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Sesterská konferencia      3. mája 2014 
 
Úvod 
 
Názov tohto referátu je Hospodin je pre mňa všetkým, alebo inými slovami 
spokojnosť v Pánovi. 
 

Hospodin je pre mňa všetkým. Čo tým chcem povedať? Znie to dobre a zbožne, ale 
mám pocit, že to znie zároveň tak všeobecne, akoby sa to netýkalo skutočného života, 
akoby táto fráza patrila do života iba najzbožnejších ľudí, ktorí žijú trochu odrezaní od 
normálnej reality.  

Tvrdiť, že Pán je pre mňa všetkým, je pre nás ostatných smrteľníkov možné snáď 
v nedeľu, keď sedíme v zborovej lavici, obklopení dobre vyzerajúcimi ľuďmi, ktorí 
a počúvajú dobré slova spoza kazateľne a navonok to vyzerá, akoby sme všetko mali 
dobre zvládnuté.  

Ale keď opustíme zhromaždenie a vraciame sa do bežného života, do bežných 
a niekedy veľmi vážnych problémov, je oveľa ťažšie tvrdiť, že Hospodin je pre mňa 
všetkým, že keď mám Jeho, nepotrebujem nič iné.  

Ak chcem bez pokrytectva vyhlásiť v nedeľu, že Pán je nielen prvý v mojom 
živote, ale všetkým, potrebujem veľmi konkrétne pochopiť, čo toto vyhlásenie 
znamená: v čom konkrétne je Pán všetkým, čo potrebujem a po čom túžim  - inými 
slovami, ako môže byť Pán naplnením všetkých mojich potrieb a túžob.  

Potrebujem v skutočnosti stále prežívať to, že som Pánom uspokojená, že On je 
dosť v mojom živote. 
 

1. Čo je spokojnosť? 
 
Synonymický slovník slovenčiny hovorí o slove spokojnosť alebo spokojný 
nasledovné:  
Spokojnosť je pohoda. 
Spokojný je ten, ktorý prejavuje uspokojenie, svedčí o spokojnosti, súhlasí s daným 
stavom. Uspokojený človek  je uzmierený, dosiahol spokojnosť. Je pokojný alebo 
vyrovnaný. Neprejavuje vzrušenie. Je zmierený alebo zadosťučinený. 
 
 Čo ma učí Božie slovo o spokojnosti? Tu je veľmi stručný prehľad učenia novej 
zmluvy o spokojnosti. 
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1. 1.list Timotejovi 6,6 hovorí, že „pobožnosť so spokojnosťou je skutočne 
veľkým ziskom.“ Spokojnosť je niečo dobré. Reprezentuje nejaký zisk.  

2. Inú zmienku nájdeme v liste Filipským 4. kapitole, kde Pavel hovorí: 
„Nehovorím to preto, že mám nedostatok: lebo ja som sa naučil pristať na tom, 
čo mám.“ Slovo pristať je autarkes, grécke slovo, ktoré má význam uspokojiť 
sa. V tomto verši vidíme, že spokojnosť nie je niečo automatické. Tak ako sa 
to musel učiť apoštol Pavel, aj my sa musíme učiť spokojnosti. 

3. Židom 13,5 hovorí: „Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní 
s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám.“  
Spokojnosť je možná. Autor listu hneď za rozkazom „buďte spokojní“  
vysvetľuje dôvod prečo je spokojnosť vôbec možná  - lebo On,  sám Boh 
povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám. 

4. Učíme sa byť spokojní, keď sa učíme, že Boh je dostačujúci. 
2 list Korintským 9,8 „A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju 
milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok 
pre každý dobrý skutok.“ 
2 list Korintským 12,8-9 „ Tri razy som prosil Pána, aby ho (osteň daný do tela) 
odstránil odo mňa, ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti: lebo moja moc sa 
v slabosti dokonáva.“ 
 

2. Problém so spokojnosťou (som ja sama) 
 
Zhrňme, čo vieme: spokojnosť je veľký zisk. Musíme si ju učiť (je to proces). Je 
to Božia vôľa pre nás. A spokojnosť je možná, keď veríme, čo Božie slovo 
hovorí o Bohu. 
 
Tak prečo máme problém byť skutočne spokojní s Bohom? 
 
