
Zamyslenia po 5. pôstnej nedeli 18. marca 2018  

 

Nedeľa 18. marca 2018 – 5. pôstna nedeľa (Smrtná) 

Piesne: ES č. 114, 246 

Text: J 6, 47 – 51 

„47Veru, veru, hovorím vám: Kto verí [vo mňa], má večný život. 48Ja som chlieb života. 

49Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. 50To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby 

ten, čo bude jesť z neho, neumrel. 51Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je 

z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život 

sveta.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Sme čoraz bližšie k Veľkej noci. Dnešnou nedeľou sa v našich chrámoch začína čítať z Pašií 

a my už niekde v diaľke môžeme sledovať kontúry kríža, na ktorom zomrel náš Spasiteľ, Pán 

Ježiš Kristus. On sám k nám prehovára prostredníctvom slov z Jánovho evanjelia a ponúka 

nám v ňom vzácne podnety pre náš pôstny duchovný rast. Jedným z nich je poukaz na 

dôležitosť viery. Veriť znamená dôverovať. Dôverovať, že ma Pán Boh vedie životom, že ma 

má vo svojich rukách, a že moja existencia, moja viera majú zmysel. Viera pomáha preniesť 

sa cez mnohé ťažké obdobia v živote, podopiera nás a dvíha z dna hriechu. A prináša do 

života mnoho pozitívnych momentov. Ak úprimne verím, dôverujem Pánovi Ježišovi, 

dosiahnem večný život. Nevieme, ako to bude vyzerať vo večnosti. Nevieme, či si pod 

večným životom máme predstavovať mýtické „nebo“, či nejaké rozprávkové miesto. Čo však 

môžeme povedať s istotou, je to, že to bude život v bezprostrednej Božej blízkosti, v ktorej 

budeme môcť spoznať Pána Boha v plnosti. Na vieru, večný život poukazuje aj prirovnanie sa 

Pána Ježiša k chlebu života. Na začiatku 6. kapitoly sme čítali o nasýtení zástupu. Tento 

pokrm, toto zázračné nasýtenie vzbudilo v ľuďoch hlad po Ježišovej prítomnosti. Tento 

pokrm chcel poukázať na význam telesného nasýtenia sa pre život. Tým Pán Ježiš pripravil 

ľudí na prijatie zvesti o dôležitejšom pokrme. O pokrme, ktorý rozhoduje o našom bytí či 

nebytí vo večnosti. Práve týmto pokrmom má byť naša duša intenzívne sýtená. Tým 

pokrmom je viera a budovanie sa v dôvere v Pána Ježiša Krista. On je pravým Prostredníkom 

medzi nami a Bohom. On je tým chlebom, ktorý je nevyhnutný, aby sme duchovne nezomreli. 

Prosme Pána Boha, aby nám zo svojej milosti dával silu rásť vo viere v Pána Ježiša Krista. 



Aby nám dal silu rásť v nádeji, že ak vo viere vytrváme, budeme dedičmi večného života. 

Amen.  

 

Modlitba: 

Svätý Bože, ďakujeme Ti za pôstny čas. Ďakujeme, že môžeme rásť v poznávaní Tvojho 

slova a Tvojej lásky, ktorú si nám prejavil v Pánovi Ježišovi Kristovi. Prosíme Ťa, pomáhaj 

nám rásť vo viere, láske, nádeji. Nech je nám Tvoje slovo posilou a chlebom života. Pomáhaj 

nám, prosíme, využiť zvyšok pôstneho obdobia na skúmanie nás samých, na náš duchovný 

rast, a tak aj na budovanie spoločenstva zboru a cirkvi. Amen. 

Mgr. Radim Pačmár, seniorálny kaplán Považského seniorátu 

 


