
Zamyslenia na týždeň po 6. nedeli po Svätej Trojici 
 

Streda 11. júla 2018 

Piesne: ES č. 284, 491 

Text: Iz 28, 12  

„Ten, ktorý im riekol: Toto je odpočinok: doprajte pokoja unavenému – a to je občerstvenie! 

Ale nechceli poslúchnuť.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Uvedené slová znejú Božiemu ľudu skrze proroka. Vidíme, že Boží ľud nemá záujem 

naslúchať Hospodinovi. Hospodin sa snaží vyjsť v ústrety, snaží sa podať pomocnú ruku, ale 

ako odpoveď prichádza ignorancia. S Božím ľudom sa nedá komunikovať. Odmietajú ponuku 

odpočinku, ponuku pokoja, ktorá im môže byť daná, a to len preto, lebo odmietajú poslúchať. 

Ako sme na tom my? Neopakuje aj nám Pán Boh svoje pozvanie, ponuku evanjelia a my 

nepočúvame, ignorujeme Ho? Netúžime i my teraz po pokoji a odpočinku, ale predsa len 

Izaiášove a neskôr i Ježišove slová neberieme dosť vážne a radšej hľadáme lavičky v parku či 

navonok príjemné kaviarne? Veď ponuka odpočinku zaznieva Božiemu ľudu, a teda i nám, 

nanovo z úst Pána Ježiša, keď hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 

preťažení; ja vám dám odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som 

krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše.“ (Mt 11, 28 – 29) V Ježišovi Kristovi 

Pán Boh vo vytváraní priestoru pre odpočinok teda nielenže pokračuje, ale dáva konkrétny 

návod. Aby sme našli odpočinutie, najmä to vnútorné, ktoré narúša hriech a ktoré nás dokáže 

oveľa viac unaviť, musíme si osvojiť určitý spôsob konania. Vziať jarmo Pána Ježiša Krista, 

učiť sa od Neho a teda nasledovať Jeho príklad krotkosti a pokory. To je cesta, ktorá nám 

ponúka odpočinutie. Nie sú to žiadne príkazy a nariadenia, ktoré nie je možné si nielen 

zapamätať, nie to ešte dodržiavať. Ale je to cesta krotkosti a pokory, ktorej predchádza vziať 

na seba jarmo Ježiša Krista. On najlepšie pozná útrapy, ktoré nás v tejto časnosti sprevádzajú. 

Sám bol ľuďmi opovrhovaný, vysmievali sa Mu, bol pokúšaný a predsa tichý, pokorný 

a poslušný nebeskému Otcovi. A práve preto Mu smieme úplne dôverovať a môžeme prosiť i 

prijímať Jeho milosť a tak i odpočinutie duše. Nezabúdajme však, že odpočinutie, ktoré Pán 

Ježiš sľubuje v tomto spasiteľskom pozvaní, nespočíva vždy v tom, že sa naše ťažkosti 

vyriešia tak, ako by sme si to predstavovali. Veď koľkí napriek prijatému odpočinutiu niesli 

a aj ďalej nesú bremeno utrpenia. Ale odpočinutie spočívalo v tom, že dostali silu niesť svoje 

životné bremeno, niesť svoj kríž. Amen. 



 

Modlitba: 

Ďakujeme, že nám ponúkaš možnosť odpočinku. Odpusť, prosíme, ak neraz túto Tvoju 

ponuku odmietame a žijeme vo vnútornom nepokoji. Prosíme, uč nás spoliehať sa na Teba 

a Tvoje sväté slovo, a rovnako nás uč pokore a krotkosti v našom myslení, rečiach i konaní. 

Amen.  
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