Keby sa nás spýtali, či sme spokojní, možno by sme odpovedali takto: 
Ale hej... 
Dá sa... 
No, mám sa dobre, okrem... ale vydržím. 
Mohlo by to byť horšie.... 
Vo všeobecnosti áno... 
Atď. 
 
Sršíme spokojnosťou, však? 
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Každý z nás chce vyzerať ako spokojný kresťan a možno sa aj považuje za 
takého (určite nepatríme do tábora sťažujúcich sa a mrmľajúcich Izraelitov 
napríklad !) Ale pravda je, že byť spokojný kresťan vôbec nie je 
samozrejmosťou. Vôbec to nie je tak ľahké ako to znie. Lebo za malým slovom 
spokojnosť sa skrýva veľmi veľký zápas.   
 

Je to zápas medzi mojou túžbou určiť v živote vlastnú agendu a potrebou 
sa skláňať pred Božím panstvom, pred Jeho vládou.  

Problém je, že chceme byť aj spokojní, aj vlastnými pánmi, ale nedá sa 
to. Nemôžeme prežívať skutočnú Božiu spokojnosť, ak chceme sami určiť ako 
to bude vyzerať. 
 
Sami bránime vlastnej spokojnosti, keď sme neochotní prijať Božiu spokojnosť 
Božím spôsobom.  (Lukáš 9,24.“Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho: a kto 
by stratil život pre mňa, zachráni si ho.“) 
 
 

3. Ako vyzerá spokojnosť? 
 

Povedzme si najprv ako vyzerá nespokojnosť.  
Vieme celkom dobre rozoznať, keď je nespokojný niekto iný, však? Vieme 
rozoznať typické prejavy nespokojnosti, či sa to týka nášho rodiča, manžela, 
alebo dieťaťa, nášho zamestnávateľa alebo zamestnanca.  Ak sme čestní, tak to 
vieme tiež rozoznať v sebe. Nespokojnosť v sebe alebo u niekoho iného vidíme 
ako: 

• Závisť 

• Sebaľútosť 
• Niekoho nevôľu 

• Hádku alebo konflikt 

• Stres 
• Frustráciu 

• Strach 

• Úzkostlivosť 
• Ctižiadostivosť 

• Porovnávanie 
• Súťaživosť 

• Útek z reality 



 4 

• Popieranie reality 
 
Tieto veci veľmi zjavne svedčia o tom, že niekto je nespokojný. Horšie je to, 

keď potrebujeme rozlíšiť medzi skutočnou spokojnosťou a určitými ľudskými 
ochrannými mechanizmami, ktoré v podstate (v úvodzovkách) „riešia“ 
nespokojnosť v ľudskej sile alebo múdrosti. Niekedy sa mýlime v tom,  že si 
myslíme, že spokojnosť je len určitý typ ovládania emócií. 

Ako napríklad: 
 

a. Stoicizmus. Myslíme si, že obmedzenie našej citovej angažovanosti sa rovná 
spokojnosť. Slovník vysvetľuje stoicizmus ako: snaha o obmedzenie potrieb, až 
asketická apatickosť. Je to ľahostajnosť voči potešeniu alebo na druhej strane 
bolesti. Je to neprejavovanie emócii. Vyzerá to asi tak: Nebudem príliš veľa 
chcieť, ani sa príliš tešiť z dobrých vecí, aby som nebola nešťastná, keď o to 
prídem. Jednoducho vydržím všetko (aj s bodákom v zadnej časti tela )!!!                
Môj otec zvykol hovoriť : „blahoslavený ten, ktorý nič neočakáva, lebo 
nebude sklamaný.“                                                                                              
Stoicizmus ale pre nás nie je Boží plán. Pán Ježiš nám ponúka plný a radostný 
život (Ján 15,11 „ Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás a vaša 
radosť, aby bola úplná).  Samotný Boh prežíva celú škálu emócií a Písmo neučí, 
že máme popierať naše emócie, ale máme strážiť ich zdroj, naše srdce.                                
Boh je radostný Boh a chce, aby sme boli plní radosti. 

