
Utorok 16. januára 2018 

Piesne: ES č. 214,288 

Text: Mk 2, 23 – 28 

„23Raz v sobotu šiel obilným poľom a Jeho učeníci idúcky začali vymŕvať klasy. 

24Tu Mu farizeji povedali: Pozri! Prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené? 25A 

On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď mali 

nedostatok a boli hladní? 26Ako vošiel do domu Božieho za čias veľkňaza 

Abiatara a jedol z posvätných chlebov, z ktorých nikomu nie je dovolené jesť, 

jedine kňazom, a dal aj svojmu sprievodu? 27Povedal im teda: Sobota bola 

ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; 28preto je Syn človeka pánom 

aj nad sobotou.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Všetko sa to začalo celkom nevinne. Bol sviatočný deň, bola sobota. Štvrté 

Božie prikázanie nám hovorí: „Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť!“ Odlož 

všetku námahu, úsilie, plány a konečne si urob čas na Boha. Sústreď sa na Jeho 

prikázania, na Jeho sľuby. Šabat bol pre Židov veľkým sviatkom. Preto si svoj 

sviatok poctivo strážili, aby oň neprišli. V očiach náročných pozorovateľov tak 

Ježišovi učeníci vyvolali pohoršenie. Robili, čo sa nepatrí. V určitom zmysle sa 

teda nemožno diviť obavám, ktoré prerástli do výčitky na Ježišovu adresu: 

„Pozri! Prečo robia v sobotu, čo nie je dovolené?“ Výčitka je vyslovená a Pán 

Ježiš na ňu reaguje. Bez horkosti, bez urážky (v. 25 – 26). Na jednej strane 

predpis, zvyk, tradícia, na druhej strane človek, ktorý potrebuje pomoc. Kto má 

prednosť? Hladný Dávid, alebo chleby, ktoré nesmie vziať do úst? Samozrejme, 

že prednosť má človek. Pravidlá a zákony nemajú človeku ubližovať, ale 

pomáhať. Nemajú život ničiť, ale chrániť a rozvíjať. To všetko je zhrnuté vo 

výstižnom ponaučení: „Sobota je ustanovená pre človeka, a nie človek pre 

sobotu.“ Ježiš tu však nehovorí iba o sobote, nehovorí iba o náboženstve a jeho 

predpisoch. Kristus hovorí o všetkom, čo si na človeka akýmkoľvek spôsobom 



nárokuje. A ukazuje správne poradie. Žiadna vec nie je taká dôležitá, aby bola 

dôležitejšia než človek. Sobota je učinená pre človeka, a nie človek pre sobotu. 

Naučme sa túto Ježišovu múdrosť obmieňať. Práca a úspech sú pre človeka, 

a nie človek pre pracovný úspech. Peniaze a tovar sú pre človeka, a nie obrátene. 

Nároční rodičia by si mali uvedomiť, že deti sa nenarodili pre školu, ale škola 

a vzdelanie boli vytvorené pre deti. Každý nech si dosadí, čo ho trápi. Jedlo, 

domy, manželstvo, politika. Všetko je nám na pomoc. Ale ani jedno si nezaslúži, 

aby sme sa ním nechali zotročiť. Náš život má oveľa väčšiu cenu. Preto ešte 

jedna obmena – človek nie je učinený pre hrob, ale pre večnosť. Ako kresťania 

posudzujeme každý nárok podľa Krista. Nie sme závislí od svojho 

rozhodovania, ale od Spasiteľa. Amen.  

 

Modlitba:  

Pane Bože, ďakujeme Ti, že Ty si Pánom nad sobotou. Ty si Ten, ktorému na 

nás záleží, ktorý sa o nás stará a ustanovil pre nás aj dni odpočinku. Daj, 

prosíme, aby sme na to nezabúdali, ale každý deň začínali vo vedomí, že je 

darom od Teba. Amen.  

kpt. Mgr. Júlia Štofanová, evanjelická a. v. policajná duchovná  

 


