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Štvrtok 5. januára 2017 

Piesne: ES č. 521, 484 

Text: Iz 8, 20 – 23  

„Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekľaje svojho kráľa i Boha; 

obráti sa hore...“  

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Človek vždy túži nájsť odpoveď na všetky otázky. Najlepšie je, ak je dopredu na všetko 

pripravený. Stačí sa pozrieť do novín, kde určite nájdeme okienko, čo a ako robiť v prípade, že sa 

stretneme s takou či onakou situáciou. Ešte rýchlejšie sa takéto ,,odporúčania“ na plnohodnotný 

život šíria internetom formou rôznych blogov. Človek chce prežiť svoj život naplno. Keď sa mu 

to nedarí, hľadá spôsob, ako naplniť svoje predstavy. Skúša všetko možné. Neraz – obrazne 

povedané – pozeráme hore aj dole, aby sme to našli. Hľadáme to niečo, a keď to nevieme nájsť, 

vtedy sa nám všetko okolo nás zdá zlé. Často však chýba to jediné: pozerať sa správnym smerom, 

vybrať sa tou správnou cestou. O zlej orientácii hovorí aj prorok Izaiáš, keď píše o človeku, ktorý 

prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. V tom obraze vidíme človeka, ktorý zabúda na Božie 

prikázanie „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa“. Zatvrdilý a vyhladnutý človek – to je len 

krôčik od činu, ktorý sa stal pod horou Sinaj, keď ľudia stratili dôveru v Božie zasľúbenia. 

Radšej hľadeli na pozemské božstvo, mysliac si, že to ich dokáže nasýtiť. No nestalo sa tak. 

Nedostatok duchovného chleba spôsobuje stratu bázne a strachu pred Pánom Bohom. Nedôvera 

v Božie vedenie spôsobuje tmu. Boh nás však nenechá trpieť viac, ako by sme zniesli. Nenechá 

nás v úzkosti. Chce nás priviesť ku stratenej cti. A robí to skrze svojho Syna, cez to zjavené 

Svetlo, ktoré presvecuje našu tmu. Teda nie vyčítavý pohľad hore či bezradný k zemi. 

V nasledovaní Ježiša Krista sa nám ponúka výhľad pútnika, ktorý má pri sebe toho najlepšieho 

sprievodcu životom. To je ten správny smer, ktorým by sme sa mali vybrať a ktorým by sme mali 

hľadieť, ak chceme, aby aj v našom živote bolo prítomné Jeho kráľovstvo. Amen. 

 

Modlitba:   

Milostivý Bože, ktorý si nás naučil, aby sme najprv hľadali Tvoje kráľovstvo a spravodlivosť, 

pomôž nám milostivo oslobodiť sa od moci temna a pomôž nám vojsť do svojho kráľovstva. 

Tvoje kráľovstvo neprichádza s nejakými vonkajšími znakmi a nespočíva v slovách, ale v duchu 

a sile. Udeľ nám milosť, aby nás Tvoje slovo a Tvoj Svätý Duch pozdvihli a aby sme videli 

Tvoje kráľovstvo. Ochraňuj nás pred všetkým zlým, čo prekáža Tvojmu kráľovstvu. Udeľ nám 

milosť, aby sme zotrvávali v stálej láske k Tebe. Amen. 
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