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Streda 10. mája 2017 

Piesne: ES č. 240, 234 

Text: 1M 1, 20 – 23 

„Vtedy stvoril Boh veľké morské zvieratá a všetky živé tvory rozličného druhu, čo sa hýbu a 

ktorými sa víria vody; aj všetko okrídlené vtáctvo podľa jeho druhov. A Boh videl, že to bolo 

dobré. I požehnal ich Boh hovoriac: Ploďte a množte sa a naplňte morské vody. I vtáctvo nech sa 

rozmnoží na zemi.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Pán Boh akoby nám v danom texte dovolil nahliadnuť do svojej dielne. Po tom, ako stvoril 

podmienky na život, prichádza na rad aj stvorenie živých tvorov. Zem, akokoľvek krásna, by bola 

bez života len nedokonalým dielom, a tak Pán Boh všetko napĺňa životom. Má rád krásny 

a rozmanitý život a pohyb, nie stagnáciu, jednotvárnosť či smrť. Zo svojej štedrej vôle dáva 

život: morské zvieratá a okrídlené vtáctvo. A život sa objavuje v hýrivom, prekypujúcom 

množstve jedincov i druhov. Božím úmyslom nie je šedivosť a skúposť, ale aby bol na svete 

krásny a prekypujúci život. Pán Boh stvoril svet presne taký, aký ho chcel mať. Videl, že to, čo 

stvoril, je dobré. Tá skutočnosť, že bol spokojný, hovorí o Jeho schopnosti prežívať radosť. Ľudia 

môžu mať niekedy aj pocit viny, keď sa radujú z vlastných úspechov, ale za radosť z dobre 

vykonanej práce sa nemusíme vôbec hanbiť. Ako mal Pán Boh radosť z výsledkov svojej práce, 

aj my môžeme prežívať rovnakú radosť. Skutočnú a čistú radosť však nemôžeme mať vtedy, keď 

sa Pánu Bohu naše konanie nepáči. Máme sa pýtať: Má z nášho konania radosť aj Pán Boh alebo 

len my? Čo robíme pre to, aby sme z výsledkov našej práce nemali radosť len my, ale aj Pán 

Boh? Pri rybách a vtáctve pripája Boh aj svoje požehnanie: „Ploďte sa a množte sa...“ No a toto 

požehnanie sa týka celého života. Práve v množení rastlín, živočíchov i človeka pokračuje Božie 

stvorenie, pretože živé tvory nemajú schopnosť plodiť samy od seba bez toho, aby nebol 

potrebný stále nový Boží zásah, Božie požehnanie. Pán Boh ich síce žiada o akúsi spoluprácu, ale 

treba mať na pamäti, že to nie je ich šikovnosť, ich sila, ktorá je tu rozhodujúca, ale že Pán Boh si 

všetko živé používa ako svoj nástroj v pokračujúcom diele stvorenia. Amen. 

 

Modlitba:   

Svätý Bože, Otče náš! Ďakujeme Ti za to, že si k nám dobrý a štedrý a že to, čo robíš, je veľmi 

dobré. Ďakujeme za hojný život, ktorý si stvoril. Ďakujeme za všetky živé tvory aj za život 

človeka. Prejavil si tak svoju kráľovskú dôstojnosť a slobodu. Ako náš nebeský Otec dovoľuješ 

svojim deťom a svojmu stvorenstvu pohyb, slobodu, samostatnosť a nechceš nás ukrátiť o nič 

dobré. Prosíme však o múdrosť, aby sme vedeli rozumne panovať nad tým, čo si stvoril, aby sme 

vo svojej slobode raz nezničili život na Zemi. Amen.  
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