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Bóg jednak nie odpoczywał jedynie po dziele stworzenia. W
sposób szczególny przypominają o tym niektóre hymny
Wielkiej Soboty w tradycji bizantyjskiej. Jeden z nich w taki
sposób opiewa tajemnicę tego dnia liturgicznego: „Dzisiejszy
dzień w sposób mistyczny zapowiedział wielki Mojżesz,
mówiąc: pobłogosławił Bóg dzień siódmy'. Oto jest ta
błogosławiona sobota, oto dzień odpocznienia, w którym
spoczął od wszystkich swoich dzieł Jednorodzony Syn Boży,
który z Opatrzności przyjął śmierć i odpoczywał cieleśnie w
sobotę [dosł. cieleśnie sobotował]. Ale On powróci przez swoje zmartwychwstanie, da nam życie
wieczne, jako jedyny dobry i miłujący człowieka”. A zatem Wielka Sobota, ów dzień siódmy,
rozumiana jest tu, jako dzień odpoczynku Boga tak po dziele stworzenia, jak i po dziele
zbawienia.
Może wydaje nam się nieraz, że aby spełnić Przykazanie Boże „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”,
wystarczy pójść na niedzielną czy świąteczną Mszę św. do kościoła. Jednak wakacje przypominają nam,
że w dni świąteczne powinniśmy powstrzymywać się od ciężkiej pracy. Co więcej, widzimy, że oprócz
tych dni świątecznych są też wakacje. Owszem, nie są to w żadnym razie od strony liturgicznej dni
świąteczne. A jednak czas wolny podczas wakacji może stać się okazją, aby zatrzymać się nieco i
pomyśleć nad swoim życiem, a jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem.
Wiemy, co stało się nazajutrz po Wielkiej Sobocie, po owym dniu odpoczynku Pana po dziele zbawienia
— Chrystus ukazał się, jako Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I po to także Bóg nam nakazuje
odpocząć, abyśmy zrozumieli, że nie wystarczy cierpieć, trudzić się, pracować, aby dojść do
zmartwychwstania. Uczy nas tego również znana nam dobrze modlitwa zanoszona za zmarłych:
„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie”. A zatem, odpoczynek to nie żaden luksus czy oznaka
lenistwa. Jest to raczej przygotowanie się do zmartwychwstania. Dlatego uczmy się od samego
Pana odpoczynku już tu na ziemi.

