
Andres:  

“Daniel” 
 

 

O piesni… 

 

V knihe Daniel 10:12 sa píše, „Neboj sa, Danielu, lebo od prvého 

dňa, ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval sa pred 

svojím Bohom, uslyšané sú tvoje slová, a ja som prišiel príčinou 

tvojich slov...“. V tomto nezvyčajnom príbehu mi špeciálne utkveli 

slová, „od prvého dňa, ako si priložil svoje srdce“. V živote 

s Pánom som veľakrát prežil obdobia, kedy odpoveď na moje modlitby a 

volanie zažiť prielom, predovšetkým vo vzťahu a blízkosti k Bohu, 

neprichádzala, lebo moje odhodlanie hľadať Ho bolo v skutočnosti len 

povrchné, nedôsledné a možno aj neúprimné. Na druhej strane boli 

chvíle, keď som v reakcii na Božiu milosť dokázal priložiť celé 

svoje srdce k túžbe nasledovať Boha a vyvýšiť Ho na prvé miesto vo 

svojom živote pred akékoľvek iné záľuby, túžby a radosti, ktoré som 

mal. A práve v týchto rozhodnutiach sa dialo niečo nezvyčajné – 

dotyk Ducha Svätého a Jeho prítomnosť na seba nenechali dlho čakať. 

Boh ku mne veľakrát prehovoril a priniesol povzbudenie, usmernenie a 

odpoveď do situácie, v ktorej som sa nachádzal tak, ako priniesol 

Boží posol Jeho slovo Danielovi. Videl som v tom určitú paralelu 

a možno aj princíp. Rozhodujúce je „celé srdce“! (Andres) 
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Akordy a text   

 

E 

 

cis                         gis                 

V deň, ktorý si rozhodol sa priložiť srdce  

A2                           E                 

Môj Duch dostal v Tebe povel uvoľniť arzenál 

cis                        gis           

Vyslyšal som tvoje prosby z druhého konca 

A2                      E                     

Hneď ako si rozhodol sa vyhľadať moju tvár 

 

 

gis, A2, E - gis, A2 

 

 

gis        A2        E             gis           A2      

  Stále Ťa strácam a každým druhým krokom cúvam späť 

gis         A2        E               gis         A2      

  Rýchlo sa vzdávam a zdá sa, že dnes neprekročím tieň 

              E                      

S ktorým roky bojujem... 

 

 

cis                         gis                 

V deň, ktorý si rozhodol sa priložiť srdce  

A2                           E                 

Môj Duch dostal v Tebe povel uvoľniť arzenál 

cis                        gis           

Vyslyšal som tvoje prosby z druhého konca 

A2                      E                     

Hneď ako si rozhodol sa vyhľadať moju tvár 

cis                        gis             

Celou dušou, celým srdcom v znamení lovca  

A2                       E              

Striehni ako sokol, moje slová sú vôkol 

cis                         gis           

V deň, ktorý si rozhodol sa priložiť srdce 

  A2              E            gis       A2 

A ponížil si dušu, Danielu, Boží mužu! 

 

 

E - gis, A2, gis, A2, E – gis, A2 

 

 

cis                        Gis              

   Niekde medzi tmou a zemou skrýva sa môj náhly prielom 

A                              E  

   Zatiaľ, čo sa bude brieždiť, verne svietia Tvoje hviezdy 

cis                         Gis                      A     H 

   Niekde medzi nocou a dňom prikryješ ma láskou vernou až kým 

fis              E            

   prichádzať Ťa uvidím... 

 



 

 

cis                         gis                 

V deň, ktorý si rozhodol sa priložiť srdce  

A2                           E                 

Môj Duch dostal v Tebe povel uvoľniť arzenál 

cis                        gis           

Vyslyšal som tvoje prosby z druhého konca 

A2                      E                     

Hneď ako si rozhodol sa vyhľadať moju tvár 

cis                        gis             

Celou dušou, celým srdcom v znamení lovca  

A2                       E              

Striehni ako sokol, moje slová sú vôkol 

cis                         gis           

V deň, ktorý si rozhodol sa priložiť srdce 

  A2              E              gis      A2      E 

A ponížil si dušu, Danielu, Boží mužu! 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

  

Poznámka:  

 

gis = 404400 ; A2 = 002200 ; fis = 202200 

(využívané variácie akordov na gitare) 