  
b. Ďalší mechanizmus ako zvládnuť život je prístup fatalizmu. Za takým 

prístupom alebo spôsobom zvládnuť nevyspytaleľnosť života je jednoducho 
presvedčenie, že všetky udalosti sú určené osudom a dejú sa s neodvratnou 
nutnosťou.                                                                                                        
Prijatie takého presvedčenia vedie k nedostatku  snahy alebo absencii snahy, 
čeliť tvárou v tvár pohrome alebo ohrozeniu.                                                      
Jednoducho povedané vyzerá to asi tak: „Nebudem sa rozrušovať kvôli 
niečomu, proti čomu sa aj tak nedá nič podniknúť. Aj tak sa tomu nedá vyhnúť, 
nedá sa to zmeniť alebo zlepšiť.“                                                                                                 
Toto určite nie je prístup viery, ktorá verí, že Boh je všemohúci a zároveň 
milujúci a osobný Boh. Keď sa správame alebo rozprávame fatalisticky, je to 
opak spokojnosti. Nie sme spokojní, ale citíme sa voči problémom, ktorým 
čelíme bezmocní, a preto v uvodzovkách „prijímame“ veci ako sú. V tom ale 
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nie je ani láska voči Bohu, ani viera v Jeho dobrotu a moc, ani skutočné 
podriadenie.  
Je to proti mojej vôli, alebo napriek mne. 

 
c. Ďalšie ochranný mechanizmus je pasivita. Ide ruka v ruke s fatalizmom. Je to 

asi taký prístup v živote, kde nereagujem na to, čo sa deje. Dovoľujem, aby sa 
život dial/stával mne a ja voči tomu ostávam nečinná. Keď som pasívna, som 
neaktívna. Nereagujem, neoddolávam.                                                                        
Ale takú pasivitu nevidím v živote apoštola Pavla, hoci by sa mohol vyhovárať, 
že sedí vo väzení, že v takej situácii sa už nedá nič robiť. Ale apoštol Pavel 
hovorí vo Filipským 3,12-14 „Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, 
ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. Bratia, ja si 
nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, 
a snažím sa o to, čo je predo mnou: cieľ mám vždy pred očami a bežím za 
odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi.“                                  
Pasivita nie je spokojnosť. Je to odmietnutie sa vložiť do života a koniec 
koncov je to aj odmietnutie milovať, lebo láska je činná. 

 
d. Pozitivistické myslenie. (chorý optimizmus alebo popieranie reality). Niekedy 

si zamieňame pozitivistické myslenie so spokojnosťou. To znamená, že 
popieram, čo v skutočnosti prežívam a hovorím len pozitívne veci.                       
„Nebolí ma to“, keď to naozaj bolí. „Bude to dobré“, keď to naozaj bude zlé. 
„Milujem“, keď v skutočnosti nenávidím/neznášam. Atď.                                          
Ale spokojnosť nie je sleposť. Keď Pán Ježiš videl hrob, kde ležal Lazar a videl, 
že Marta plače a plačú aj ostatní, sám zaplakal. (Ján 11). Spokojnosť má 
otvorené oči a dokáže pozrieť na bolesť a nebyť ňou zničená, lebo dôveruje 
Bohu.  Keď popieram realitu svojej bolesti, je to prejav mojej nedôvery. Je to 
akoby som povedala, „nedôverujem Bohu, že ma môže cez túto bolesť preniesť, 
tak si radšej nepripustím, že tu nejaká bolesť je.                                                         
Budem veriť, že nebudem musieť prejsť nejakou bolesťou.“      

 
Všetky tieto 4 spôsoby, ako zvládnuť bolesť v živote sú len ľudskou snahou 
ovládať to, čo sa nám stáva bez toho, aby som sa podriadila Bohu. Je to snaha 
človeka, zmieriť sa s nepredvídateľnosťou života bez ohľadu na Boha, alebo 
minimálne so zlým chápaním Božej úlohy v našom živote.  
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4.  Tak v čom spočíva spokojnosť? 
 
Ak spokojnosť nie je o tom, že ovládam svoje emócie, čo je to? Je to snáď 
o tom, že môj život mi prináša to, po čom túžim?  
Niekedy máme pocit, že spokojnosť znamená vydarený život, že všetko bude 
tak, ako by to malo byť (podľa mojich predstáv) - vtedy budem spokojná.  
Ale spokojnosť nie je o tom, že sa mi darí v živote. Nie je to ani o tom, že 
okolnosti sú vyhovujúce. Čo hovorí apoštol Pavel? 
 
