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Štvrtok 20. apríla 2017 

145. výročie úmrtia Andreja Sládkoviča 

Piesne: ES č. 244, 342 

Text: J 6, 47 – 48 

„Veru, veru hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. Ja som chlieb života.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Niet vznešenejšej úlohy pre evanjelického farára, ako utvrdzovať svojich poslucháčov v istote 

večného života. Náš text nám hovorí, ako je možné obdržať večný život. Nie je to nič zložité. 

Stačí vierou prijať Pána Ježiša za svojho Spasiteľa a On sa stane naším chlebom života. Zdajú sa 

vám tieto slová zložité a nezrozumiteľné? Za týmito náboženskými a možno komplikovanými 

slovami sa skrýva výzva, aby si si každý deň vyhradil chvíľku na modlitbu a čítanie Biblie. Lebo 

ako sme sa už na konfirmačnej príprave učili, keď sa modlíme, hovoríme k Bohu, a keď si čítame 

Bibliu, Boh hovorí k nám. Jeho slovo  napomína, povzbudzuje, potešuje alebo utvrdzuje 

Ježišových nasledovníkov na ceste životom. Každý deň dostávame od Boha presne to slovo alebo 

– povedané inými slovami – ten duchovný chlieb, ktorý potrebujeme. Žijeme v rozháraných 

časoch. Tradičná morálka a tradičný pohľad na svet sú odsúvané do úzadia. Do popredia sa derú 

nové myšlienky, ktoré vzbudzujú nádej, ale aj obavy. Nie vždy dokážeme správne alebo včas na 

tieto výzvy reagovať. Preto je dôležité držať sa osvedčenej cesty, ktorou je živý Pán a Spasiteľ. 

Keď sa necháme Ním viesť, nezablúdime. Doteraz nikoho z tých, ktorí v Neho uverili, nesklamal 

a nikdy nesklame, lebo nás miluje a po ničom netúži viac, ako po našej spáse. Keby to tak 

nebolo, nikdy by neprišiel na tento svet, aby vylial svoju krv a obetoval svoje telo za naše 

hriechy. Svet sa pominie, všetko, čo vytvorili ľudia, sa rozpadne, ale Božia pravda zostane 

naveky. 

More vyschne, hory spadnú,  

časnosť strhne hviezd oblohu,  

ohne slnca tiež vyhasnú;  

ale pravda bude v Bohu.  

 

Obraz ľudský zmažú časy,  

tôňa tela v hrob sa zloží;  

ale pravda večnej krásy,  

zveční v sebe obraz Boží. 

Andrej Sládkovič 

 

Modlitba:  

Ďakujeme Ti, Pane, za služobníkov Tvojho slova, ktorí v každom čase a na každom poste, ktorý 

im bol zverený, zvestovali radostné evanjelium o zachraňujúcej milosti, milosti, ktorá je 

prístupná každému, kto uveril, že Spasiteľ Ježiš na golgotskom kríži zomieral za jeho hriechy. 

Vďaka Ti za slova života, ktoré čítame každý deň v Knihe kníh. Daj nám silu, aby sme zostali 

verní Tvojej pravde. Amen. 

 

Mgr. Michal Zajden, PhD., námestný farár v CZ ECAV Banská Bystrica-Radvaň  

 


