Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
Pondelok 22. októbra 2018
Piesne: ES č. 406, 610
Text: 2M 23, 10 – 16
„10Šesť rokov osievaj svoju zem a zhromažďuj jej úrodu, 11ale v siedmom ju nechaj ležať
úhorom a neobrábaj; nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu, čo zvýšilo po nich, nech
pojedia poľné zvieratá; tak urob i so svojou vinicou i s olivovým sadom. 12Šesť dní konaj
svoju prácu, na siedmy deň si však odpočiň, aby si odpočinul tvoj vôl i osol a vydýchol si syn
tvojej slúžky i cudzinec. 13Dávajte pozor na všetko, čo som vám povedal; a mená iných bohov
nespomínajte; nech ich nepočuť z vašich úst! 14Trikrát do roka mi sväť sviatky. 15Zachovávaj
sviatok nekvasených chlebov; sedem dní jedz nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v
určenom čase mesiaca ábíb, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Nech sa nikto neukáže predo mnou
s prázdnymi rukami. 16Zachovávaj i sviatok žatvy prvotín svojich prác, toho, čo si zasial na
poli, ako aj sviatok oberačky na konci roku, keď pozbieraš ovocie svojich prác z poľa.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Celý dnešný prečítaný text nám pripomína 3. Božie prikázanie: „Pamätaj, že máš sviatočný
deň svätiť!“ Všetky prikázania a nariadenia, ktoré sa spomínajú v našom texte, sú odvodené
z tohto jedného Božieho prikázania o svätení dňa odpočinku. Toto Božie prikázanie sa netýka
len človeka, ale celého stvorenstva. Božie prikázanie nám chce povedať, že všetko si
potrebuje odpočinúť a to nielen človek, ale aj zvieratá, rastliny a celá príroda. Hospodin vložil
do tohto sveta poriadok – poriadok práce aj odpočinku. Práca a odpočinok sú rovnako cenné
v očiach Božích. Čo by sme mali z toho, keby sme len pracovali a nedokázali by sme si
odpočinúť – a zase naopak, ako by vyzeral svet okolo nás, keď by sme len odpočívali? Preto
nás Boh učí rovnako si vážiť prácu ale aj odpočinok. Dnešná doba sa nám javí ako doba
veľmi rýchla a uponáhľaná. Veľa ľudí sa ženie za ziskom, za svojou prácou, ktorú mnohí
povýšili na svojho boha, ktorému podriaďujú všetko. A tento ich malý boh sa potom k nim
tak aj správa. Komu slúžime, tomu sme otrokmi. Ak slúžime bohu, potom sme jeho otrokmi,
ak slúžime práci, potom sa staneme jej otrokmi a tento malý zákerný boh nám potom nedovolí
odpočinúť si a vyčerpá nás až do krajnosti, ba niekedy až do zničenia tela i duše. Preto my,
ktorí veríme a ctíme si Hospodina, dôverujme Mu a poslúchajme Ho aj v tejto veci. To, čo
povedal, nie je povedané len tak, ale je to vyskúšaná pravda a rada po mnohé stáročia. Okrem
toho, aby si človek, zviera a príroda okolo neho odpočinuli, omnoho dôležitejším a hlbším

zmyslom odpočinku je venovať sa Božím veciam. Aj M. Luther hovorí vo vysvetľovaní
svojho katechizmu, že prvoradým zmyslom 3. Božieho prikázania je venovať sa Božiemu
slovu a Božím veciam. A posvätiť siedmy deň odpočinku znamená venovať sa Božiemu
slovu. Odpočívať v zmysle telesného odpočinku vedia aj neveriaci. Ale odpočívať v zmysle
zaoberania sa Božím slovom a Božími vecami, to vedia a dokážu len veriaci ľudia.
Nezanedbávajme ani prikázaný deň odpočinku – telesného aj duševného. To sa však netýka
len nás, ale aj všetkého, čo nám je podriadené a čo máme vo svojej moci okolo nás. Tak
konajme a Boh pokoja bude s nami. Amen.

Modlitba:
Ďakujeme Ti, drahý náš Bože, že si nám dal deň odpočinku. Všetkému si dal svoj zmysel
a prikázal si, aby nielen človek ale aj zvieratá a príroda okolo nás si odpočinuli. Hlavným
zmyslom Tvojho prikázania pre veriaceho človeka je posvätiť tento deň aj pri nás a to slovom
Božím a modlitbou. Nedaj, aby sme žili ako pohania, ktorí neznajú Boha, ale aby sme Ti
dôverovali a poslúchali Ťa vo všetkom a žili na Tvoju slávu a nám na spasenie. Amen.
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