Filipským 4,11-12 
„Nehovorím to preto, že mám nedostatok: lebo ja som sa naučil pristať na tom, 
čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom 
možnom pocvičený. Sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť.“ 
 
Skutočná spokojnosť nezávisí od mojich okolností.  Spokojnosť nie je v tom, že 
mám naplnené už všetky potreby. Ide hlbšie ako moje fyzické, telesné potreby. 
Bol Pavel aj hladný aj núdzny? Áno. Pavel vedel, čo to je byť aj sýty aj hladný, 
mať hojnosť a trpieť núdzu. V tých všetkých okolnostiach sa naučil byť 
spokojný. 
 
Spokojnosť, ktorá závisí len od toho, že všetky okolnosti sú vyhovujúce, je 
veľmi nestabilná, nespoľahlivá a krátkodobá. Nedá sa s ňou počítať a zmizne 
keď nastane prvý problém. Pán nám ponúka iný druh spokojnosti, ktorá nás 
môže sprevádzať po všetky dni nášho života a to nielen tie najkrajšie. 
 
 
Teda spokojnosť nespočíva ani v  

1. mojej silnej vôli ani 
2. vo vyhovujúcich okolnostiach,  

 
ale v zmene mojej mysle,  môjho zamerania (focusu), mojich životných 
cieľov. Aby som sa stala spokojnou osobou, to si vyžaduje transformáciu alebo 
premenu v mojej mysli a v mojom srdci.  
Proces premeny začína tam, kde prestávam trvať na tom, aby všetko bolo 
po mojom. Skutočná spokojnosť je možná iba tam, kde sa vzdávam mojej vôle 
a Bohu dovoľujem určiť moju agendu. Lepšie povedané, Jeho agenda sa stáva 
mojou agendou. Dokonalý príklad spokojnosti máme v osobe Pána Ježiša 
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Krista. Celý život, ktorý žil na zemi, spočíval v Božej vôli. „ Veru, veru vám 
hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca: lebo čo Otec 
činí, to podobne činí aj Syn.“ (Ján 5,19), „Nezostúpil som z neba, aby som 
konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal.“ (Ján 6,38) 
Potrebujem pochopiť, že všetko, čo je vo mne, čo ešte bojuje za svoje práva, 
svoje naplnenie, jednoducho za svoje, ma zároveň okráda o skutočnú 
spokojnosť v živote, o Božiu radosť a uspokojenie.   

Skutočné korene mojej nespokojnosti nie sú v mojich okolnostiach, 
v iných ľuďoch, ale sú  

1. v mojej vlastnej pýche, ktorá je presvedčená, že vie čo potrebujem 
lepšie než Pán Boh, a vie ako to dosiahnuť, ktorá verí, že si zasluhujem niečo 
lepšie  

2. v mojej neochote veriť, že Boh je dostatočný   
3. v mojej na seba zameranosti, kde sa celý čas svet točí okolo mňa 

 
Ak zápasím s nespokojnosťou, je to dobrý indikátor, že v mojom srdci 

nie je všetko v poriadku. Nie je to o tom, že mám ťažší život než druhí ľudia, a 
že spokojnejší ľudia to majú ľahšie. (Jedného z najbohatších mužov sveta Johna 
Davisona Rockerfellera sa raz spýtali: „Koľko peňazí je dosť peňazí?“ On 
odpovedal: „Ešte trochu viac“. Môžeme mať „všetko“ a stále byť nespokojní.  

Na druhej strane Corrie ten Boom, ktorá počas druhej svetovej vojny 
strávila niekoľko rokov v koncentračnom tábore, povedala o jej skúsenostiach 
toto:  „Nikdy sa nedozvieš, že Kristus je všetko, čo potrebuješ, kým Kristus nie 
je všetko, čo máš.“  

Moja spokojnosť alebo nespokojnosť má do činenia jedine s tým, s akou 
vierou, akou mysľou, akým srdcom, akým postojom pozerám na svoj život.  

Buďme vďační za chvíle, keď Pán odhaľuje nespokojnosť v našich 
srdciach, lebo je to príležitosť rásť cez pokánie a znovu uvedomenie si, ako 
veľmi potrebujeme Božiu milosť, aby sme videli veci správne. 
 

