
Zamyslenia po 4. nedeli po Veľkej noci – 29. apríla 2018  
 

Streda 2. mája 2018 

Piesne: ES č. 247, 536 

Text: J 8, 31 – 36 

„31I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. 

32A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. 33Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme 

a nikdy sme neslúžili nikomu; akože teda hovoríš: Budete vyslobodení? 34Odpovedal im 

Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. 35Otrok však 

nezostáva v dome naveky; syn zostáva naveky. 36Keď vás teda Syn vyslobodí, budete skutočne 

slobodní.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Čítala som bájku o človeku, ktorý našiel orlie vajce a dal ho do hniezda sliepke. Malé orlíča 

sa vyliahlo spolu s kuriatkami a vyrastalo s nimi. Celý život robilo to, čo kurence na dvore 

a myslelo si, že je jedným z nich. Hrabalo v zemi a hľadalo červy a hmyz. Trepotalo krídlami 

a občas aj pár centimetrov vzlietlo. Prešli roky a z orlíčaťa vyrástol dospelý orol. Jedného dňa 

videl vysoko nad sebou nádherného vtáka. Vznešene plachtil v silných vzdušných prúdoch. 

Orol, žijúci na gazdovskom dvore, užasol. „Kto je to?“ „To je orol, kráľ vtákov, patrí na 

oblohu! My zase na zem, sme sliepky!“ A tak orol žil a zomrel ako sliepka. A to len preto, že 

sa za sliepku považoval. Aj my ľudia máme tendenciu prijímať o sebe lži, ktoré hovorí tento 

svet, alebo Boží nepriateľ. Užívaj si! Ži, ako sa ti len páči! Využi každú príležitosť vo svoj 

prospech! Pán Boh nám však hovorí niečo úplne iné. „Ak vy zostanete v mojom slove, ste 

v pravde moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (J 8, 31 – 32) Žiaľ, tak veľa 

máme podobného s orlom zo spomínanej bájky. Uspokojujeme sa s klamstvom a nedokážeme 

prijať pravdu. Pán Boh ti chce pripomenúť, že v Jeho očiach si vzácny. Ak Mu uveríš, dá ti 

moc vzlietnuť a prežiť tú úžasnú slobodu, ktorú ti aj dnes ponúka. Amen.  

 

Modlitba: 

Drahý Pane, ďakujem, že si mi dal svoje slovo, ktoré ma vedie k pravde a slobode. Chcem Ti 

však vyznať, že napriek tomu, že Tvoje slovo poznám, nie vždy Ti dokážem dôverovať. 

Neraz mám veľa dôvodov ospravedlňovať svoje počínanie. Prosím, odpusť mi, že prijímam 

klamstvo tohto sveta. Daj mi milosť a túžbu chodiť v Tvojej pravde a slobode, ktorú vydobyl 

Pán Ježiš Kristus na kríži aj pre mňa. Amen. 
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