
Nepříjemné myšlenky a pocity

     Řeknu vám něco málo o duchovní situaci. Na jedné straně je tady milující Bůh, který každému 
nabízí odpuštění hříchů (skrze Ježíšovu oběť), znovuzrození, adopci do své rodiny a mnoho 
dalších úžasných věcí, na straně druhé je tu ďábel, který nenávidí vše, co patří Bohu. Ďábel bude 
vždy dělat vše pro to, aby lidé nepoznali Boha a neobrátili se. A když už uvěří, pak se bude snažit, 
aby skutečný život s Ježíšem vyměnili za náboženství, aby se pokud možno vrátili ke svým 
dřívějším způsobům, aby nepoznali, kým v Ježíši jsou, aby nečetli boží slovo, nepřemýšleli o něm 
a nežili podle něj, aby se nestali opravdovými Ježíšovými učedníky a nezačali podobně jako jejich 
Pán ničit ďáblovy skutky (1. Janův 3,8).

     Jakmile tedy někdo Bohu uvěří, je znovuzrozen a začne se aktivně zapojovat do duchovního 
boje, objeví se opozice. Do duchovního boje se zapojíte už tím, že se začnete modlit, přimlouvat 
za záchranu, uzdravení či osvobození dalších lidí. Ďábel udělá všechno pro to, aby vás zastavil. A 
jedním z osvědčených postupů je podsouvání myšlenek a ovlivňování pocitů.

     Podívejme se např. na oblast našich pocitů. Pokud budete spoléhat na své pocity, budete 
snadno vyřazeni z boje. Přemýšleli jste někdy o tom, co všechno dokáže naše pocity negativně 
ovlivnit? Jak málo stačí, abychom přišli o svůj úsměv. Stačí, abychom se málo nebo špatně 
vyspali, aby se pokazilo počasí, abychom nebyli připraveni do školy, abychom nestíhali ve škole, 
v práci, nebo prostě v životě, stačí jakákoli bolest, horko, zima, hlad, žízeň, plný močový měchýř, 
setkání s nám nepříjemným člověkem, něčí pokárání, prostě každá pitomost nás dokáže připravit 
o radost a pohodu. Myslíte si, že se můžeme na své pocity nějak spolehnout? Skutečně se 
můžeme spolehnout na něco, co se může během sekundy změnit. A to ani nemluvím o tom, že 
máme často mizernou náladu, a vlastně ani nevíme proč! 
     Pocity jsou skvělá věc (obzvláště pokud jsou příjemné), ale prostě se na ně nemůžeme 
spolehnout a nesmějí řídit náš život! Kolika z nás stačí pouhé nepříjemné pocity k tomu, abychom 
se přestali modlit nebo dokonce ztratili chuť do života? 

     Někteří lidé (obvykle ženy) se jak říkají „rozhodují podle toho, co jim říká jejich srdce“. Chtěl 
jsem kdysi vědět, co o tomto nápadu říká bible. Zjištěni bylo překvapivé – nemile překvapivé. 
Kromě veršů o tom, co špatného ze srdce vychází, mne zaujal verš Jeremjáš 17,9: 
"Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?“ Zdálo se mi to divné, a tak 
jsem se podíval do dalších překladů, a se stejným výsledkem. Tak jsem se podíval do hebrejského 
originálu, a ono to tam opravdu tak stálo. Přiznám se, že tomu verši příliš nerozumím, ale je mi 
jasné, že ani na naše srdce se nedá spolehnout.

     Podívejme se nyní na oblast našich myšlenek. To, o čem přemýšlíme, velice podstatně 
ovlivňuje naše pocity. Pokud přemýšlíte o nějaké nepříjemné záležitosti, budou nepříjemné i vaše 
pocity. Kromě toho nám ty „správné“ náměty k zamyšlení může podsouvat i ďábel. Jsou to vždy lži, 
které však mají nějaký reálný základ. Když se jimi začneme vážně zabývat a řešit je pouze 
přirozeným rozumem, dáme jim nejspíš za pravdu. Výsledkem bude nějaká forma smutku, 
zklamání, či přímo deprese. I v tomto případě to bude znamenat nejspíše naše „odstavení“ 
z duchovního boje. 