5. Ako môžem dosiahnuť spokojnosť? 
 
 
„Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokoní s tým, čo máte. Veď On 
sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám, takže smelo môžeme vyznávať: 
Pán je mojím pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek.“  Židom 
13,5-6 
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Spokojnosť je spočinutie v charaktere a v osobe Boha a v Jeho 
zasľúbeniach  - v každej oblasti a v každom období a vo všetkých 
okolnostiach môjho života. Je to pokojná istota, ktorá pramení z večne 
nemennej podstaty všemohúceho, spravodlivého a milujúceho Boha, ktorý 
zasľúbil, že nás nikdy neopustí, ani nezanechá. 
 
 
Kedy rastie naša spokojnosť? 
 
Budem veľa citovať z listu Filipským, lebo tam vidíme veľmi dobre znázornené 
to, čo znamená alebo ako vyzerá spokojnosť v živote apoštola Pavla. 
 

a. Naša spokojnosť rastie v priamej úmernosti s našou vierou v Božiu 
zvrchovanosť a vernosť. Skutočná spokojnosť spočíva v tom, kým Boh je a kým 
je pre mňa.   
Vo Filipským 1,6  je napísané: „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás 
dobré dielo, aj ho dokoná..“, „ Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – 
znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám 
budúcnosť a nádej.“ Jeremiáš 29,11: „A my vieme, že milujúcim Boha, 
povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.“ Rímskym 8,28 

b. Spokojnosť rastie ako výsledok dôverovania v Božiu múdrosť a načasovanie.  
2.list Timoteovi 1,12: „Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu 
som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať, čo mi bolo zverené, až do 
onoho dňa.“ 

c. Spokojnosť rastie, keď nám začne byť dôležitejšia Božia agenda ako naša 
vlastná. Filipským 1,12-13: „Bratia, chcem, aby ste vedeli, že šíreniu evanjelia 
len poslúžilo, čo sa deje so mnou, a to tým, že sa rozhlásilo po celej strážnici aj 
medzi všetkými ostatnými, že ma väznia pre Krista, a väčšina bratov v Pánovi 
sa mojimi putami utvrdila v presvedčení a stali sa smelšími bez bázne hlásať 
slovo Božie.“   

d. Spokojnosť rastie, keď dovolíme Bohu meniť naše priority a túžby.  Filipským 
1,21: „Lebo mne žiť je Kristus, a umrieť zisk.“ Filipským 3,8: „A iste aj 
pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho 
Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista 
získal.“ Spokojnosť spočíva v tom, že vidím skutočnú hodnotu vecí. 
2.Korintským 4,17-18: „ Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám 
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nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na 
neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné.“ 

e. Spokojnosť rastie, keď začneme vnímať, že Boh je väčší než naše problémy 
a naši nepriatelia. Filipským 1,28: „Protivníkom sa ničím nedajte zastrašiť: to 
bude znamením, a to od Boha, im, že zahynú, vám, že budete spasení.“ 1.list 
Jánov 4,4: „Vy deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, 
ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“ 

f. Spokojnosť rastie, keď prestávame byť zameraní na seba, a zároveň rastie naša 
pokora.  Filipským 2,3-4: „ Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale 
radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý 
len svoj prospech, ale aj prospech iných.“ Potrebujeme si znovu a znovu 
uvedomovať, že život nie je o mne, vesmír sa netočí okolo mňa. Život nie je 
o mojom pohodlí, o mojom naplnení, alebo o tom, aby som bola ja povýšená. 
Skutočne spokojný život je ten, kde je Boh povýšený. 

g. Spokojnosť rastie, keď sa učíme ďakovať. Reptanie je nezlučiteľné so 
spokojnosťou. Filipským 2,14: „Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania“. 
Spokojnosť nie je nevyhnutná k spaseniu, ale je to veľký zisk.  
Môžem byť do konca života nespokojná reptajúca a frfľajúca kresťanka, ale 
samu seba okrádam o radosť kvôli nedostatočnému chápaniu Boha a Jeho ciest 
a zároveň dávam diablovi priestor v mojom živote. Čím menej poznám 
a milujem Boha, tým menej budem spokojný človek. Keď sa učím ďakovať, 
učím sa zároveň neústale si pripomínať dôležité pravdy o Bohu, ktoré mi 
pomáhajú HO čoraz viacej poznať a dôverovať MU. 

