
LETO A PRÁZDNINY  

Vedeli ste, že húsenica má v hlave dvestodvadsať osem odlišných a zreteľne oddelených svalov? To je na 

hmyz celkom dosť. Priemerný brest má približne šesť miliónov listov. A naše srdce pri pumpovaní krvi 

vytvára taký tlak, že krv by mohla vystreknúť do výšky piatich metrov. Na jednej štvorcovej míle 

amazonskej džungle je 3000 rozličných druhov stromov. A dokážete pochopiť, že pavúky produkujú tri 

druhy hodvábu? Keď si budujú siete, tak za hodinu vytvoria dvadsať metrov hodvábu. Koraly sú také 

citlivé, že ak sa teplota vody zmení len o jeden či dva stupne, môžu zahynúť. A čo jednoduchá skutočnosť, 

že rastliny prijímajú oxid uhličitý (ktorý nám škodí) a produkujú kyslík (ktorý potrebujeme, aby sme 

prežili)? Zmyslom všetkého je oslava Boha. Božie umenie hovorí o ňom samom a vyjadruje, kým Boh je 

a aký je. Poznávam krásne veci, ktoré sú tak blízko. Často o nich na rádiu Lumen veľmi pútavo hovorí p. 

Miroslav Saniga.  

Chválim Stvoriteľa za to, že ročný kolobeh prírodných procesov ponechal naveky mimo dosahu svojho 

najmúdrejšieho stvorenia – človeka, pasujúceho sa do roly vrcholového manažéra všetkého diania na 

modrej planéte. Príroda vyrába vzduch, zabezpečuje kolobeh vody, obnovuje atmosféru i pedosféru bez 

ohľadu na vôľu človeka. Chvála Bohu, že prúdenie slnečnej energie, zázračný kolobeh vody, atómov a 

molekúl sa deje pod taktovkou režisérky prírody a nepodlieha „chúťkam“ človeka, ktoré čoraz viac ovláda 

hriešny duch roztopaše. 

Cestovné kancelárie sa predbiehajú a zľavami sa snažia chytiť každého, kto na to má.  Je čas prázdnin, 

dovoleniek, oddychu, poznávacích zájazdov, táborov, odpustov i modlitieb. Je tu voľno. Máme čas, ale na 

čo? Nemá to byť prázdny, pasívny či stratený čas, ale aktívny a bohato naplnený ovocím Ducha. Tešíme sa 

na skvelé zážitky, verím že nielen na telesné. Lebo v lete má aj Boh svoju ponuku, a stále čaká záujemcov. 

Pán Ježiš chce premieňať srdcia ľudí, dokonca niektorých aj uzdraviť. Musíme múdro prežiť tých pár 

týždňov a neodmietnuť pozvanie. Snažme sa využiť každú voľnú chvíľku, aby sme denne čo len na pár 

minút odbehli do lesa a pozorovali krásnu prírodu. A nezabudni ďakovať za všetko Stvoriteľovi. Teraz je 

ten čas, keď sa naša duša má kochať v krásnom prostredí. Áno, je to tisíckrát lepšie ako behať splašene po 

hypermarketoch alebo sa opekať na slnku na preplnenom kúpalisku. Čo pohne človeka k vďačnosti? Tichý 

Boží hlas, alebo veľké objavy v prírode...? Jeho veľké úspechy, alebo stroskotanie pyšného „ja“? Kedy sa 

rozhodne poslúchať a uznávať svojho Stvoriteľa? 

Odporúčam vám, aby ste si na chvíľu ľahli do trávy a pozorovali koruny stromov a oblaky, ktoré sa v rôzne 

sa meniacich tvaroch pomaly presúvajú po oblohe. Doslovne tak budete hľadieť do neba... Boh vám zrazu 

bude bližšie ako inokedy. Prehoďte s ním pár slov, potom sa zdvihnite a bežte zase do práce. Zistíte, že váš 

deň bude o čosi lepší, krajší a pokojnejší. A ak musíte byť v práci, možno budete schopní vnímať Boží 

dotyk aj inokedy počas vášho zaneprázdneného programu. Tento zážitok si môže dovoliť naozaj každý.          
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