
Pondelok 11. septembra 2017 

Piesne: ES č. 211, 207 

Text: Mt 12, 1 – 8  

„Keby ste vedeli, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť, – neodsudzovali by ste 

nevinných. Lebo Syn človeka je pánom soboty.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnes máme pred sebou Ježišov spor s farizejmi o svätení soboty. V Starej zmluve nájdeme 

dokonca miesto (4M), keď bol človek za podobné porušenie svätenie soboty ukameňovaný. 

Tu cítime, že svätenie dňa odpočinku bolo spojené so strachom z možného priestupku. 

Dôslednosť je tu však nemožná. Viedlo to len k úzkosti a pokrytectvu. Plnením zákona si 

človek vždy chcel niečo u Boha zaslúžiť. Apoštol Pavel v Liste Rímskym v 10. kapitole píše: 

„Kristus je koniec zákona.“ Už netreba obradov a ceremónií, ktorými by sme si Boha 

naklonili, zbytočné sú obete, keď sa Kristus za nás obetoval. A Syn človeka je aj pánom 

soboty, ako to uvádza i evanjelista Marek, a to je titul samotného Ježiša. V ňom nastal nový 

vek. V ňom neplatí zákon, ale láska. S príchodom kresťanstva sa začala svätiť nedeľa ako 

sviatočný deň, a to na pamiatku vzkriesenia Ježiša Krista, zoslania Ducha Svätého a založenia 

kresťanskej cirkvi. Šesť dní poriadnej a poctivej práce a siedmy deň odpočinku. Ale mnohí 

ľudia musia pracovať aj v nedeľu, napríklad lekári, dopravcovia – dokonca aj práca v cirkvi je 

závislá od dopravy. Nám kresťanom ide hlavne o stretnutie s Božím slovom – a to nutne 

potrebujeme, aby sme vždy počuli Božie príkazy a zasľúbenia a načerpali silu na nový týždeň. 

Účasť na zhromaždení dáva zmysel a radosť celému dňu. Nedeľa nie je iná ako ktorýkoľvek 

iný deň v týždni – tak nás učia reformátori. Každý deň je dňom Pánovým, ale práve v nedeľu 

si chceme vyhradiť čas na to, aby sme počúvali Jeho slovo a s bratmi a so sestrami sa 

utvrdzovali vo viere. Preto odkladáme mnohé práce, ktorými sme sa zaoberali počas týždňa. 

No to všetko sa nemá diať príkazom, preto, že sa to musí, alebo ako zákaz, že sa to nesmie. 

Nedeľa nie je na to, aby nás zväzovala, zakazovala a v niečom nám bránila. Má byť dňom 

radosti. Urobme si z nej sviatok – či už máme príležitosť zúčastniť sa na spoločnom 

zhromaždení, alebo musíme zostať sami. Je to slávnosť, ktorá pripomína: som viac ako človek 

naháňajúci sa za lákadlami tohto sveta, som Boží človek, vyznávajúci Ježiša Krista ako 

Spasiteľa a Vykupiteľa. Toto potrebujeme znova a znova počuť. Amen.  

 

Modlitba:  

Milosrdný Bože náš, daroval si nám nedeľu ako sviatočný deň, aby sme si odpočinuli od 

každodenných starostí. Ďakujeme Ti, že si naplnil naše vnútro svojím pokojom a sústredil si 

nás na počúvanie Tvojho slova. Prosíme Ťa, aby sme si tento deň oddelili ako deň len pre 

Teba, aby sme ho mohli prežiť v spoločenstve s bratmi a so sestrami v chráme. Veď nás stále 

cestou stáleho poznávania Tvojej pravdy a doveď nás do Tvojho odpočinutia, kde už budeme 

s Tebou svätiť večnú nedeľu. Amen.  
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