h. Spokojnosť rastie, keď prestávam dôverovať/veriť vo vlastnú silu a dôverujem 
Bohu. Zdalo sa, že Pavel mal všetko, po čom by mohol túžiť. Mal dobré 
pozadie, správnu rodinu, dobré vzdelanie, povesť bez úhony, úspešnú kariéru, 
dobrý imidž (aj vo vlastných očiach). Filipským 3,5: „Bol som obrezaný 
ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, 
farizej čo do zákona, horlivý prednasledovateľ  cirkvi, a bez úhony čo do 
spravodlivosti podľa zákona.“  Ale to všetko pokladal za stratu v porovnaní 
s tým, čo získal v Kristovi. Možno sú pre niekoho najbolestivejšie, ale zároveň 
najlepšie a najoslobodzujúcejšie chvíle v živote tie, keď prestane považovať 
svoj úspech, svoju silu, svoju snahu alebo svoje obdarovanie za podstatné 
a začne vkladať svoju dôveru jedine do toho, čo Pán Boh môže v ňom a pre 
neho dosiahnuť.  

i. Spokojnosť rastie aj vtedy, keď si uvedomíme, že naše chápanie je obmedzené 
a chybné, kým Božia múdrosť je nekonečná a dokonalá. Izaiáš 55,8-9: „Lebo 
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moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty – znie 
výrok Hospodinov – ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú 
vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky.“ Alebo Jeremiáš 17,9: „ Srdce je 
klamlivé nad všetko a zradné je – kto sa v ňom vyzná?“ 

j. Spokojnosť rastie, keď dôverujem Bohu s mojím duchovným rastom, keď 
dôverujem, že On je schopný aj ochotný ma vychovávať a pôsobiť vo mne rast. 
Filipským 3,15 a 2,13: „Ktorí sme teda dospelí, takto zmýšľajme: a ak by ste 
v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh.“, „Však Boh je ten, ktorý 
pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.“ Nemusím sa 
stresovať, strachovať, aby som napredovala vo viere. On ma bude viesť, kým 
Mu budem dôverovať. 

k. Spokojnosť rastie, keď moja pozornosť bude čoraz viac sústredená na Pána 
Ježiša Krista. Pavel hovorí, že sa naučil tajomstvo spokojnosti, keď sa naučil, že 
všetko môže v Kristovi, ktorý Ho posilňuje (Filipským 4,13). Moja 
spokojnosť pramení z Krista, zo stálosti Jeho charakteru, z istoty v Jeho sily 
a schopnosti, a z toho, že On je pre mňa úplne dostatočný.  
 

Na záver 
 

Nedokážem ovládať okolnosti môjho života, druhých ľudí, a niekedy ani 
samého seba. Moja múdrosť je slabá, obmedzená, nedostatočná a niekedy mi úplne 
chýba. Nestačím na všetko, čo tento život vyžaduje. Netuším, čo prinesie zajtrajšok 
a čo ma ešte v tomto živote čaká. Chcem byť silná, zdravá, uspešná a milovaná, ale 
nie je vo mne nič, čo by mohlo určiť, že to tak bude.  Ale napriek tomu, môžem 
byť každý deň spokojná. Prečo?  
 
Lebo 

• Mám nebeského Otca, ktorý sa stará o mňa, ako o svoje milované dieťa. 
• Moj nebeský Otec je zvrchovaný a nikdy sa nemýli. 
• Jeho múdrosť je nekonečná a dokonalá. 
• Môj nebeský Otec je nemenný a verný svojím zasľúbeniam. 
• Môj nebeský Otec je vždy vo všetkých situáciach  a v každej chvíli 

dostatočný. 
• Ja neviem, čo prinesie zajtrajšok, ale môj Pán, Ježiš Kristus, pozná 

začiatok aj koniec, lebo On sám je Alfa a Omega, Pôvodca 
a Dokonávateľ viery. 
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Preto môžem vyznávať slovami Žalmu 131, 1 a 2. verš: 
 
„Hospodine, moje srdce nie je pyšné a moje oči nie sú hrdé: nejdem za 
veľkými cieľmi, ktoré sú pre mňa predivné. Veru, upokojil som si dušu, 
utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa 
cíti vo mne moja duša.“  