     Na tuto situaci ale existuje řešení, a pokud nechcete být donekonečna ovládáni svými pocity a 
myšlenkami (které mohou být často i podsunuté), musíte ho poznat a začít se podle něj i řídit! 
Řešením je vzít si příklad z Ježíše. Vzpomínáte si na to, co Ježíš dělal, když ho ďábel pokoušel? 
Odpovídal vždy: „Je psáno.....“ a přidal citaci Božího slova. 

     Ani my neobstojíme, pokud se budeme „bránit“ něčím jiným, než Božím slovem! Často 
nepotřebujeme mnoho, aby nás přemohl smutek a zklamání. Stačí, když si vzpomeneme na to, co 
se vám nepodařilo, jak špatně se vám momentálně daří, jak málo k nám Bůh mluví a jak málo 
vyslyšených modliteb vidíte apod., a pokud na tuto „hru“ přistoupíme, budeme brzy smutní až 
v depresi. Přitom stačí tak málo. Pojďme se podívat na alespoň několik nejčastějších lží a 
samozřejmě i na způsob jejich řešení: Tak např.:



     „Tak tohle mi Bůh neopustí!“ 
     1. Janův 1,9:  Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy 
odpustil a očistil nás od každé nepravosti.

     „Kdyby mne Bůh měl rád, tak by mi přece pomohl, odpověděl, uzdravil mne, .....“ 
     1. Janův 4,9-10:  V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého Syna, 
toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali  
Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

     Opravdu stačí pochopit jen tento princip a začít se podle něj řídit, a váš život již nebudou 
ovládat pocity a „náhodné“ myšlenky. Ani nepříjemné pocity nás nemusí vyřadit z duchovního boje 
a z života s Bohem. Naše pocity se mění, ale Boží slovo je neměnné a pravdivé. Alespoň já jsem 
se rozhodnul věřit Bohu a Jeho Slovu.

     Římanům 12,2:  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své 
mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

     Nemusíme být zničení z toho, co všechno jsme v minulosti (nebo třeba právě před chvílí) 
pokazili, a co se nám nepodařilo. Moc se mi líbí postoj apoštola Pavla v listu Filipským 3, 13-14: 
jedno však činím: zapomínaje na to, co je za mnou, a natahuje se po tom, co je přede 
mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Ani já už nechci 
přemýšlet o svých prohrách a nedostatcích, ale spíše o Ježíši a Jeho možnostech a 
schopnostech.

     Záviděli jste někdy apoštolům, že mohli chodit po zemi s Ježíšem, vidět a slyšet Ho, dotýkat se 
Ho, vidět všechny ty zázraky apod.? Já samozřejmě také. 
     Asi před 10 lety byl v Praze jeden boží služebník, kterého skutečně provázela Boží moc, a na 
kterém bylo vidět, že Boha zná nejen z doslechu a knížek. Říkal jsem si: „Kdybych s ním mohl 
strávit např. půl roku, to by bylo. To bych určitě „povyrostl“, pochopil spoustu věcí atd. V tu chvíli ke 
mně naprosto zřetelně promluvil Duch svatý a zeptal se mně: „A co bys řekl na půl roku 
s Bohem?“

     Pochopil jsem, a musel jsem se smát.
Jan 16,7:  Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li,  
Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.

Jan 16,13:  Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude 
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít.

Jan 14,15-17:  "Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. A já požádám Otce a on vám 
dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost - Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout,  
protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude.

     Ježíš svým učedníkům (apoštolům) řekl, že je pro ně dobré, aby odešel. Že pošle Ducha 
svatého, který všechno Jeho učedníkům připomene, a který je uvede do veškeré pravdy (to se 
totiž Ježíšovi za ty 3 roky Jeho služby určitě nepodařilo). A jaký byl výsledek? 
     Během letnic Ježíš svůj slib splnil. Jeho učedníci byli naplněni Duchem svatým a byli totálně 
proměněni. Z ustrašených učedníků se stali neohrožení hlasatelé evangelia, které nedokázalo 
zastavit ani nebezpečí ztráty vlastních životů. A stejná moc a pomoc je k dispozici i dnes, pro 
každého Ježíšova učedníka!
     Můžete přestat žít ve vleku svých pocitů a negativních myšlenek, namísto nějakého 
náboženství můžete skutečně žít s Bohem atd. Pokud vám tohle nestačí, pak už opravdu nevím, 
co vám dál říci! 


