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Odpúšťanie  
 

Aby si mal svoje srdce čisté, musíš druhým odpúšťať. Nie je to vždy ľahké. Ale ak odpúšťaš ty, 

budú odpúšťať druhí aj tebe. Ale opäť to neznamená, že máme dookola druhých prosiť 

o odpustenie a nesnažiť sa zmeniť náš život.  

Zamyslite sa, kedy vám niekto ublížil. Odpustili ste mu? (napr. Tadeáš mi zobral ceruzku) 

___________ mi _____________________________________   Odpustil si? Áno – nie 

___________ mi _____________________________________   Odpustil si? Áno - nie 

___________ mi _____________________________________   Odpustil si? Áno - nie 

___________ mi _____________________________________   Odpustil si? Áno - nie 

___________ mi _____________________________________   Odpustil si? Áno - nie 

 

Prečo by som mal odpúšťať? 

Lebo tým sa moje srdce mení k lepšiemu. 

Bohu tým robím veľkú radosť. 

Približujeme sa k tomu, aby sa vytvorilo Nebeské kráľovstvo. 

Človek, ktorému si odpustil/a, ti bude veľmi vďačný. 

Ľudia, ktorí to uvidia, budú povzbudení a aj oni budú chcieť svoj život zmeniť. 

Odpustenie prinesie radosť aj tebe. Hoci odpúšťať je ťažké, je to správne. 

 

 

„... Peter im povedal: „Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na 

odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“ (Skutky apoštolov 2,38) 
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Pôstníček  
Milé deti, milí dospelí! Opäť je tu čas, kedy sa stretávame 

v pôstnom období. V tomto čase sa snažíme si odriekať veci, 

ktoré máme radi, snažíme sa - už ale naozaj  -zmeniť naše 

životy. Nie len na chvíľu, ale navždy. Urobiť si poriadok 

v našich srdciach, prehodnotiť naše správanie, konanie a zmeniť sa tak, aby mal náš rodič – Boh - 

z nás radosť a mohol sa spolu s nami tešiť zo svojho stvorenia.  

Skúsme si teraz prečítať nasledujúci text a zamyslieť sa nad ním. 

Cestujeme do neba 

Kde to nebo je? Čo si so sebou zobrať? Ako sa tam dostanem? 

Našou úlohou je dostať sa zo svojho domu do neba...  

Keď sa chystáme na ďalekú cestu, zbalíme si 

veci a pozrieme si mapu. Ak mapu nemáme, 

zadáme si do navigácie GPS súradnice.  

Kde nájdem GPS súradnice do neba? 

Súradnice nájdeme v Biblii, v Písme svätom. 

Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. 

Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze 

mňa. Jn 14,6 

Prečo by našim cieľom malo byť dostať sa do neba?  

Boh stvoril človeka ako objekt radosti a tú radosť s ním chcel zdieľať. Aby sa tak stalo, najskôr 

musel pripraviť všetky veci, ktoré sú nevyhnutné pre človeka. 

Vysvetlíme si to na príklade s bábätkom. Pred jeho 

narodením pripravíme dojčenskú fľašku, detské 

oblečenie a postieľku. Všetky veci pripravujeme, 

pretože sa na nového človiečika tešíme a chceme, 

aby mal čo najväčšie pohodlie. Rovnako tak Boh 

pripravil celé stvorenie pred tým, než stvoril 

človeka na zemi. Stvoril hory, rieky, zvieratá, 
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rastliny a minerály -  všetko pre človeka. Stvoril krásne ovocie, ktoré je plné vitamínov, dobrej 

chuti, krásnej farby. Rovnako tak stvoril aj zeleninu – všetko pre nás pripravil dobré a chutné, 

lebo sa tešil, že sme jeho deťmi. Urobil to z lásky k človeku. Boh, ako rodič sa teší zo svojich detí 

– z každého z nás. A preto všetko, čo Boh 

považuje za chutné, je chutné aj pre človeka. Boh 

stvoril len to, čo On sám považuje za dobré. 

Boh sa, okrem ovocia a zeleniny, rozhodol stvoriť 

aj zvieratá, aby nám boli osožné.  

Psy sa môžu prechádzať s ľuďmi, mačky a zajace 

boli stvorené tak, aby sme ich mohli držať 

v náručí, všakže? Človek môže jazdiť na koni a na 

slonovi. Ak by boli príliš veľkí, človek by z nich nemal osoh. Všetko na zemi bolo stvorené pre 

človeka. Táto zem je pre nás úplne prirodzená, nič nám nie je cudzie a všetko dokážeme 

zužitkovať. Boh si splnil svoj 95% diel zodpovednosti. 

A teda, náš 5% diel zodpovednosti je aký?  

Človek má opätovať „lásku“  a „krásu“ Bohu a ustanoviť nebo na zemi, po ktorom Boh tak 

túžil. 

Prečo si Boh robil starosti s tým, aby vytvoril fyzický svet a nenechal si pre seba len duchovný 

svet? 

Boh stvoril celé stvorenie (jeho vonkajšiu formu) na zemi, aby mohol zažívať 

radosť a šťastie spoločne s človekom. Boh, ktorý je neviditeľný, sa na zemi zjavil 

prostredníctvom formy. Vďaka tomu všetko na zemi, celé stvorenie, je vlastne 

Boh a Jeho forma. 

Človek mal toto Božie stvorenie dokončiť. Stvorenie bude úplné iba vtedy, ak 

človek vytvorí duchovný svet svojím srdcom (láskou). Bude to vtedy, keď 

vyženie Satana zo svojho srdca, ktorému tam dal priestor po páde človeka.  

Kde v srdci mi býva Satan?  

Keď do človeka vstúpil Satan, to bolo vtedy, keď Adam s Evou zhrešili, dostal sa 

všade, aj do fyzického srdca. To je srdce, ktoré má človek tu, na zemi. Našťastie si 

Satan nemohol zobrať celého človeka. Boh má v srdci človeka tiež svoje miesto. 

Prebýva v Duchovnom srdci.  

Ako umožníme Bohu, aby býval v našom srdci iba On? 

Našou úlohou je práve to, aby sme hľadali cestu podľa Písma svätého. Na základe toho sa 

dostaneme k Bohu. Našou úlohou teda nie je, aby sme žili tu na zemi ako sa dá a potom dúfali, 

že v očistci si nejaký ten čas „odsedíme“, pomodlíme sa a dostaneme sa do neba.  

Našou úlohou je to nebo vytvoriť práve tu a teraz. Zmenou našich životov. A to práve tak, že 

toho zlého Satana vyženieme, a pustíme Boha aj do nášho fyzického srdca, ako si to prial už na 

začiatku.  

Potom nebude bolesť v našich životoch. Budeme sa tešiť a žiť bezstarostne a radostne.  

Takže dôležité zistenie na záver: 

1. Na cestu hľadania Boha si so sebou zoberiem Božie Slovo. 

2. Do neba sa dostanem tak, že vyženiem Satana z môjho srdca. 

3. Nebo, vďaka tomu, že budeme všetci dobrí, bude aj tu, na Zemi. 


