
Zamyslenia po 5. pôstnej nedeli 18. marca 2018  

Pondelok 19. marca 2018 

Piesne: ES č. 643, 649 

Text: 5M 8, 2 – 10 

„2Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto štyridsať rokov Hospodin, tvoj 

Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať Jeho 

príkazy, alebo nie. 3Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a 

ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale 

všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. 4Tvoj plášť sa na tebe nezodral, ani noha ti 

neopuchla za týchto štyridsať rokov. 5Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho 

syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. 6Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, 

kráčaj po Jeho cestách a boj sa Ho. 7Veď Hospodin, tvoj Boh, vedie ťa do dobrej krajiny, do 

krajiny potokov, prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na výšinách, 8do 

krajiny pšenice, jačmeňa, vínnej révy, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív a medu, 

9do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok, do 

krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vrchov ktorej budeš ťažiť meď. 10Keď sa naješ a 

nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Hovorí sa, že vďačný človek je šťastný človek. Uvedené Božie slovo ma priviedlo k 

myšlienke: Boh nás, hoci náročnými cestami, vedie k vďačnosti, aby nás napokon priviedol k 

šťastiu. Izraelcov viedol 40 rokov púšťou, kde ich skúšal, karhal, doslova ich pokoril, aby 

poznal, čo je v ich srdci, či budú zachovávať Jeho príkazy. Zároveň ich však ochraňoval, 

všemožne podporoval. To všetko preto, aby ich napokon priviedol k šťastiu – do vytúženej 

zasľúbenej zeme. Nedeje sa toto všetko i dnes v našom živote? I nás Pán Boh vedie možno 

tŕnistými cestami života. I nás skúša, karhá, napomína ale aj sprevádza a ochraňuje. I nás tým 

vedie k vďačnosti za všetko, čo máme, aby sme spoznali, že nielen chlebom je človek živý. 

Aby nám mohol otvoriť brány zasľúbenej krajiny – svojho kráľovstva, aby nás napokon 

priviedol k šťastiu. Pred časom som čítal zamyslenie, ktoré sa začínalo zvláštnymi, ale veľmi 

praktickými otázkami: Si šťastný? Ak nie, tak čo by sa malo stať, aby si bol? Stačilo by ti k 

šťastiu, keby si vyhral štrnásť miliónov eur? Skončili by sa všetky tvoje problémy, keby si si 

mohol kúpiť všetko, na čo si len spomenieš? Americký psychológ Denier robil svojho času 

prieskum na tému: Čo je šťastie. Chcel sa dozvedieť, či sú na jednej strane šťastnejší ľudia, 



ktorí vyhrali v lotérii a na druhej strane, či ľudia, ktorí prežili nejakú tragédiu, sú smutnejší. 

Výsledky prieskumu boli vcelku prekvapivé. Polovicu skúmaných ľudí tvorili výhercovia 

veľkých lotérií a druhú polovicu tí, ktorí utrpeli vážne zranenia pri automobilových nehodách. 

Znie to neuveriteľne, ale niekoľko týždňov po ich „veľkej udalosti“ boli ľudia v obidvoch 

skupinách spravidla rovnako šťastní. Výhercovia neboli po čase o nič šťastnejší než tí zranení. 

Skutočné šťastie je totiž niečo omnoho hlbšie. Práve k takému šťastiu nás vedie Boh. K 

šťastiu, ktoré prežívame, keď sme prijali Pána Ježiša za svojho osobného Spasiteľa. V tom 

okamihu máme totiž navždy vyriešený napríklad problém hriechu a pocitu viny, ako aj mnoho 

iných životných problémov. A napokon nám Pán Ježiš rieši problém našej budúcnosti po 

smrti tým najlepším spôsobom. To je šťastie, ku ktorému nás vedie Boh, hoci aj rôznymi 

skúškami života. Len vytrvajme a buďme Mu za to všetko vďační. Amen. 

 

Modlitba:  

Bože náš, Ty si najlepším sprievodcom a predovšetkým Pánom našich životov. Len s Tebou 

môžeme spoľahlivo prísť do toho najlepšieho cieľa. Hoci sa nám niekedy zdá, že cesta je 

ťažká, dobre vieme, že jedine s Tebou môžeme dôjsť bezpečne. Ďakujeme Ti za Tvoje 

vedenie a za to, že sa nás na našej ceste nevzdávaš, hoci Ti na to dávame mnoho dôvodov. 

Prosíme Ťa, pomáhaj nám žiť tak, aby sme už teraz mohli prežívať šťastie s Tebou a raz 

mohli vstúpiť do Tvojho kráľovstva. Amen. 
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