Zamyslenia na týždeň po 4. pôstnej nedeli – Nedeľa 6. marca 2016
Nedeľa 6. marca 2016 – 4. pôstna nedeľa
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.
Piesne: ES č. 696, 643
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď Pán Ježiš z piatich chlebov a dvoch rybičiek zázračne nasýtil vyše päťtisícový
zástup, ľudia Ním boli nadšení. Chceli Ho urobiť kráľom. Ježiš to rázne odmietol
a utiahol sa do ústrania. Bol nešťastný, že nepochopili Jeho hlavné poslanie na zemi.
Keď sa krátko nato stretol s niektorými z nich, vyčítal im, že sú príliš zameraní na
vonkajšie, hmotné veci a nehľadajú pri Ňom skutočné hodnoty. Pritom s nimi na túto
tému nadviazal aj dlhší rozhovor. To najpodstatnejšie vyjadril v slovách: „Ja som chlieb
života… ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo,
ktoré vydám za život sveta.“ Z týchto Jeho slov nám znie nasledujúce posolstvo: Človek
na zemi je stvorený na obraz Boží. Na rozdiel od ostatného tvorstva má nielen telo, ale
aj dušu. Oboje má harmonicky rozvíjať. Je to vždy na škodu, keď sa človek upne len na
svoj zovňajšok a svoju dušu nechá živoriť. Ježiš nás na toto nebezpečenstvo dôrazne
upozorňuje (Mt 16, 26a): „Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu
na duši?“ Čo znamená mať chlieb života a sýtiť sa ním? Na to nám dáva odpoveď sám
Ježiš (J, 6, 35): „… kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy
nebude žízniť.“ Sýtiť sa chlebom života znamená prísť k Ježišovi, veriť Mu a otvoriť Mu
dvere svojho srdca. Niekto povie: Ale ja som hriešny a nehodný, ja taký nemôžem prísť
k Nemu. Najskôr sa musím napraviť. – To je však pomýlené! Luther takýto postoj
označuje za diabolské pokúšanie a hovorí: „Keď máš pred očami svoju biedu, vedz, že je
pravý čas prísť k Nemu… Nie si síce hodný a vhodný, ale On ťa takýmto urobí.“ Ježiš
predsa zasľúbil (J, 6, 37b): „… kto prichádza ku mne, nevyhodím ho…“ A či lotor na
kríži bol hodný obrátiť sa na Ježiša? A, hľa, dostalo sa mu prenesmiernej milosti: „Dnes
budeš so mnou v raji!“ zaznelo z Ježišových úst (L 23, 43). Slová „… chlieb, ktorý ja
dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta,“ vložil Ježiš aj do ustanovenia Večere
Pánovej.
Je 4. pôstna nedeľa. Možno si už dávno nebol pri Večeri Pánovej. Povzbuď aj svojich
domácich. Môže vám to priniesť veľké požehnanie a nový, lepší začiatok. Amen.
Modlitba:
„Hľa, taký som; viem, mnoho mám hriechov, neprávostí a rán, uzdrav ma, preto prichádzam: Ku Tebe idem, Pane môj!“ (ES č. 643, 4) Amen.
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