
Zamyslenia na týždeň po 3. nedeli po Svätej Trojici 

 

Štvrtok 21. júna 2018 

Piesne: ES č. 250, 245 

Text: Mt 15, 29 – 39 

„29Odtiaľ odišiel Ježiš, išiel popri jazere Galilejskom, vystúpil na vrch a tam si sadol. 30Tu 

prišli k Nemu veľké zástupy, ktoré mali so sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a 

mnohých inakších; kládli Mu ich k nohám a On ich uzdravoval, 31takže sa zástupy čudovali, 

keď videli, že nemí hovoria, chorí sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia; i oslavovali Boha 

izraelského. 32Potom si Ježiš zavolal učeníkov a riekol: Ľúto mi tohto zástupu, lebo už tri dni 

zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť; a nechcem ich prepustiť hladných, aby nejako 

nepoomdlievali na ceste. 33Povedali Mu učeníci: Kde vezmeme v tomto pustom kraji toľko 

chleba, aby sme nasýtili toľký zástup? 34Ježiš sa ich opýtal: Koľko máte chlebov? 

Odpovedali: Sedem a niekoľko rybičiek. 35Nato kázal zástupu posadiť sa na zem, 36vzal tých 

sedem chlebov a tie ryby, dobrorečil, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. 37I jedli 

všetci, nasýtili sa a nazbierali zvyškov plných sedem košov. 38Tých však, ktorí jedli, bolo 

štyritisíc mužov okrem žien a detí. 39Potom rozpustil zástupy, vstúpil na loď a preplavil sa do 

končín Magdaly.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Po prečítaní celého tohto biblického textu máme pred očami nesmierny rozsah dobrotivosti 

Pána Ježiša Krista, vyplývajúcej z Jeho lásky k nám. Zmierňuje a odstraňuje ľudskú biedu na 

rôzny spôsob. Nič Mu nie je ľahostajné, zaujíma sa aj o telesné neduhy a uzdravuje. 

Uzdravuje dušu ale aj telo človeka. A znovu, po tom, ako nasýtil dušu Božím slovom, ujíma 

sa telesne hladných, posilňuje ich skôr, ako sa vydajú na cestu. Máme možnosť vnímať, aká 

veľká je moc milosrdenstva Ježiša Krista, aký postoj má k našej ľudskej núdzi a ako s ňou 

narába. Máme možnosť vnímať, že Boh sám prichádza k ľuďom a je im nablízku. Pán Ježiš 

Kristus pripravuje hostinu. Bolo to na konci Jeho pôsobenia v oblasti Týru a Sidonu, kde, ako 

sme čítali, nasýtil 4-tisícový zástup, ktorý prišiel za Ním. Niečo veľmi podobné sa udialo aj 

na konci Jeho pôsobenia v Galilei, kde nasýtil 5 tisíc. A na konci Jeho telesného pozemského 

pôsobenia, pred ukrižovaním, Ježiš nasýtil svojich učeníkov chlebom, ktorý znamenal 

a znamená chlieb života k večnému životu. Pán Boh aj dnes požehnáva chlieb náš 

každodenný, aby sme mali všetko, čo potrebujeme a aj dnes nám ponúka chlieb života, aby 

nás posilnil v našej núdzi, na našej ceste a aby sme z Jeho lásky a milosti mohli mať život 



večný vo večnej sláve a radosti, v Jeho prítomnosti. To je niečo, čo tak veľmi potrebujeme, 

ale nemáme možnosť si nijakým spôsobom zadovážiť. Môžeme to však vo viere s vďakou 

a pokorou prijať ako neslúženú milosť. Milosť, ktorá znamená silu a chlieb života pre časnosť 

a tiež chlieb života pre večnosť. Je ešte niečo dôležitejšie, kvôli čomu by sa oplatilo pohrdnúť 

týmito darmi, pohrdnúť chlebom života? Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, posilni nás aj dnes chlebom života na ceste v tejto časnosti, na ceste do 

nebeskej večnosti. Za toto Tvoje dielo milosti a lásky chceme Ti vždy znovu ďakovať. 

Prosíme, uspôsob nás na to svojím Svätým Duchom. Amen.  
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