
Otestuj tlkot srdca 
 
Veršík:  „Ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach!“   1.list Petra 3:15 
Peter napísal tento verš ako súčasť listu pre kresťanov, aby zostali silní a rástli vo 
viere. Vysvetlenie veršíka: 
posväcujte - daj Ježiša vo svojom srdci na iné miesto, než všetko ostatné. Nech je 
dôležitejší ako šport, škola, priatelia, jedlo, korčule, počítač, alebo hocičo iné. Nech 
je tvojim vodcom, Pánom. 
v srdciach – naše srdce je najhlbšia, najtajnejšia časť vo vnútri nášho tela. Má 
myšlienky, pocity, priania, sny, tajomstvá. Môžeme sa s niektorými myšlienkami 
podeliť so svojim dobrým kamarátom.  
 
Biblický text Skutky apoštolov 8:9-25 – Šimon kúzelník 
V dnešnom pravdivom príbehu z Biblie sa muž menom Šimon mal naozaj veľmi rád. 
Cítil sa dôležitým, lebo vedel robiť kúzla. Ale nemal čas na to, aby sa bližšie pozrel na 
svoje srdce a videl, či je čisté. Tento muž, zo Samárie, kde ľudia  verili Bohu ale aj 
uznávali iné náboženstvá, sa stretol s apoštolom Filipom. Ten chodil po jeho kraji 
a v mene Božom robil zázraky. Šimon chcel tiež vedieť robiť také zázraky a preto 
nasledoval Filipa, aby sa ich naučil. Nie však preto, aby pomohol ľuďom byť bližšie 

k Bohu, ale aby bol centrom 
pozornosti. Dokonca si chcel Božie 
dary kúpiť za peniaze. Peter mu ale 
povedal: Skutky apoštolov 8:20-21 
 
......................................................... 
 
......................................................... 
 

....................................................................................................................................... 

 
....................................................................................................................................... 
Aby si rozumel: Božie dary sa nedajú kúpiť za peniaze! Sú neoceniteľné. S Božími 
darmi sa treba deliť a nie si ich nechávať pre seba. Šimonov hriech ho vzdialil od 
Boha. Boh pre neho nebol najdôležitejší.  
 
Kto je najdôležitejší v tvojom srdci? Miluješ Boha? Veríš mu, že ti pomôže s tvojimi 
problémami? 

 
 
  

Modlitba 
Ďakujem ti Bože, že nás tak veľmi miluješ. Prosím pomôž mi, aby som bol čestný,  

premýšľať nad svojim  -  či v ňom mám lásku k Bohu alebo nie.  
Prosím, Pane, daj mi silu , aby som ti dennodenne mohol vyznávať lásku ako Pán 

Ježiš a zachovávať tvoje prikázania. Amen. 
 

Výzva na týždeň:  

Ako je na tom tvoje srdce s láskou k Bohu? Bije silno? Alebo v ňom nie je 

žiadna láska? Skús tento týždeň nad tým sám porozmýšľať. Napíš si zoznam 5 

vecí, ktoré sú pre teba v živote najdôležitejšie a daj ich do poradia. Je tam aj 

Ježiš? Na ktorej priečke? 

 
......................................................      ............................................................ 

 
......................................................      ............................................................ 
 
......................................................      ............................................................ 
 

 
Vyrob si kartičku: 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


