Štvrtok 23. júna 2016
Text: 1M 50, 15 – 21
15Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky
vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali. 16Preto odkázali
Jozefovi: Tvoj otec pred svojou smrťou prikázal: 17Takto povedzte Jozefovi: Ach, odpusť,
prosím, svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme, svojim
bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom
Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili. 18Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním
a povedali: Hľa, sme tvojimi sluhami. 19Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu stojím
namiesto Boha? 20Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak
učinil, čo je dnes zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive. 21Teraz sa však nebojte, ja
budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi.
Piesne: ES č. 186, 325
Zamyslenie nad Božím slovom:
Možno poznáte tú nepríjemnú situáciu, keď šoférujete a zrazu vás zastaví policajná hliadka. Stalo
sa to aj žene, ktorá bola inak bezúhonnou občiankou a snažila sa dodržiavať všetky pravidlá
a zákony. Keď uvidela policajta, ako zrazu prudko zabrzdil, otočil vozidlo a namieril si to jej
smerom, bola si istá, že nejde za ňou – kým si nevšimla maják v spätnom zrkadle. Napokon
zistila, že je to práve jej malé autíčko, ktoré upútalo policajtovu pozornosť. Dozvedela sa, že
práve išla o 15 km za hodinu rýchlejšie, než je najvyššia povolená rýchlosť. Vždy dokázala konať
veľmi presvedčivo, a tak aj teraz sa snažila nejako vyhnúť pokute. „Je mi ľúto, urobila som
chybu,“ súhlasila. „Už to viackrát neurobím. Nedávajte mi, prosím vás, pokutu,“ prosila.
Policajta však nedokázala presvedčiť, aby jej pokutu nedal. Povedal jej: „Mali by ste si uvedomiť, že sme na ulici pred základnou školou a vaším spôsobom jazdy ste mohli spôsobiť hrozné
následky.“ To, o čo sa tá žena pokúšala pred predĺženou rukou zákona, je podobné tomu, čo robí
mnoho kresťanov, keď sa pripletú k niečomu, o čom dobre vedia, že je to zlé, že je to hriech.
Hovoria Bohu, že im je to ľúto, a potom očakávajú, že On zruší všetky zlé dôsledky, ktoré
vyplývajú z ich skutku, a že potom bude všetko v poriadku. Nebude! Aj Jozefovi bratia pred
nejakým časom porušili isté pravidlá − Božie pravidlá. Prehrešili sa voči svojmu bratovi. Predali
ho do otroctva, zbavili sa ho a ešte na tom aj zarobili dvadsať strieborných. Keď im nakoniec
samotný Jozef pomohol a zachránil ich i mnoho ďalších ľudí pred zahynutím bezprostredne po
smrti ich otca Jákoba, prosili Jozefa, aby im odpustil ich hrozný hriech. Jozef sa nad nimi
zmiloval a všetko im odpustil. Nemohol už však zmazať následky či možné dôsledky ich
konania. Nemohol vrátiť roky otcovho žiaľu nad stratou milovaného syna. Nemohol už zmazať
všetky útrapy, ktoré si musel ako otrok prežiť. Nemohol zmazať ani ich vlastné výčitky
svedomia, ktoré ich časom začali trápiť. Našťastie, Boh to v tomto prípade obrátil na dobré. Boh
aj nám celkom určite úplne odpustí, keď urobíme niečo zlé a potom to pred Ním úprimne
oľutujeme. No ani On nás nezbaví dôsledkov našich hriechov. A nezáleží na tom, že nám je to
veľmi ľúto. Nemáme stroj času, a čo sa stalo, už nevrátime späť. Snažme sa žiť podľa Božej vôle
a vyhneme sa problémom. Amen.
Modlitba:
Milostivý Bože, som nesmierne vďačný, že máš pre každého dostatok svojej milosti. Prosím Ťa,
bdej nad mojím životom a pomáhaj mi žiť ho podľa Tvojich pravidiel. Nechcem ich porušovať,
no nie vždy sa mi to darí. Viem, že Ty si mi vždy odpustil, keď som Ťa o to prosil. No dôsledky
mojich zlých skutkov ostali a ja už nedokážem vrátiť čas a zariadiť, aby k nim nikdy nedošlo.
Preto Ťa prosím, pomáhaj mi čo najviac riadiť svoj život podľa Tvojej vôle. To je najlepšie pre
mňa i pre moje okolie. Amen.
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