim ♥ je podobné tomu, čo 

sa musí udiať s padákom po zoskoku. Ak sa neotvorí, ide o život! 

 

Čo teda s tým? 

Ak teda naše prežívanie závisí od stavu nášho srdca, potrebujeme premenu srdca. 

Aby naše prežívanie bolo také ako Ježišove. Ježiš niesol ovocie Ducha, pretože bol plný Ducha. 

 

Ako sa to môže udiať? 

 Prijať Božiu lásku do našich ♥ - 1Jn 4,18: V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa 

strach...   Odporúčam si to pýtať od Otca / čítať si texty z Jn a modliť sa s nimi / ísť na FH! / ... 

 Dovoliť DSv. prepísať naše pravidlá. Tým, že uzdraví zranenia a zamení lži pravdou. 

 

Dobre, ale povedz mi ako to vyzerá prakticky? 

 

Osobne som mal v septembri niekoľko epizód, kedy moje prežívanie vôbec nebolo v jednote 

s Ježišovým. V mojom ♥ nebolo ovocie Ducha: pokoj, radosť, láska... Prežíval som skôr depresiu, 

znechutenie, sebaľútosť, hnev, nepokoj. A ako správna sirota som uvažoval nad tým ako mi Gaja 

nedáva to, čo potrebujem. Ako sa deti otrasne správajú a sú hlučné, ako nikomu na mne nezáleží 

a život je fakt naprd. 

A takto nejak vyzerala aj moja modlitba, v ktorej som bol ešte aj celkom vyrušovanými myšlienkami 

na to, čo sa musí stihnúť zariadiť, ziniciovať, doriešiť... 

Až ma DS musel raz ráno o 4:30 zobudiť a nedať mi späť. Trvalo to asi hodinu, kým som sa pri ňom 

upokojil a stíchol. 

A potom zrazu precitol – došlo mi, že som bol oklamaný. Ukázal mi lži, ktoré som prijal. 

Odmietol som lži depresie, sebaľútosti, znechutenia a obviňovania... a postavil som medzi seba 

a moju rodinu kríž Ježiša Krista, môjho priateľa, ktorý vylial krv za mňa a daroval mi autoritu šliapať 

po hlave hadovi. Tak som to aj spravil a poslal som nepriateľa preč. 

A potom som sa DS pýtal na to, čo je pravda o mne, o Gaji a o deťoch. A prijal som ju spolu s útechou, 

a zažil som, že Otec je naozaj Bohom všetkej útechy. 

A prišiel pokoj, radosť, láska – ovocie Ducha! 

 

Toto sa dá vynechať – podľa času. A sv. Pavol nám v Rim 12.2 hovorí aby sme toto robili v DS: 

A nepripodobňujte sa tomuto svetu ale obnovte sa premenou zmýšľania ... 



 Nepripodobňujte sa tomuto svetu – nebuďte konformní s týmto svetom, nepreberajte jeho 
vzorce myslenia, nepúšťajte si do srdca veci, ktoré nie sú od Pána. 

 Obnovte sa – obnovujte sa, konštantný proces. Rovnaké slovo je použité v Tit 3,5: 
„...zachránil nás... kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom.“ Čo potvrdzuje, že sa 
táto obnova deje v DS, že to je Jeho práca, nie naša! 

 Premenou – tiež priebehové sloveso. Toto grécke slovo je použité v evanjeliových príbehoch 
o Ježišovom premenení a v 2 Kor 3,18: Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle 
pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve (zo slávy do 
slávy - proces) – a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch (mocou DS!)“ 

 

Modlitba: 

Zavrite oči a pozvite DS nech k vám hovorí. 

Dovoľte mu pripomenúť nedávnu situáciu, kedy vaše prežívanie nebolo v jednote s Ježišovym  

(Cítili ste sa nanič, nahnevaní, znechutení, v depresii, odmietnutí, ...) 

DS, čo je lož v tejto situácii? (o mne, o manželke, deťoch...) 

V mene Ježiš odmietam lož, že .... 

DS, čo je pravda v tejto situácii? (o mne, o manželke, deťoch... ) 

V mene Ježiš, prijímam pravdu, že ...... 

 

Robte to aj doma! 


