Zamyslenia na týždeň po 21. nedeli po Svätej Trojici
Streda 24. októbra 2018
Piesne: ES č. 556, 552
Text: 1M 24, 54 – 67
„54Potom sa najedli a napili, on i mužovia ktorí boli s ním, a prenocovali tam. Keď ráno
vstali, povedal: Prepusťte ma k môjmu pánovi! 55Ale jej brat a matka povedali: Nech dievča
zostane ešte asi desať dní s nami, potom môže ísť. 56Ale on im odpovedal: Nezdržujte ma,
lebo Hospodin korunoval moju cestu úspechom; prepusťte ma, nech idem k svojmu pánovi.
57Nato odvetili: Zavoláme dievča a opýtame sa ho. 58Zavolali Rebeku a opýtali sa jej:
Pôjdeš s týmto mužom? A ona odpovedala: Pôjdem. 59Vtedy prepustili svoju sestru Rebeku i
jej varovkyňu, aj Abrahámovho sluhu a jeho mužov. 60Požehnali Rebeku a povedali jej:
Sestra naša, staň sa matkou tisícom mnohých tisícov a tvoje potomstvo nech zaujme brány
svojich neprajníkov. 61Vybrala sa teda Rebeka i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za tým
mužom. Tak vzal sluha Rebeku a odišiel. 62Izák práve prichádzal od studne Lachaj Róí; býval
totiž v krajine Negeb. 63Keď sa chýlilo k večeru, Izák vyšiel na pole rozjímať; vtom pozdvihol
oči a zazrel prichádzať ťavy. 64Aj Rebeka pozdvihla oči a zazrela Izáka, zosadla z ťavy 65a
opýtala sa sluhu: Kto je tamten muž, ktorý kráča poľom nám v ústrety? A sluha odpovedal: To
je môj pán! Vtedy vzala závoj a zahalila sa. 66Potom sluha vyrozprával Izákovi všetko, čo
vykonal. 67Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a zamiloval si
ju. Tak Izák našiel útechu po smrti svojej matky.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V našom texte sme si prečítali: „Pôjdeš s týmto mužom?“ A ona odpovedala: Pôjdem.
„Vybrala sa teda Rebeka i jej dievčatá, vysadli na ťavy a šli za tým mužom.“ Každý z nás raz
povie svoje „áno“, a je to na celý život. To tiež znamená, že keď vstupujeme do manželstva,
je to podstata našej viery, lebo nevieme, čo nás v živote čaká, ale veríme, že s Božou
pomocou všetko zvládneme, aj to dobré, aj to zlé. Samá Rebeka je nám príkladom: Najprv
bola 20 rokov bezdetná, potom sa narodené dvojčatá stali nepriateľmi na život a smrť! Cez to
všetko ona sľubuje: Áno! Tým vlastne napĺňa slová Písma: „Čo Boh spojil, človek
nerozlučuj!“ „Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a
zamiloval si ju.“ Zamilovaní mladí ľudia pred sobášom vlastne ani nevedia, čo je to tá pravá
láska. To si len predstavujú, že všetko vedia, že im je už všetko jasné, ale v skutočnosti boj
jeden za druhého len prichádza. Pekným príkladom manželstva, v ktorom láska povstala z

viery a vzájomnej úcty, je manželstvo Izáka a Rebeky. Ich manželstvo sa nezačalo ihneď
láskou. Keď Rebeku priviedli k Izákovi za manželku, videl ju prvýkrát. Písmo hovorí, že ju
voviedol do svojho stanu a vzal si ju za manželku, teda predtým ju vôbec nepoznal. Voviedol
ju však, ako Písmo hovorí, do svojho stanu a vzal si ju za manželku, pretože si ju vážil ako
bytosť od Hospodina poslanú! Potom z ich vzájomnej úcty začala rásť láska. Izák si vzal
Rebeku za ženu a zamiloval si ju (v. 67). Ich láska bola až taká veľká, že keď Rebeka
nemohla otehotnieť, Izák sa za ňu modlil skoro 20 rokov. Snáď najznámejším biblickým
párom, ktorý poznajú nielen kresťania ale i nekresťania, sú Jozef a Mária. Dnes málokto
nevie, že sa stali rodičmi Mesiáša Ježiša Krista. Ale skôr, než sa to uskutočnilo, museli
zvládnuť ťažkú skúšku. Ešte neboli manželia, keď Mária zostala tehotná. Ani Jozef nevedel,
že to, čo sa v nej počalo, nie je z človeka ale z Ducha Svätého! Jozef ako Máriin manžel
mohol podľa vtedajších zákonov svoju snúbenku udať za cudzoložstvo, ale neurobil to.
Nenechal Máriu vystaviť verejnej hanbe, ale chcel ju prepustiť. Nechcel jej ublížiť, pretože ju
mal rád. Pomohol mu však Pán a zjavil Jozefovi svoj mesiášsky plán. Takto sa Pán Ježiš
narodil do usporiadanej rodiny. Chválime a velebíme nášho Pána, že je pri nás a že s nami len
dobre mieni. Amen.

Modlitba:
Pane Bože, naozaj si veľký! Odmieňaš každú ľudskú oddanosť a vernosť hojnosťou
požehnania. Amen.
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