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Piatok 22. apríla 

Text: 1M 1, 1 – 4a. 26 – 31. 2, 1 – 4a 
1Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad 

prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 3Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo 

svetlo. 4Boh videl, že svetlo je dobré; 
26Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad 

morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a 

nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. 27Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na 

Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 28Potom ich Boh požehnal a riekol im: 

Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad 

nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi! 29Potom riekol Boh: 

Ajhľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, 

na ktorých je ovocie s ich semenom; to vám bude za pokrm. 30No všetkým zvieratám 

zeme, všetkému nebeskému vtáctvu, a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe 

dych života, budú potravou všetky zelené byliny! I stalo sa tak. 31A Boh videl všetko, čo 

učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno: šiesty deň. 
1Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje. 2Na siedmy deň Boh dokončil svoje 

dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. 3Nato 

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré 

stvorením začal konať. 4Tak vznikli nebesá a zem. 

Piesne: ES č. 628, 343 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V týchto dňoch sa opäť prebúdza príroda. Javí sa to neraz ako nenápadná vec, ale každý 

jeden list kvetu či stromu má množstvo tvarov a farieb a vo všetkom je odtlačok Božej 

tvorivosti. Hory, rieky, príroda – koľko krásy v nich vidíme! Vo všetkom je skrytý Boh. 

Na každom kroku vnímame Božie pôsobenie, Jeho lásku i múdrosť. Pri pohľade na 

narodené dieťa zostávame v nadšení, ako sa v reťazi generácií pripája ďalšie ohnivko 

na zachovanie rodu. Je toľko dôvodov na radosť, ktorá má znieť ako ústredná melódia 

toho môjho života v každom okamihu! Nech čokoľvek prichádza do môjho života, viem, 

že som stvorený na Boží obraz a aj pri mne On zasahuje a ukazuje mi správny smer. Za 

všetkým stojí Boh Otec Stvoriteľ. Aj ten môj život usmerňuje a sprevádza sám Boh. Je 

toho mnoho, v čom ma ochránil od zlého, je toho mnoho, v čom mi dal dôvod k pokoju. 

On je Pánom aj môjho života. On sám zasahuje do môjho životného príbehu a ukazuje mi 

správny smer. Áno, nie vždy všetkému rozumiem, neraz si mnohé nedokážem vysvetliť, 

s mnohým sa neviem stotožniť, ale s odstupom času môžem pozorovať, že v tomto 

usmerňovaní bolo a zostáva veľa Božej múdrosti. Vlastne až časový odstup nám dáva 

zmysel pochopiť nielen pekné, ale aj náročné chvíle, ktoré sa stali súčasťou nášho života. 

Viďme na každom kroku života stopy Božieho záujmu a sprevádzania, aby sme mali 

každý deň dôvod žasnúť nad Božou múdrosťou, láskou i mocou. Viďme pred sebou Pána 

Ježiša Krista, ktorý aj mne na mojej životnej ceste jasne v kázni na vrchu (Mt 6) hovorí, 

aby som nebol ustarostený, veď keď sa Boh Otec vie postarať o vtáctvo nebeské či poľné 

ľalie, prečo by nezaopatril i mňa? Či nie sme omnoho viac? Otvorme i dnes svoje oči, 

aby sme videli, že vo všetkom je odtlačok Božej ruky. Prihovára sa nám úžasným dielom 

v prírode, v dejinách i v ľudských životoch. Na tento hlas odpovedajme oslavou Pána 

Boha. Máme na to dostatok prostriedkov. Veľmi veľa by sa v našom živote zmenilo 

k lepšiemu, keby sa oslava Pána Boha stala ústrednou melódiou celého nášho života. Za 

vyskúšanie to stojí. Prajem nám takú radosť z Boha a Jeho záujmu o svoje dielo, ktorá by 

nám priniesla každodenný pokoj i úsmev v duši aj na našej tvári. Amen. 

Modlitba: 
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Láskavý Bože, žasnem nad Tvojím dielom, ktoré si stvoril. Pri pohľade na krásu prírody, 

pri pohľade na malé dieťa, pri pohľade na seba prijmi odo mňa hlbokú vďaku za Tvoj 

záujem o svoje dielo. Ďakujem Ti, že ma sprevádzaš a chrániš. Prosím, aby sme si vedeli 

vážiť prírodné bohatstvo, ktoré máme. Prosím, aby sme si vedeli vážiť ľudí, ktorých nám 

dávaš do života. Prosím, aby sme vedeli zodpovedne nakladať aj s tým svojím životom, 

ktorý sme dostali ako dar od Teba, láskavý Hospodine. Amen. 
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